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CUVÂNT ÎNAINTE

iubiţi întru hristos cuvioşi părinţi, dragi fraţi şi surori!
Pentru mine este o mare onoare să vă fac cunoscută edita-

rea culegerii de predici a Prea Fericitului Patriarh al Moscovei şi 
al întregii rusii Kiril. este deosebit de îmbucurător că ediţia dată 
coincide cu prima vizită a Prea Fericitului în Moldova în luna 
octombrie a anului 2011.

Denumirea cărţii — suntem un singur popor în faţa lui Dum-
nezeu — nu este întâmplătoare. Pe parcursul a mii de ani popoare-
le moldav şi cel rus au fost unite prin legături duhovniceşti. spaţiul 
în care au vieţuit ambele popoare se numea din timpurile străvechi 
sfânta rusie. în pofida modificărilor geopolitice şi a frământărilor 
lumii înconjurătoare, moldovenii întotdeauna s-au considerat a fi 
parte integrantă a lumii ortodoxe. astăzi biserica rusă ortodo-
xă cu grijă ocroteşte unitatea sfintei rusii. Prea Fericitul Patriarh al 
Moscovei şi al întregii rusii Kiril nu o singură dată a menţionat în 
predicile sale că Patriarhia Moscovei are o atitudine respectuoasă 
faţă de alegerea politică a oamenilor, faţă de apariţia statelor inde-
pendente, dar insistă asupra faptului că spaţiul nostru duhovnicesc 
este indivizibil, precum este indivizibilă memoria istorică, precum 
este indivizibilă moştenirea strămoşilor noştri.

unitatea bisericii ruse ortodoxe în mod deosebit este per-
cepută în Moldova. noi nu diferenţiem pe sfinţi conform aparte-
nenţei naţionale. sfântul cuvios Paisie velicikovski, sfântul sfinţit 
serafim (ciceagov) şi mulţi alţi nevoitori, care aparţin diferitelor 
popoare, alcătuiesc astăzi soborul sfinţilor moldoveni. acest fapt 
este semnificativ, precum şi faptul că enoriaşii evlavioşi ai Moldo-
vei poartă o mare dragoste pentru biserica ortodoxă rusă şi nu se 
imaginează pe sine în afara hotarelor ei.

Cu binecuvântarea
Prea Fericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii

KIRIL

© editura Patriarhiei Moscovei a bisericii ortodoxe ruse, 2011
© Departamentul Mitropolitan relaţii externe al bisericii 
 ortodoxe din Moldova, 2011
© a. savin-zgardan, traducere, 2011

Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril
«noi suntem un singur popor în faţa lui Dumnezeu»: Predicile 

cercului de slujbe pentru anul 2010. trad. din limba rusă a.savin-zgar-
dan.  — M.: editura Patriarhiei Moscovei a bisericii ortodoxe ruse, 
2011. — 272 p.
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Doresc cititorului iubitor de Dumnezeu cu folos pentru suflet 
să se atingă de moştenirea duhovnicească a Prea Fericitului Patriarh 
al Moscovei şi al întregii rusii Kiril. Dea Dumnezeu ca şi cuvân-
tul viu al dragului nostru înaintestătător sfânt ierarh să ne slujeas-
că drept călăuză pe calea nevoinţei noastre creştineşti de fiecare zi.

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove  
VLADIMIR

cu multă bucurie prezint cititorului cuvios cartea ce include 
predicile Prea Fericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii rusii 
Kiril, a cărei ediţie a fost pregătită prin eforturile comune ale 
Departamentului Mitropolitan relaţii externe al bisericii orto-
doxe din Moldova şi ale editurii Patriarhiei Moscovei a bisericii 
ortodoxe ruse şi coincide cu timpul vizitei Prea Fericitului în ţara 
noastră.

unitatea bisericii ca popor al lui Dumnezeu , despre care se 
vorbeşte în denumirea cărţii, este realizată pe parcursul întregii 
noastre vieţi  — prin cuvinte, fapte, bună atitudine unul faţă de 
altul. Dar începe totul de la unitatea credinţei. iar unitatea credin-
ţei se formează din unitatea învăţăturii, propovăduirii, îndrumării. 
De aceea putem spune că însăşi apariţia acestei cărţi în limba româ-
nă fortifică anume acea unitate a bisericii, căreia îi este dedicată.

cuvântul Patriarhului are putere deja datorită faptului că este 
spus de înaintestătătorul bisericii locale. Dar în cazul nostru el 
mai poartă în sine încă pecetea calităţilor excepţionale ale unui 
propovăduitor remarcabil. Mulţi ani la rând milioane de telespec-
tatori au ascultat graiul viu al mitropolitului Kiril  — programul 
televizat „cuvântul păstorului” a devenit pentru ei un ocean în 
lumea duhovniciei, deseori fiind primul pas în conştientizarea fap-
tului că sunt parte integrantă a poporului lui Dumnezeu. iar acum, 
când stăpânul Kiril a devenit înaintestătător sfânt ierarh al biseri-
cii noastre, cuvântul lui a căpătat o şi mai mare pondere. Şi nu doar 
datorită faptului că este situat în vârful ierarhiei bisericeşti, dar şi 
graţie acelei înţelepciuni care izvorăşte din responsabilitatea şi pur-
tarea unei cruci mult mai grele pe care o duce pe umerii săi Prea 
Fericitul Patriarh.
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Desigur, mulţi locuitori ortodocşi ai Moldovei nu o singură 
dată l-au ascultat pe Patriarhul Kiril şi au simţit influenţa benefică 
a predicilor lui. învăţăturile lui sunt cu adevărat izvorul apei vieţii 
(apoc. 21, 6) pentru toţi care sunt însetaţi de cuvântul vieţii. Mul-
ţi din noi au fost la slujbele Dumnezeieşti, săvârşite de Patriarh, şi 
au putut să simtă personal acea însufleţire harică care cuprinde pe 
fiecare cine cu atenţie ascultă propovăduirea lui în timpul sau după 
serviciul divin. Dar una este cuvântul viu şi cu totul altceva este 
cuvântul scris. citind cuvintele învăţăturii, noi avem posibilitate să 
pătrundem cu mult mai profund în conţinutul lor, să găsim nuanţe 
de sens, imperceptibile la prima vedere, să recitim paginile îndrăgi-
te. la o lectură atentă putem găsi răspuns la multe întrebări — aici 
sunt abordate atât probleme veşnice, dedicate vieţii duhovniceşti 
ale creştinului, cât şi probleme cât se poate de concrete, care stau 
în faţa omului contemporan. Predicile Prea Fericitului se referă la 
adevărul veşnic, totodată fiind foarte actuale.

însă ca un fir roşu prin toată cartea trece principalul gând — 
unitatea dorită de toţi se dobândeşte doar în hristos, doar în dra-
gostea lui Dumnezeiască şi prin răspunsul nostru la chemarea lui 
Dumnezeu Să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând să mărturi-
sim — această chemare liturgică se citeşte printre rândurile cărţii. 
unitatea noastră de idei, unitatea noastră în acţiuni există şi este 
realizată prin dragostea frăţească întru hristos. să răspundem dar 
şi noi la această chemare prin dragostea noastră de fiu  — să bem 
cu credinţă şi recunoştinţă din izvorul apei vieţii — din cuvintele şi 
învăţăturile înaintestătătorului sfânt ierarh — şi să ne dăm strădu-
inţa nu doar să înţelegem semnificaţia lor, dar şi să o înfăptuim zi 
de zi în viaţa noastră.

Doresc cu sinceritate tuturor cititorilor acestei culegeri folos 
duhovnicesc în urma citirii acestei cărţi şi ajutorul lui Dumnezeu 
în toate căile vieţii lor pe pământ.

Preşedintele Departamentului Mitropolitan  
Relaţii Externe al Bisericii Ortodoxe din Moldova,  

protoiereul Ghenadie Ţurcanu

„când ne rugăm cu fraţii şi surorile din Mol-
dova, noi nu simţim nici o diferenţă  — suntem un 
singur popor în faţa lui Dumnezeu. comunitatea 
de valori, comunitatea orientărilor duhovniceşti for-
mează unitatea noastră spirituală care este mai pre-
sus decât toate hotarele politice. <...> noi ne rugăm 
astăzi pentru Moldova, pentru prosperitatea popo-
rului moldovenesc, pentru ca orientarea politică să 
contribuie la păstrarea unităţii sfintei rusii”.

Prea Fericitul Patriarh al Moscovei  
şi al întregii Rusii  

KIRIL
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Să NU TRăIM CoNfoRM lEgII INSTINCTUlUI

Predica în duminica Sfinţilor Părinţi şi ziua pomenirii sfântului ierarh 
Petru al Moscovei şi al întregii Rusii făcător de minuni. După citirea Evan-
gheliei la liturghie în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Kremlin 

(or. Moscova)

3 ianuarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
Prin postul crăciunului noi îndreptăm atenţia noastră asupra 

faptelor de curaj duhovnicesc ale oamenilor care au trăit până la 
naşterea lui hristos Mântuitorul. Majoritatea sărbătorilor, dedica-
te proorocilor testamentului vechi, sunt în timpul postului cră-
ciunului. Şi serviciile divine în cinstea lor ne ajută să înţelegem sen-
sul şi semnificaţia slujirii pe care au săvârşit-o.

ultimele două duminici înainte de naşterea Domnului, numi-
te în limba statutului bisericesc a Sfinţilor Strămoşi după trup ai 
Domnului şi a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului este dedicată 
tuturor sfinţilor lui Dumnezeu din testamentul vechi, care au păs-
trat făgăduinţa despre venirea în lume a Mântuitorului, în pofida 
condiţiilor foarte grele din punct de vedere duhovnicesc din via-
ţa lor.

Poporul mic iudeu era înconjurat de o mulţime de ţări şi 
popoare păgâne. în aceste ţări era o cultură păgână dezvoltată care 
ne uimeşte chiar şi pe noi, oamenii secolului al XXi-lea. temple-
le măreţe din valea nilului, piramidele egiptene parcă au adunat 
în sine toată puterea civilizaţiei păgâne de atunci. Meseriile dez-
voltate, gospodăria agrară, armata, ştiinţele exacte care au permis 
construcţia acestor clădiri măreţe  — toate acestea vădeau o mare 
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boteze în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh. ceea ce aveau 
doar aleşii căpătăm noi cu toţii. în fiecare este Duhul sfânt, după 
cuvântul apostolului, şi acest Duh este în stare să ne înţelepţească 
şi să ne facă puternici. 

ispitele lumii antice rămân în continuare să fie ispite ale nea-
mului omenesc. noi vedem, cum civilizaţia europeană, construită 
cândva pe temelie creştină, se transformă treptat într-o civilizaţie 
păgână, din care este izgonită închinarea la Dumnezeu cel ade-
vărat, iar în locul lui Dumnezeu este ridicat cultul omului, cultul 
consumului. viaţa conform legii instinctului devine o valoare care 
este promovată de această civilizaţie. Şi din nou, ca şi în antichita-
te, de partea acestei civilizaţii se află puterea care uluieşte imagina-
ţia, bogăţia care orbeşte prin luxul său. Şi, probabil, mulţi ar dori să 
zică: „acolo e atât de minunat, acolo este atâta putere, atâta bogă-
ţie, aşa plăceri! De parcă eu sunt mai rău decât alţii? Şi eu doresc 
să trăiesc aşa”. 

cât de greu le-a fost proorocilor, strămoşilor şi părinţilor tes-
tamentului vechi să înfrunte ispitele! ei erau singuri şi unul câte 
unul luptau cu realitatea păgână ce îi înconjura. însă în timpuri-
le de astăzi noi nu luptăm unul câte unul cu lumea păgână. cu 
toţii suntem biserica lui Dumnezeu în care sălăşluieşte şi acţio-
nează Duhul sfânt. întăriţi de taine, noi luminăm mintea, călim 
voinţa, înălţăm sentimentele. noi avem acea putere care nu o aveau 
nici proorocii  — aceasta este puterea credinţei şi rugăciunii de 
obşte, este puterea care se dăruieşte prin coparticiparea la tainele  
bisericii.

Dar cât de des nu ne ajung aceste puteri şi deseori noi ne 
pomenim distruşi, striviţi de aceste condiţii externe ale vieţii păgâ-
ne. amintirea despre sfinţii testamentului vechi ni se dă în preaj-
ma naşterii Domnului pentru ca noi să putem pe deplin să apre-
ciem tot ceea ce Dumnezeu prin hristos a adus oamenilor, ca să 
simţim şi să conştientizăm ce mare comoară Dumnezeiască avem. 
aceste zile ni se mai dau şi pentru a întări credinţa noastră, a înţe-
lege deşertăciunea şi păcatul lumii păgâne şi a face totul ca viaţa 
noastră naţională să se alimenteze întotdeauna din izvoarele sale 

putere. ce puteau face în faţa acestei puteri oamenii simpli, necu-
noscuţi, care au vieţuit în Palestina, care erau numiţi prooroci? 
ce era puterea lor în faţa civilizaţiei păgâne care uluia imaginaţia 
oamenilor? 

în ce constă greşeala şi păcatul acestei civilizaţii? în faptul că la 
baza ei se afla închinarea la zei falşi. oamenii în căutarea lui Dum-
nezeu au intrat într-un impas duhovnicesc şi au îndumnezeit aceea 
ce nu era Dumnezeu. Şi deoarece aceasta era închinare falsă la zei 
falşi, ea era însoţită şi de un mod de viaţă periculos, fals, incorect, 
neplăcut lui Dumnezeu. oamenii trăiau conform legii instinctului 
şi tot ce contribuia la dezlănţuirea acestui instinct şi la plăceri tru-
peşti a fost în centrul atenţiei oamenilor din antichitate, iar toate 
celelalte trebuia să servească acestei vieţi păgâne false. 

nu putem spune că anturajul păgân nu influenţa asupra celor 
care au păstrat credinţa în unicul adevăratul Dumnezeu creator. 
Mulţi din mijlocul poporului israelitean, fiind influenţaţi de luxul 
lumii ce îi înconjura, au îngenuncheat în faţa zeilor falşi şi, proba-
bil, se conduceau de un principiu foarte simplu: „De parcă noi sun-
tem mai răi ca alţii? uitaţi-vă cât de bine trăiesc, ce state puternice 
au, ce armată ţin, ce temple şi case frumoase au!”

Mulţi au fost ispitiţi, având în faţa ochilor forţa lumii păgâne. 
Dar au fost şi dintre aceia care nu au primit ispita — ei erau numiţi 
prooroci. ei au mers contra curentului, rămânând liberi în interi-
orul său şi supuşi doar lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu, ca răspuns la 
fapta lor curajoasă de a-şi păstra credinţa, le-a dăruit harul Duhu-
lui sfânt. sfântul Duh a vorbit prin prooroci şi din această cau-
ză cuvintele lor purtau înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu, iar 
când poporul se îndepărta de la legile lui Dumnezeu, demascarea 
aspră a proorocilor ajuta la păstrarea credinţei.

Mântuitorul prin naşterea sa a dat posibilitate de a avea harul 
sfântului Duh nu doar unor oameni mari şi puternici cu duhul, 
dar şi fiecărui om, fiindcă prin naşterea şi viaţa Mântuitorului, prin 
suferinţele lui, răstignirea şi învierea ni se trimite harul Duhului 
sfânt. Şi fiecare cine va dori să capete acest har — anume acela care 
inspira pe prooroci — trebuie doar să aibă credinţă în inimă şi să se 
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cele ce Îi plac lui Dumnezeu ni s-au arătat (cartea lui baruh 4,4). 
Dacă e să pătrundem mai adânc în aceste cuvinte minunate, atunci 
fiecare va înţelege: anume ceea ce e bineplăcut lui Dumnezeu şi 
este cea mai mare valoare pentru om, este adevăr. aceasta este raţi-
onal pentru noi. cuvintele date se adresează nu doar populaţiei 
Palestinei, căreia i-a vorbit ieremia, ele sună astăzi pentru noi ca un 
clopot, deoarece, învăţaţi de alţi învăţători, noi considerăm raţional 
ceea ce nu e legat de Dumnezeu. noi considerăm raţional acţiunile 
raţiunii omeneşti. noi considerăm raţional dirijarea corectă a pro-
ceselor vitale, inclusiv politica şi economia. noi considerăm raţi-
onal atitudinea economicoasă faţă de bani. noi considerăm raţi-
onal multe din cele care nu sunt voia lui Dumnezeu, dar provin 
din experienţa omenirii. Desigur, ar fi neserios să excludem aceas-
tă înţelepciune a omului. omul credincios ar trebui să înţeleagă că 
înţelepciunea omenească este necesară, însă este în stare să serveas-
că binelui omenirii doar atunci, când se uneşte cu înţelepciunea lui 
Dumnezeu, cu adevărul Dumnezeiesc. 

„naşterea ta, hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii 
lumina cunoştinţei”. lumina cunoştinţei şi este înţelepciunea lui 
Dumnezeu, anume ea este adevărul lui Dumnezeu care este arăta-
tă lumii prin Domnul nostru iisus hristos. el este adevărul final, 
absolut; şi ce fericire mare e că Dumnezeu a dat acest adevăr nea-
mului omenesc. el ne-a dat măsura adevărului, deoarece raţiunea 
omenească creează nu doar aceea ce reflectă experienţa şi înţelep-
ciunea oamenilor, dar şi ceea ce provine de la căderea în păcat. 

cea mai mare eroare a gânditorilor contemporani constă în 
faptul că ei pun pe acelaşi cântar totul ce oamenii inventează şi năs-
cocesc. lucrul acesta are loc din cauza unei stime exagerate pentru 
libertatea oamenilor  — adică, nimic nu trebuie să limiteze aceas-
tă libertate şi fiecare poate gândi, spune şi inventa ceea ce doreşte. 
Dar atunci se iscă întrebarea: cine va judeca această înţelepciune, ce 
criteriu există pentru aceasta ? o persoană nu poate fi criteriul de 
măsură pentru altă persoană.

sarcina bisericii, care cu emoţie sărbătoreşte naşterea Mân-
tuitorului şi afirmă că hristos este lumina adevărului, constă în  

creştine, ca poporul nostru să sorbească forţa binefăcătoare din 
aceste surse, prin ale căror putere cultura noastră devine purtătoare 
de înalte valori duhovniceşti.

apostolul ne învaţă că lupta noastră nu este împotriva trupu-
lui şi a sângelui (efes. 6, 12). Da, într-adevăr, creştinul nu luptă cu 
oamenii, însă creştinul e chemat să lupte cu păcatul. Şi să ne ajute 
Dumnezeu, pentru mântuirea noastră născându-se în betleem, să 
căpătăm biruinţă asupra acelor puteri care atât în antichitate, cât şi 
în zilele noastre luptă cu credinţa. De această biruinţă, de biruinţa 
neamului omenesc asupra acestor stihii ale lumii depinde existen-
ţa omenirii. anume din această cauză problema credinţei, acceptă-
rii lui hristos în inimă este o problemă fundamentală a vieţii noas-
tre, de a cărei soluţionare depinde nu doar chipul nostru personal, 
dar şi chipul întregului neam omenesc. amin.

AdEVăRUl lUI dUMNEzEU  
ESTE MăSURA AdEVăRUlUI oMENESC

Predica în Ajunul Naşterii Domnului. După Vecernia mare şi liturghia 
Dumnezeiască în biserica Acoperământul Maicii Domnului la mănăstirea 

stavropighială de călugări Novospassk (or. Moscova)

6 ianuarie 2010

înaltpreasfiinţiile voastre, dragi părinţi, fraţi şi surori!
...astăzi liturghia Dumnezeiască a lui vasile cel Mare, conform 

statutului bisericesc, se uneşte cu vecernia şi serviciul divin înce-
pe cu vecernia. în vechime aşa era — această slujbă se săvârşea sea-
ra. în ziua de azi pentru comoditatea enoriaşilor, conform tradiţi-
ei, noi săvârşim această slujbă Dumnezeiască dimineaţa. în timpul 
vecerniei se cuvine citirea paremiilor — fragmente din cărţile tes-
tamentului vechi. De pildă, astăzi a fost citit un mic fragment din 
proorocirile lui ieremia. Marele prooroc ieremia multe a prevăzut, 
multe a învăţat pe compatrioţii săi cu puterea credinţei şi curaj. în 
citirile de azi se conţin cuvintele uluitoare ale proorocului ieremia: 
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trării adevărului lui Dumnezeu şi confirmării lui în viaţa noastră de 
fiecare zi. amin.

ÎN BISERICă SE fACE UNIREA ÎNTRE  
dUMNEzEIESC şI oMENESC

Predică de sărbătoarea Soborul Maicii Domnului. După liturghia Dumneze-
iască în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Kremlin (or. Moscova)

8 ianuarie 2010

Dragi stăpâni, părinţi, fraţi şi surori, vă felicit cordial cu ocazia 
zilei a doua de sărbătorire a naşterii Domnului.

conform tradiţiei bisericii ortodoxe această zi are aceeaşi 
importanţă ca şi sărbătorile mari. iată din ce motiv în toate biseri-
cile se săvârşesc servicii solemne dumnezeieşti, iar conform tradiţi-
ei în oraşul Moscova în această zi liturghia se săvârşeşte în catedrala 
principală a capitalei — catedrala patriarhală a adormirea Macii 
Domnului din Kremlin.

ziua a doua a sărbătoririi naşterii Domnului este dedicată 
celor care prin trup au fost apropiaţi de Mântuitor. noi comemo-
răm pe psalmistul împărat David, fiindcă anume din neamul lui 
a provenit iosif logodnicul, care a păzit neprihănirea Preasfintei 
născătoare de Dumnezeu şi i-a fost în loc de tată pe pământ Prun-
cului şi copilului iisus în anii copilăriei lui. la fel noi comemo-
răm pe apostolul iacov care a fost unul din cei patru fii ai dreptului 
iosif de la prima lui căsătorie. Pe semne, prietenia personală, pre-
cum şi sentimentele de rudenie întăreau relaţiile Mântuitorului cu 
acest băiat, apropiat prin vârstă de el. conform tradiţiei bisericii, 
anume apostolul iacov a fost împreună cu iosif, Maria şi Mântuito-
rul în egipt, salvându-se de la prigonirile împăratului irod. De ace-
ea ziua de azi — a doua zi după crăciun — noi o numim soborul 
Maicii Domnului, adică „adunarea” în care intrau oamenii, perso-
nal apropiaţi de Preasfânta Fecioara Maria, de iosif logodnicul, 
precum şi de Domnul iisus hristos.

a vorbi fiecărui om despre ceea ce e cel mai important. Despre fap-
tul că adevărul lui Dumnezeu este criteriul de măsură a adevărul 
omenesc, dar nicidecum adevărului omenesc nu este măsura ade-
vărului Dumnezeiesc. iată din ce cauză, percepând în mod critic 
totul ce provine de la raţiunea omului, noi îngenunchem şi cu cre-
dinţă adâncă, netăgăduită, ca şi copiii, primim cuvântul lui Dum-
nezeu în care se conţine adevărul lui Dumnezeu. 

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa (in. 14,6), spune Domnul. 
Dar ce se va întâmpla, dacă oamenii vor pierde acest adevăr? ei 
vor pierde calea, în afara căreia nu există viaţă. chiar dacă oame-
nii deocamdată nu merg pe calea lui hristos, însăşi prezenţa adevă-
rului lui Dumnezeu în viaţa neamului omenesc le ajută — chiar şi 
celor care se numesc pe sine oameni necredincioşi — să păstreze în 
memoria genetică adevărul lui Dumnezeu. Dar dacă adevărul va fi 
omorât, distrus, absorbit de înţelepciunea omenească, atunci ome-
nirea definitiv se va abate de la calea pe care Dumnezeu i-a arătat-
o. Pe căile acestor rătăciri nu există viaţă.

Din aceste considerente, afirmând importanţa incontestabilă 
a adevărului lui Dumnezeu, chemând pe oameni ca ei să măsoa-
re orice idee, orice filozofare omenească prin acest adevăr, biseri-
ca cheamă oamenii, toată comunitatea umană la viaţă. Şi sărbătoa-
rea naşterii lui hristos se umple cu o semnificaţie deosebită, cu 
un conţinut măreţ, cu o forţă solemnă. ea ne deschide orizonturi 
ale existenţei pământeşti şi ale celei veşnice. ea ne ajută să înăl-
ţăm mintea noastră omenească până la cunoştinţa lui Dumnezeu.  
cu alte cuvinte, prin naşterea în lume a Mântuitorului, acei care 
primesc cuvântul lui, acei care acceptă adevărul lui Dumnezeu 
capătă o putere mare, care e în stare să biruie atragerea morţii şi 
a distrugerii şi să lupte pentru viaţa neamului omenesc — pentru 
acea viaţă care nu se termină cu sfârşitul existenţei noastre fizice, 
dar care trece în veşnicie. 

vă felicit pe toţi, dragii mei, cu sărbătoarea naşterii Domnu-
lui. Şi fie ca trăirea acestui eveniment Dumnezeiesc, poate cel mai 
mare din istoria civilizaţiei umane, să ajute fiecăruia din noi să se 
întărească în credinţă şi fidelitate lui Dumnezeu, în fidelitatea păs-
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frunte întotdeauna să fie Dumnezeu care umple totul şi ţine totul 
cu puterea sa. 

naşterea lui hristos  — taina întrupării lui Dumnezeu  — ne 
învaţă multe, inclusiv şi ceea ce se referă la atitudinea omului, bine-
plăcută lui Dumnezeu, faţă de viaţa lui de pe pământ. apostolul 
ne cheamă să-l slăvim pe Domnul în sufletele şi trupurile noastre, 
care sunt esenţa lui Dumnezeu. Şi astăzi, menţionând relaţiile de 
rudenie şi cele umane ale Mântuitorului cu toţi cei care l-au înso-
ţit, Domnul încă odată ne cheamă pe toţi la viaţă evlavioasă, la rela-
ţii bune cu apropiaţii şi rudele noastre, la fondarea relaţiilor dintre 
oameni conform legilor lui Dumnezeu, pentru ca să slăvim cu ade-
vărat pe Dumnezeu în sufletele şi trupurile noastre. amin.

CUVINTElE lUI HRISToS TRANSfoRMă  
VIAţA oMUlUI, fIINdCă IzVoRUl  

loR ESTE ÎNSUşI dUMNEzEU

 Predica în duminica după Naşterea lui Hristos. După citirea Evanghe-
liei în catedrala Adormirea Maicii Domnului de la lavra Sfânta Treime  

a sfântului Serghie 

10 ianuarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
ziua de azi în limba statutului bisericesc se numeşte Dumini-

ca după naşterea lui hristos. această primă duminică după naş-
terea Mântuitorului este consacrată amintirii despre evenimentul 
tragic care a urmat în scurt timp după venirea în lume a Mântui-
torului. Din evanghelia după Matei se cunoaşte că împăratul irod, 
speriat de vestea naşterii Pruncului, adusă de înţelepţii din ori-
ent — magii, a hotărât să ucidă în betleem pe toţi pruncii de gen 
masculin mai mici de doi ani. Pruncii nevinovaţi au fost ucişi, însă 
Mântuitorul născut nu era printre ei, fiindcă îngerul Domnului, 
venind în somn la iosif, i-a poruncit ca el împreună cu Maria şi 
Pruncul să fugă în egipt. După cum se ştie, sfânta Familie a sosit 

naşterea Mântuitorului nu a fost o naştere obişnuită, ea  
a fost de la Duhul sfânt. însă în viaţa de pe pământ a Mântuito-
rului un rol important l-a jucat familia lui: Maica lui Preacurată, 
iosif logodnicul, rudele sale apropiate — acei care au fost alături 
de Pruncul şi copilul iisus. De aceea biserica, arătând o deosebită 
veneraţie pentru tot ce Dumnezeu a adus în lume prin întruparea 
Fiului său, totodată aminteşte şi de viaţa de pe pământ a Mântui-
torului, a apropiaţilor şi rudelor lui. altfel nici nu poate fi, fiind-
că în biserică se uneşte Dumnezeiescul şi omenescul, cerescul şi 
pământescul şi prin această unire una nu o micşorează pe alta. 

Dumnezeu a dorit ca şi firea omenească, viaţa omenească, cu 
bucuriile şi mâhnirile ei, să fie ridicată în taina sfintei treimi, ca 
viaţa omenească să fie îndumnezeită. aceasta a dorit Dumnezeu şi 
în legătură cu Fiul său preaiubit, iar după întruparea Fiului Dom-
nului intenţia lui Dumnezeu pentru proslăvirea întregii creaţii, 
pentru proslăvirea firii omeneşti a devenit foarte evidentă, căci în 
hristos se uneşte cerescul şi pământescul, Dumnezeiescul şi ome-
nescul. 

iată de ce creştinul, tinzând la cele de sus, tinzând către mân-
tuirea veşnică, niciodată nu trebuie în calea lui spre mântuire să 
obijduiască pe rudele sale şi pe apropiaţii săi, refuzând relaţiile 
bune familiale şi distrugând esenţa omenească. unii consideră că 
în esenţa omenească se conţine păcatul. însă păcatul nu este în firea 
omenească, dar în voinţa rea omenească. iar tot ce săvârşeşte omul 
întru slava lui Dumnezeu, totul ce este rezultatul muncii lui este 
binecuvântat de Dumnezeu. aceasta este o anumită sfinţenie, prin 
intermediul căreia noi slujim lui Dumnezeu. iată din ce cauză cre-
aţia omului: şi cea mai înaltă, şi cea mai puţin semnificativă este 
darul nostru adus lui Dumnezeu, este jertfa pe care noi o aducem 
lui Dumnezeu. 

Dacă voi o să aveţi o atare înţelegere a existenţei omeneşti,  
o atare înţelegere a firii omeneşti, o atare înţelegere a relaţiilor 
omeneşti, atunci această existenţă, această fire şi aceste relaţii se 
vor umplea de harul lui Dumnezeu — astfel ca în conformitate cu 
cuvântul apostolului, cerescul să se unească cu pământescul şi ca în 
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Din aceste considerente, chipurile, cele spuse de Mântuitor sunt 
doar un punct de vedere, una din filozofările omeneşti, alături pot 
fi puse multe altele, însă omul e liber şi poate alege ceea ce îi place.

veacul nostru viclean, adresându-se parcă libertăţii omului şi 
propunându-i să fie liber, totodată îi propune, sub forma acestei 
libertăţi, să refuze la adevărul lui Dumnezeu. Dar de ce noi ştim 
că acest adevăr este deosebit? De ce suntem convinşi că el nu este 
încă o teorie a omului? anume astăzi în epistola către galateni 
apostolul Pavel ne răspunde la această întrebare. el spune: „Dar vă 
fac cunoscut, fraţilor, că evanghelia cea binevestită de mine nu este 
după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învă-
ţat-o, ci prin descoperirea lui iisus hristos” (gal. 1, 11-12). Doar 
Pavel a devenit creştin deja după moartea şi învierea Mântuitoru-
lui; de aceea izvorul cunoştinţelor lui nu este un izvor obişnuit, 
este revelaţie adevărată de sus. Mergând la Damasc, pentru a prigo-
ni biserica lui Dumnezeu, l-a văzut pe hristos cel înviat, a primit 
cuvântul lui şi din prigonitor s-a transformat în apostol care prin 
cuvântul său a ars inimile şi minţile oamenilor şi a mers pe calea, pe 
care a mers învăţătorul lui, sfârşindu-şi viaţa muceniceşte.

apostolul Pavel este un martor deosebit de puternic şi însufle-
ţit, afirmând că cuvântul lui iisus hristos nu este de la om, ci este 
revelaţia lui Dumnezeu; şi din aceste considerente fiecăruia care 
încearcă să amestece cuvântul lui Dumnezeu cu filozofările oame-
nilor, iar prin aceasta să pună la îndoială sfinţenia şi nestrămuta-
rea acestui cuvânt, noi împreună cu apostolul putem să-i spunem 
că l-am primit şi l-am învăţat nu de la om, dar prin revelaţia lui 
iisus hristos. cu adevărat, oare izvorul cunoştinţelor noastre des-
pre Mântuitor nu este revelaţia divină? cineva ar putea zice: „nu, 
aceste texte sunt scrise în timpurile străvechi; din ele voi căpătaţi 
cunoştinţe şi aceste texte nu se deosebesc prin nimic de alte tex-
te  — egiptene, babilonene, indiene”. noi putem să răspundem 
tuturor care pun la îndoială unicitatea cuvântului Mântuitoru-
lui, noi putem răspunde prin experienţa vieţii bisericii ecumeni-
ce, inclusiv prin experienţa bisericii noastre. noi, ca nimeni alţii, în 
secolul al XX-lea ne-am ciocnit cu nişte forţe care şi-au pus drept 

în egipt şi s-a aflat în egipt până la moartea lui irod şi abia apoi  
a revenit în Palestina.

cât este de uimitor: în momentul naşterii îngerii Domnului 
binevestesc păstorilor, iar prin ei întregii lumi despre faptul că s-a 
arătat slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între 
oameni bunăvoire (lc.2, 14), adică în faţa ochilor lui Dumnezeu 
oamenii au căpătat bunăvoire şi lor li se dăruieşte pace prin naş-
terea Fiului lui Dumnezeu. Şi imediat, ca răspuns la această ves-
te minunată, urmează uciderea pruncilor — doar pentru faptul ca 
vestea care trebuia să fie rostită şi transmisă lumii de către hristos 
să nu fie auzită. suferinţe, mâhniri  — cu toate acestea s-a ciocnit 
familia Mântuitorului, Maica lui Preacurată, logodnicul iosif şi, 
desigur, însuşi Domnul, fiind prunc, care a suferit greutăţile aces-
tei călătorii în egipt.

arătarea îngerilor, închinarea magilor, apariţia stelei  — s-ar 
fi părut că neamul omenesc, care aştepta pe Mântuitor trebuia să 
vadă în aceste semne venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, să i 
se închine lui, aidoma cum au făcut-o magii din orient; să-l pri-
mească pe Mântuitor, iar apoi, ascultând cuvântul lui, să-l urme-
ze. Dar nimic din toate acestea nu se întâmplă: lumea întreagă zace 
sub puterea celui rău (1 in. 5, 19). noi cunoaştem că nu doar pri-
mii ani de viaţă ai Mântuitorului au fost întunecaţi din cauza pri-
gonirilor, dar şi toată viaţa lui ulterioară — mai ales atunci, când  
a ieşit la slujirea sa obştească, când a început să vorbească ceea ce 
trebuia să zică. un val de răutate şi invidie s-a prăbuşit asupra Mân-
tuitorului şi noi ştim că viaţa lui s-a încheiat muceniceşte. Prin 
puterea lui Dumnezeu el a înviat, dar aceasta a fost de acum nu de 
la om, dar de la Dumnezeu; pe când oamenii au făcut totul ca să-l 
omoare pe Mântuitorul lor.

noi ne ciocnim şi astăzi de manifestări ale ateismului, dese-
ori ale ateismului militant. cele mai des întâlnite eforturi, depuse 
pentru ca vestea, adusă de Dumnezeul şi omul, să nu fie înţelea-
să de oameni, se reduc la cuvintele: ”Da, cu adevărat, a fost un ata-
re om iisus; a învăţat, precum mulţi au învăţat, nimic deosebit nu  
a spus şi alţii au vorbit ceva asemănător, chiar şi acum mai vorbesc”. 
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uşor şi mântuitor, începem să trăim conform planului lui Dumne-
zeu, începem să trăim aşa, cum ne-a poruncit Dumnezeu. Şi atunci 
în bucuria acestei existenţe, existenţe aidoma în ceruri, dispar scâr-
bele noastre, slăbiciunile noastre, păcatele noastre şi noi căpă-
tăm capacitatea să transpunem această lume internă de rai în veş-
nicie, pentru ca acolo să fim în comuniune cu Dumnezeu. Dacă 
răspundem la cuvântul lui Dumnezeu care nu este cuvântul omu-
lui, nu este o manifestare a cunoştinţelor omeneşti, dar revelaţia 
lui Dumnezeu, noi ne deschidem calea nu doar în viaţa cea veşni-
că împreună cu Dumnezeu, dar şi în limitele acestei vieţi pămân-
teşti căpătăm posibilitatea de a avea în inima noastră împărăţia lui  
Dumnezeu. 

Fie ca trăirea plină de bucurie a naşterii lui hristos să ne aju-
te nouă tuturor să ne întărim în credinţă şi în urmarea plină de 
bucurie a tot ce Dumnezeu în hristos a dăruit neamului omenesc. 
amin.

CREdINţA UMPlE INIMA oMUlUI  
CU dRAgoSTE, IAR dRAgoSTEA BIRUIE  

oRICE dEzBINARE dINTRE oAMENI

Predica în duminica înainte de Botezul Domnului. Catedrala Adormirea 
Maicii Domnului din oraşul Astanî (Kazahstan) după cinul cel mare pen-

tru sfinţirea catedralei şi liturghia Dumnezeiască 

17 ianuarie 2010

înaltpreasfiinţiile voastre, Preafiinţiile voastre, cuvioşi 
părinţi, fraţi şi surori!

...astăzi coincid două date  — duminica înainte de botezul 
Domnului şi duminica lui zaheu, prima duminică pregătitoare 
înainte de Postul cel Mare. în acest an noi vom sărbători sărbătoa-
rea Paştelui la 4 aprilie — este cel mai devreme Paşte din toate câte 
sunt posibile, de aceea şi pregătirea către Postul cel Mare începe cu 
sărbătorile crăciunului. 

scop să dezrădăcineze definitiv cuvântul lui Dumnezeu din inimi-
le şi minţile oamenilor. Pentru nimicirea cuvântului Domnului  
a fost antrenată o forţă imensă omenească — o astfel de forţă care 
nu a fost în toată istoria omenirii. nici o împărăţie păgână nu s-a 
împotrivit cuvântului lui Dumnezeu aşa cum a făcut-o forţa care  
a acţionat în ţara noastră; şi mucenicii noştri care au rămas credin-
cioşi acestui cuvânt, prin numărul lor întrec pe toţi ceilalţi muce-
nici. cea mai clară şi puternică mărturie despre faptul că noi sun-
tem învăţaţi de revelaţia lui iisus hristos constă în aceea că chiar 
şi această forţă omenească s-a dovedit neputincioasă în faţa cuvân-
tului lui Dumnezeu. acele texte vechi, cu care uneori este compa-
rat cuvântul lui Dumnezeu, au dispărut. toată înţelepciunea păgâ-
nească a marilor state şi puternice imperii s-a evaporat, ea a rămas 
doar pe paginile manualelor, ea nu mai interesează pe nimeni. iar 
cuvântul adus de cel ce s-a născut în betleem nu doar emoţionea-
ză, dar şi transformă viaţa omului. Şi puterea acestui cuvânt este în 
faptul că izvorul lui este Dumnezeu.

Dar mai este o forţă care face ca acest cuvânt să fie infailibil, de 
nebiruit. totul ce a spus Domnul nostru iisus hristos cu uşurinţă 
întră în inimile noastre, fiindcă în totalitate corespunde predispo-
ziţiei interne a omului. căci Dumnezeu, în corespundere cu acest 
adevăr Dumnezeiesc, proclamat de Mântuitor, a şi creat pe om, 
pentru ca să pună în firea lui acea structură morală, acea înclinaţie 
către perceperea adevărului care răspunde, prin aprobarea minţii şi 
inimii noastre, atunci când auzim acest cuvânt. 

Dar mai este încă ceva şi mai important. Pentru ca să ne con-
vingem de puterea Dumnezeiască a cuvântului Mântuitorului, tre-
buie să încercăm să trăim în conformitate cu acest cuvânt. Şi atunci 
noi începem să căpătăm experienţă interioară duhovnicească de  
o aşa forţă pătrunzătoare care biruie orice putere omenească. une-
ori oamenilor le pare că este greu să-l urmezi pe hristos, este atât 
de greu să asculţi şi să urmezi cuvântului lui, dar aceasta e o greu-
tate aparentă: Căci jugul meu e bun şi povara mea este uşoară (Mt. 
11, 30). Şi dacă noi primim vestea, adusă de Mântuitor, dacă păs-
trăm în inima noastră cuvintele evangheliei, atunci căpătăm un jug 
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ple: probabil era nevoie de a restitui aproape totul ce avea zaheu, 
pentru a întoarce oamenilor ceea ce le-a luat pe nedrept. el într-o 
clipă se hotărăşte să facă această faptă şi Domnul zice că astăzi s-a 
făcut mântuire casei lui zaheu (lc.19, 9). 

acest eveniment ne învaţă foarte multe. Fiecare din noi săvâr-
şeşte păcate. cu cât omul are o situaţie mai înaltă în societate, cu 
atât mai des păcatul lui influenţează asupra altor oameni. Prin 
păcate noi întotdeauna obijduim pe alţii, fie colegi de serviciu sau 
familia noastră, părinţii noştri şi copiii noştri, soţii noştri sau soţiile 
noastre. Păcatul aduce întotdeauna oamenilor necazuri, deşi une-
ori ne pare că este atât de adânc în interiorul nostru, încât nimeni 
nu-l poate depista. este un neadevăr — păcatul întotdeauna atacă 
pe alţii. Păcatul nu numai că-l distruge pe însuşi omul, dar aduce 
nenorocire şi altor oameni. 

Pilda lui zaheu ne învaţă următoarele: cât de mare păcătos ar 
fi fiecare din noi, ce greutate ar apăsa pe inima noastră, noi avem 
posibilitatea să atragem asupra noastră dragostea lui Dumnezeu 
şi mila lui Dumnezeu. noi nu avem nevoie să urcăm în copaci — 
doar trebuie să căpătăm fermitatea pe care a dobândit-o zaheu şi să 
mărturisim în faţa lui Dumnezeu această fermitate de a ierta pe alţi 
oameni, de a întoarce ceea ce am luat de la ei pe nedrept, fie nişte 
valori materiale, fie de alt ordin, să împărtăşim cu alţi oameni via-
ţa noastră, să le dăm o parte din sine. Şi atunci vom auzi cuvinte-
le minunate pe care Domnul le-a spus lui zaheu că şi noi suntem 
mântuiţi, că şi la noi a venit izbăvirea. 

Dacă vom putea în zilele următoare ale Marelui post să mai 
lucrăm asupra noastră, să mai analizăm viaţa noastră, faptele şi gân-
durile noastre, să ne străduim să le corectăm, atunci chiar şi cele 
mai mici eforturi ale noastre vor duce la faptul că vom deveni mai 
buni. Doar omul în viaţa lui niciodată nu stă pe loc; iar dacă stă, 
însemnă că el degradează, devine mai rău. Doar mişcarea înainte 
semnifică şi evoluţia mintală (aceasta o ştiu bine cei ce învaţă), şi 
morală, şi spirituală, şi materială; doar mişcarea înaintă îl înalţă pe 
om. Din aceste considerente ne şi se dau astfel de zile precum sunt 
zilele Postului cel Mare, ca să putem, aducând pocăinţă înaintea 

astăzi s-a citit un minunat fragment din evanghelia după 
luca în care se vorbeşte despre convertirea lui zaheu (lc.19, 1-10). 
zaheu a fost vameş, adică cel care aduna impozite. vorbind în ter-
meni contemporani, era inspector fiscal. Poporul nu iubea pe cei 
ce strângeau biruri, fiindcă ei strângeau impozite nu pentru porul 
lor, dar pentru ocupanţii romani, în acelaşi timp pe sine nu se obij-
duiau, deseori luând de la oameni mai mult decât cerea administra-
ţia romană. Din această cauză în opinia poporului vameşii erau tră-
dători, apostaţi, prin urmare hulitori de Dumnezeu, mari păcătoşi 
care agravau păcatele legate de serviciu cu păcatul lăcomiei, obijdu-
ind propriul popor. Probabil nimeni în societatea iudaică din ace-
le timpuri nu a fost atât de desconsiderat şi urât precum vameşii. 

Şi iată că Domnul vizitează ierihonul. el este înconjurat de  
o mulţime de oameni şi dintr-o dată într-un copac se suie un vameş 
pe nume zaheu. Din cauza staturii sale mici nu putea să-l vadă pe 
Mântuitor şi s-a urcat în copac ca să-l vadă. ne putem oare imagi-
na ca astăzi să urce în copac vreun demnitar de stat? lumea ar zice 
că a înnebunit. Probabil anume aşa şi l-au privit pe zaheu cei din 
jur, doar el era un om important, cel care aduna birul, reprezenta-
tul puterii romane şi iată că dintr-o dată se urcă în copac, pentru 
a-l vedea pe Mântuitor.

Dacă ar fi fost o simplă curiozitate, noi astăzi nu am fi vorbit 
de zaheu, noi pur şi simplu nu i-am fi cunoscut numele. însă în 
fapta lui era ceva măreţ: zaheu s-a smerit pe sine în faţa oamenilor 
pentru a-l vedea pe Mântuitor. a fost o atracţie interioară neaş-
teptată atât de mare, de o putere atât de covârşitoare către purita-
tea şi sfinţenia care o arăta hristos oamenilor. zaheu s-a urcat în 
copac şi Domnul s-a apropiat de el şi a zis către el: Zahee, coboa-
ră-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân (lc. 19, 5). 
era o sfidare adusă tuturor: a merge în casa trădătorului, tâlharu-
lui, hoţului, aceluia care se îmbogăţea din câştigul altor oameni.  
Şi doar un singur cuvânt al Mântuitorului îl transformă pe zaheu. 
el dintr-o dată conştientizează toată prăpastia decăderii sale, toată 
gravitatea rătăcirii sale şi zice: Doamne, dacă am năpăstuit pe cine-
va cu ceva, întorc împătrit (lc. 19, 8). aceste cuvinte nu erau sim-
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să vă aduc în dar această icoană a Maicii Domnului din Kazani cu 
o inscripţie comemorativă. vă rog pe toţi, când veţi săruta aceas-
tă icoană, să aduceţi rugăciuni şi pentru pământul Kazahstanu-
lui, şi pentru biserica noastră, precum şi să amintiţi în rugăciuni 
şi pe mine, nedestoinicul, căci crucea patriarhală o poţi purta doar 
atunci, când episcopatul, clerul şi tot poporul lui Dumnezeu susţi-
ne pe Patriarh în ostenelile lui. susţinerea voastră este rugăciunea şi 
eu cu smerenie şi dragoste cer de la voi aceste rugăciuni care m-ar 
îndrepta şi m-ar susţine pe calea slujirii patriarhale. 

Fiecăruia din voi, în amintirea zilei de azi, aş vrea să-i înmâ-
nez câte o mică icoană cu imaginea sărbătorii botezului Domnului 
şi cu binecuvântarea Patriarhului. aduceţi aceste icoane în casele 
voastre şi astfel eu, cu fiecare din voi, voi avea realmente o legătură 
duhovnicească: privind la aceste icoane, vă veţi aminti de Patriarh, 
iar eu îmi voi aminti de voi. Printr-o asemenea legătură interioară şi 
trebuie să se cimenteze biserica noastră rusă ortodoxă. 

SfINţINd APA, BISERICA MăRTURISEşTE  
dESPRE o MARE MINUNE A lUI dUMNEzEU  —  

ARăTAREA ÎN lUME A HARUlUI PRIN 
SUfERINţElE, MoARTEA şI ÎNVIEREA  

doMNUlUI NoSTRU IISUS HRISToS

Predica în ajunul Botezului după liturghia Dumnezeiască a sfântului Vasi-
le cel Mare. Catedrala Înălţarea Domnului, or. Almatî (Kazahstan) 

18 ianuarie 2010

înaltpreasfinţia voastră, stăpâne mitropolit Metodie, 
înaltpreasfinţiile voastre şi Preafinţiile voastre, dragi părinţi, 
fraţi şi surori!

aş vrea să vă felicit cordial cu ocazia ajunului botezului Dom-
nului, cu ocazia zilei, când sfinţim apa. Prin taina sfinţirii se arată 
bisericii şi lumii marele har al lui Dumnezeu, iar aceasta a fost posi-
bil pentru că Domnul a venit în lume. 

lui Dumnezeu, să preluăm controlul asupra gândurilor şi faptelor 
noastre şi să mergem înainte în întâmpinarea Domnului.

este minunat că astăzi are loc renaşterea credinţei la popoare-
le care au trecut prin timpuri grele ale ateismului de stat. anume 
aceste popoare, cum nimeni altele, înţeleg ce este viaţa fără Dumne-
zeu. viaţa fără Dumnezeu este viaţa fără o normă morală. Dacă nu 
este Dumnezeu, totul este permis, precum a zis marele Dostoevski. 
Dacă îl renegăm pe Dumnezeu, atunci cine va judeca faptele noas-
tre? Desigur, dacă vom încălca legea, ne aşteaptă judecata. Dar dacă 
legea o vom respecta, dar în interior vom săvârşi păcate şi neadevăr, 
cine ne va judeca? Dar dacă credem în Dumnezeu, dacă înţelegem 
că Dumnezeu este judecătorul nostru, această înţelegere este mai 
importantă decât orice frică de judecata şi pedeapsa omenească. 

Frica de Dumnezeu este o mare forţă morală care orientea-
ză pe om şi-l ajută să înainteze, înfruntând atracţia distrugătoare  
a păcatului. Probabil, anume de aceea noi, trecând prin anii ateis-
mului de stat, construim astăzi bisericile lui Dumnezeu.

aş dori să adresez cuvinte de mulţumire Prezidentului Kaza-
hstanului, administraţiei locale şi Domniei voastre, stăpâne Meto-
die, pentru faptul că în noua capitală a noului Kazahstan a fost 
ridicată această măreaţă catedrală. consider, credinţa dă oameni-
lor posibilitatea de a construi corect relaţiile lor cu toţii, nu doar 
cu oamenii apropiaţi prin sânge sau religie, dar şi cu cei, care au alte 
convingeri religioase şi chiar cu cei care sunt străini oricărei reli-
gii, fiindcă credinţa umple inima omului de dragoste, iar dragostea 
biruie orice dezbinare dintre oameni. iată de ce, atunci când con-
struim biserici, noi punem fundamentul relaţiilor sănătoase dintre 
oameni. Prin evoluţia vieţii duhovniceşti noi creăm o viaţă socială 
sănătoasă, pace şi înţelegere dincolo de hotarele existente în orice 
societate umană. eu sper că această biserică a lui Dumnezeu ca şi 
multe alte biserici, care au apărut pe pământul Kazahstanului, vor 
contribui la făurirea şi prosperitatea în continuare a multinaţiona-
lului şi multireligiosului Kazahstan. 

în amintirea vizitei în acest loc sfânt şi în amintirea sfinţirii 
catedralei adormirea Maicii Domnului din oraşul astanî aş vrea 
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o răutate omenească sau diavolească nu a fost în stare să-l omoare 
pe el şi misiunea sa. hristos învie din morţi. Şi prin înjosire, sufe-
rinţă şi moarte, prin slava învierii, prin aceste merite de răscumpă-
rare a Mântuitorului este dăruit neamului omenesc puterea haru-
lui lui Dumnezeu — harul Duhului sfânt.

în ziua când comemorăm botezul Domnului în râul iordan, 
noi sfinţim apa în semn de prezenţă a acestui har în biserică. bise-
rica rareori demonstrează ceva prin efecte exterioare. în aparenţă 
în biserică nu are loc nimic deosebit. uneori oamenii cu insisten-
ţă cer minuni ca pe nişte scamatorii pentru ca minunea să-i con-
vingă că Dumnezeu există; însă biserica niciodată nu influenţează 
asupra conştiinţei oamenilor prin aşa metode. Pe când astăzi, sfin-
ţind apa, biserica mărturiseşte despre o mare minune a lui Dumne-
zeu — venirea în lume a harului prin suferinţele, moartea şi învie-
rea Domnului nostru iisus hristos. 

noi sfinţim apa, pogorând asupra ei acest har. noi ştim că apa 
rămâne apă, fără a-şi schimba componenţa fizică şi chimică; însă 
apa devine alta, ea se umple de energie Dumnezeiască. această apă 
niciodată nu se strică, de la atingerea de ea se însănătoşesc bolnavii, 
sunt izgoniţi demonii, se dă putere oamenilor. 

Minunea pogorârii harului lui Dumnezeu asupra apei se dă 
fiecăruia din noi, pentru ca noi să putem înţelege forţa atotputer-
nică a lui Dumnezeu. căci harul pogoară nu doar asupra apei — 
harul rămâne asupra fiecărui din noi care este botezat, care intră în 
curtea bisericii, care se împărtăşeşte cu sfintele taine ale lui hris-
tos. Dumnezeu ne comunică energia sa; nu în vijelie năprasnică şi 
în cutremur, nu în foc, nu în minuni care uluiesc imaginaţia oame-
nilor, dar în adiere de vânt lin se va atinge de noi acest har (vezi: 
iii regi 19, 11-12). noi rămânem aceeaşi cum am fost — din car-
ne, sânge, oase şi nervi, de parcă nu se schimbă nimic în noi. Dar 
dacă noi deschidem inima în faţa harului, atunci precum apa se 
transformă şi devine sfinţenie, aşa şi omul sub influenţa harului 
lui Dumnezeu este în stare să se transforme şi să devină sfinţenie. 
nu în zadar apostolul Pavel numeşte trupurile oamenilor templu al 
Duhului sfânt care este în ei (vezi: 1 cor. 6, 19).

sărbătoarea se mai numeşte arătarea Domnului nu doar pen-
tru faptul că pe râul iordan s-a arătat Domnul iisus hristos şi glasul 
lui Dumnezeu tatăl s-a făcut din ceruri şi Duhul ca un porumbel 
coborându-se (vezi Mc. 1, 9-11). sărbătoarea arătarea Domnu-
lui se mai numeşte astfel, pentru că arătarea harului lui Dumnezeu 
în lume, revărsarea în lume a energiei şi puterii Dumnezeieşti, s-a 
făcut prin naşterea Mântuitorului. iată din ce cauză în vremurile de 
demult cele două sărbători — botezul Domnului şi crăciunul — 
se sărbătoreau într-o singură zi. Fiindcă harul, arătat lumii — este 
harul pogorât la noi prin Domnul iisus hristos.

el s-a născut, a dus o viaţă scurtă, plină de greutăţi şi s-a iden-
tificat pe sine cu suferinţa omenească. nu cu conducerea, nu cu 
puterea, nu cu bogăţia — Domnul s-a identificat pe sine cu nepu-
tinţa omenească, cu lipsa de putere, cu înjosirea şi a arătat tutu-
ror — chiar şi un om fără putere şi înjosit are posibilitate să vor-
bească adevărul lumii întregi.

acest adevăr al lui Dumnezeu atât de mult nu place, atât de 
mult este respins de oamenii care vieţuiesc în păcat, încât ei nu 
doresc să-l asculte. iar noi ştim că Domnul anume pentru acest 
adevăr al lui Dumnezeu a şi suferit. arhiereii, bătrânii poporu-
lui, conducătorii politici ai poporului israel nu doreau să-l ascul-
te. ei considerau că adevărul îl deţin doar ei, dar, auzindu-i pre-
dica care pătrundea până în adâncul sufletului, nu au putut să nu 
înţeleagă că adevărul este de partea lui iisus. însă cum rămâne 
atunci cu bogăţia, influenţa? „Dacă e să-i permitem acestui om 
să vorbească liber, el îi va atrage pe toţi de partea sa”. atunci invi-
dia către această predică  — predica celui slab, celui neapărat  —  
a început să crească în sufletele şi inimile acestor mari şi puternici 
şi ei l-au adus pe Mântuitor până la cruce, până la moartea pe  
cruce.

Probabil, dacă nu ar fi venit în lume Fiul omului, dar un alt 
prooroc ar fi rostit cuvântul adevărului lui Dumnezeu, atunci totul 
ar fi decurs aşa ca în vremurile de demult, atunci când îi băteau pe 
prooroci cu pietre, când ei erau omorâţi pentru proclamarea ade-
vărului lui Dumnezeu. însă în lume a venit Fiul omului şi nici  
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neşti şi apoi această plinătate dăruită de Dumnezeu o transpunem 
în viaţa veşnică. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis 
(in. 17, 3). noi îl cunoaştem pe Domnul iisus hristos, noi credem 
că prin moartea şi învierea sa Dumnezeu ne-a unit cu sine însuşi, 
dăruindu-ne nouă marea lui putere — harul lui Dumnezeu. Şi să 
ne ajute nouă Domnul, bizuindu-ne pe această putere, cu pace şi 
dragoste pentru toţi să mergem pe calea vieţii întru slava lui Dum-
nezeu şi în întâmpinarea veşnicei lui împărăţii cereşti. amin.

NoI CUNoAşTEM gÂNdURIlE  
lUI dUMNEzEU dESPRE oM

Predica de sărbătoarea Botezului Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos la liturghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei. Catedrala 

Botezul Domnului în Elohov (or. Moscova) 

19 ianuarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
astăzi e marea sărbătoare a botezului Domnului. noi come-

morăm botezul Mântuitorului în apele iordanului şi arătarea sfin-
tei treimi, de aceea şi sărbătoarea se numeşte arătarea Domnului.

Dar mai există încă o pricină, de ce noi numim această sărbă-
toare arătarea Domnului  — în hristos iisus, născut la betleem, 
noi avem deosebita revelaţie a lui Dumnezeu despre sine însuşi. 
Despre aceasta a vorbit în mod minunat apostolul Pavel, ajutându-
ne să înţelegem sensul întrupării Fiului lui Dumnezeu — el vorbeş-
te despre faptul că în hristos s-a arătat toată plinătatea Dumnezei-
rii (vezi: col. 2, 9).

Dumnezeul de nepătruns — creatorul lumii. este suficient să 
privim la cerul înstelat, ca mintea să fie uluită de măreţia universu-
lui. Şi unde am îndrepta privirea noastră — la cer sau pe pământ, 
pe un fir de iarbă sau la om  — peste tot locul este înţelepciunea 
nelimitată şi de nepătruns a lui Dumnezeu. 

credinţa noastră nu numai ne ajută să înţelegem adevăruri-
le cele mai mari ale lui Dumnezeu, necesare pentru plinătatea vie-
ţii omeneşti; credinţa noastră nu doar ne învaţă. biserica nu este 
numai o comunitate pentru învăţătură şi îndrumare, dar în biserică 
noi căpătăm darul harului lui Dumnezeu. anume acest har, această 
putere ne mântuieşte. iar forţele noastre omeneşti? uneori ne pare 
că suntem tari, puternici, că suntem în stare să facem totul. De fapt, 
omul este un vas foarte fragil. Fiecare din noi ştie: ieri erai plin de 
forţe, iar dimineaţa deja ai durere de cap — unde este atunci pute-
rea noastră? Dar dacă vine o boală mai gravă? noi cu toţii suntem 
ai lui Dumnezeu. în acest sens puterea noastră omenească, chiar 
dacă este însoţită de puterea lumească şi de bani, este nimic. Pute-
rea omenească nu este în stare să ne mântuiască sufletele noastre, 
pe om îl salvează puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care 
astăzi în chip tainic, dar real a pogorât pe apa sfinţită.

în ograda bisericii prin rugăciunea comună, prin participa-
rea la tainele bisericii noi ne împărtăşim cu acest har şi căpătăm  
o mare putere, capabilă din păcătos să facă sfânt, din cel căzut — pe 
cel ridicat, din cel disperat — pe cel sigur, din cel deznădăjduit — 
pe cel revenit la speranţă. biserica duce o rezervă duhovnicească 
de mare putere omenirii contemporane care în zadar se bizuie pe 
puterea omenească, fără a vedea perspectiva ce o aşteaptă întru-un 
viitor ceva mai îndepărtat. Dar biserica vede şi ştie. Pe parcursul  
a unei experienţe de două mii de ani ai existenţei sale, ea confir-
mă un mare adevăr — că omul se mântuieşte prin harul lui Dum-
nezeu.

astăzi voi toţi puteţi lua apă sfinţită şi a o duce în casele voas-
tre. Păstraţi-o ca pe o sfinţenie, cu evlavie stropiţi cu ea casele voas-
tre, stropiţi-vă pe sine, mai ales atunci, când intraţi în încercări grele 
ale vieţii, când vin asupra voastră bolile şi mâhnirile. anume atunci 
noi avem nevoie de har, pe care îl putem lua şi din apa sfinţită. 

cea mai mare mărturie a bisericii, pecetluită de experienţa 
sfinţilor, de experienţa mucenicilor, constă în faptul că doar Dum-
nezeu mântuieşte pe om. iar mântuirea este începutul vieţii veşnice 
încă de aici, de pe pământ, când căpătăm plinătatea existenţei ome-
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inima şi voinţa sa, dar să poată să se unească cu Dumnezeu, să se 
împărtăşească cu puterea Dumnezeiască. anume astăzi noi în mod 
deosebit proslăvim această putere Dumnezeiască, harul lui Dum-
nezeu pe care Dumnezeu în hristos l-a dăruit întregului neam 
omenesc. Prin jertfa Mântuitorului, prin moartea şi învierea lui, 
prin îngăduinţa lui către neamul omenesc, cu toate păcatele, vicii-
le şi suferinţele acestui neam, ni s-a arătat harul Dumnezeiesc ca un 
dar măreţ al lui Dumnezeu. este acea putere care e în stare să biru-
ie orice înclinare spre păcat a sufletului nostru, orice fapte rele, ori-
ce imperfecţiune a noastră şi orice boală a noastră — atât sufleteas-
că, cât şi trupească. 

De ce noi anume astăzi în mod deosebit proslăvim acest dar 
al lui Dumnezeu? Fiindcă, conform tradiţiei vechi care se tra-
ge din primii ani de existenţă a bisericii lui Dumnezeu, se sfin-
ţeşte apa prin chemarea sfintei treimi, prin chemarea Domnului.  
Şi apa, fără să-şi schimbe firea, se umple cu energie Dumnezeiască, 
cu putere Dumnezeiască şi acest act minunat ne comunică încre-
dere în faptul că Dumnezeu prin harul său poate să sălăşluiască 
împreună cu noi toţi, cu toată creaţia sa. 

în ziua botezului Domnului, ca şi în ziua naşterii lui hris-
tos şi la Paşte, în biserică în timpurile străvechi întotdeauna erau 
botezaţi cei chemaţi. cei chemaţi erau acei care se pregăteau de 
primirea botezului, acei care treceau o pregătirea deosebită, făcu-
tă de episcop sau preot, acei care se pregăteau pe sine în mod min-
tal şi sufletesc pentru primirea tainei cele mari. De aceea la slujbele 
Dumnezeieşti în zilele de Paşte, crăciun şi bobotează este prezen-
tă amintirea despre botezul celor chemaţi care avea loc în aceste 
zile. noi cântăm un imn minunat: „câţi în hristos v-aţi botezat, în 
hristos v-aţi îmbrăcat” — este acelaşi imn care se cântă şi în timpul 
săvârşirii tainei botezului. 

aceste cuvinte sunt uimitoare: câţi în Hristos v-aţi botezat, 
în Hristos v-aţi îmbrăcat (vezi gal. 3, 27). Pe de o parte, aceas-
tă rugăciune este o mare rugăminte către Dumnezeu, ca fiecărui 
om botezat să-i fie dată puterea de a se îmbrăca în hristos, adică 
a primi gândurile lui Dumnezeu despre noi, voia lui, energia lui,  

oamenii întotdeauna au dorit să ştie ce este Dumnezeu, ei 
întotdeauna au vrut să-l cunoască pe cela, care a creat lumea şi 
pe om şi de aceea toată istoria lumii este istoria căutării lui Dum-
nezeu. noi ştim cum în antichitate oamenii, dorind să şi-l închi-
puie pe Dumnezeu cel măreţ, creatorul lumii, îşi dădeau frâu liber 
imaginaţiei, creându-i pe idoli, uneori mari, imenşi, făcuţi din aur 
şi argint. oamenii credeau că trebuie să facă ceva important, minu-
nat, pentru ca măcar într-un fel să reflecte înţelegerea lor despre 
Dumnezeu. noi cunoaştem că totul a fost în zadar, în deşert, fals şi 
chiar acoperit de păcat.

Dumnezeu s-a arătat în chip deosebit în istoria neamului ome-
nesc. el a vorbit cu adam, el a fost apropiat de primii oameni,  
el nu a lăsat în grija sa pe om şi creaţia sa. noi cunoaştem că Dum-
nezeu s-a arătat în mod deosebit lui avraam în chipul a trei călă-
tori. Dumnezeu s-a arătat lui iacov, intrând cu el în luptă, arătân-
du-i puterea sa. Dumnezeu s-a arătat lui Moise în rugul nearzător. 
Dar toate aceste manifestări ale lui Dumnezeu în antichitate doar 
într-o măsură anumită l-au ajutat pe om să înţeleagă ce este Dum-
nezeu. Pentru ca oamenii să-l cunoască pe Dumnezeu în măsu-
ra pe care o permite firea lor, Dumnezeu în iisus hristos, Fiul său 
întrupat, arată plinătatea firii sale Dumnezeieşti. 

Şi acum noi nu putem zice că nu-l cunoaştem pe Dumnezeu. 
Desigur, cunoştinţele noastre sunt infinit de slabe şi infinit de insu-
ficiente în faţa puterii infinite a lui Dumnezeu. cu toate acestea, 
cunoştinţele noastre ne dau posibilitate să spunem că noi cunoaş-
tem gândurile lui Dumnezeu despre om, fiindcă Fiul lui Dumne-
zeu a venit în lume şi ne-a vorbit nouă despre aceasta. noi cunoaş-
tem şi voia lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu ne deschide 
nouă voia lui prin predicile sale, prin legile sale. Şi noi cunoaştem 
că voia lui Dumnezeu este îndreptată doar spre bine. 

Dar prin întruparea Fiului lui Dumnezeu nouă ni se deschi-
de încă ceva deosebit  — ceva de nepătruns, dar real. Prin întru-
pare noi cunoaştem puterea lui Dumnezeu, energia lui Dumnezeu 
pe care o numim har. Dumnezeu a dorit ca prin întruparea Fiului 
său omul să poată să-l perceapă pe Dumnezeu nu doar cu mintea, 
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doAR ÎN UNIRE BISERICA ESTE ÎN STARE Să 
INflUENţEzE ASUPRA lUMII ÎNCoNjURăToARE

Predica în ziua pomenirii sfântului ierarh Filip, mitropolitul Moscovei,  
la liturghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei. Catedrala Adormirea 

Maicii Domnului din Kremlin (or. Moscova) 

22 ianuarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
astăzi noi sărbătorim pomenirea sfântului ierarh Filip, mitro-

politul Moscovei. Moaştele lui se află în această catedrală sfântă, 
la strana din dreapta. Memoria despre sfântul ierarh se păstrea-
ză cu grijă nu doar la Moscova, unde slujea, dar şi în toată rusia. 
această memorie este legată, în primul rând, de împrejurările mor-
ţii lui. sfântul ierarh Filip a fost omorât la porunca ţarului ioan cel 
groaznic. ţarului i s-a părut că mitropolitul participă la un com-
plot împotriva lui, că ar putea să fie în fruntea opoziţiei, că ar putea 
să ridice oamenii la luptă împotriva lui. această impresie s-a agra-
vat după ce sfântul ierarh Filip a refuzat să-i dea ţarului binecu-
vântarea sa, dojenindu-l pentru multele victime pe care el le făcea, 
întărindu-şi puterea sa personală.

istoria dată este bine cunoscută: de ziua bunăvestirii în cate-
drala în care ne aflăm, de sfântul ierarh s-a apropiat ţarul şi a cerut 
binecuvântare. însă mitropolitul binecuvântare nu i-a dat. acest 
gest a fost o exprimare tacită, dar foarte clară a condamnării de 
către biserică a tot ce era necuvios din cele săvârşite de ţar. căci 
personalitatea lui ivan cel groaznic este foarte contradictorie  — 
pe lângă fapte păcătoase el a făcut şi multe acţiuni folositoare pen-
tru Patrie şi biserică. Dar nu pentru cele bune a refuzat mitropoli-
tul binecuvântarea, ci pentru cele rele. 

apoi evenimentele s-au desfăşurat în mod fulgerător. ţarul 
convoacă soborul şi atunci soborul de episcopi  — nu ţarul, dar 
soborul de episcopi! — îl condamnă pe mitropolitul Filip şi îl lip-
seşte de rang. i se scot de pe el odăjdiile arhiereşti, este închis în 
mănăstirea otroci din tveri şi el îşi duce viaţa acolo ca un criminal 
de stat, sub supraveghere strictă.

puterea lui. Pe de altă parte  — aceste cuvinte exprimă confirma-
rea: aceia care în hristos s-au botezat, în hristos s-au îmbrăcat. 
aceste cuvinte sună şi ca o chemare către noi toţi, oamenii bote-
zaţi, şi ca un reproş nouă tuturor, fiindcă fiecare poate să se între-
be: „am fost botezat — sau în copilărie, de către părinţii mei, sau 
la o vârstă conştientă  — dar m-am îmbrăcat eu oare în hristos? 
am primit eu gândurile lui, voia lui, sentimentele lui? Deschid 
eu oare inima mea pentru primirea harului lui?”

astăzi este o zi măreaţă. ea ne aminteşte nouă tuturor despre 
taina botezului nostru propriu, chemându-ne pe fiecare din noi să 
primim această taină nu ca pe un obicei sau, cum spun oamenii 
necunoscători — ca pe un ritual, dar ca pe o mare taină a mântuirii 
noastre şi împreună cu botezul să ne îmbrăcăm în hristos. această 
îmbrăcare nu are loc momentan, astfel încât omul, ieşind din ape-
le botezului, îndată să se îmbrace în hristos. îmbrăcarea în hris-
tos, în veşminte mântuitoare, este cauza întregii vieţi, întotdeauna 
este însoţită de luptă, de încordarea forţelor, fiindcă îmbrăcarea în 
hristos cere biruinţă asupra multor ispite, tentaţii şi amăgiri, asu-
pra a tot ce deseori depărtează pe om de Dumnezeu. este un fel de 
sarcină pentru toată viaţa omenească şi până la ultima suflare fieca-
re din noi trebuie să repete aceste cuvinte minunate: ”eu în hris-
tos m-am botezat, eu în hristos m-am îmbrăcat”.

atunci credinţa noastră va fi vie şi lucrătoare. atunci oame-
nii vor săvârşi binele nu prin constrângere, nu la indicaţie, dar la 
porunca inimii, fiindcă a face bine la comandă nu este posibil  — 
atunci aceasta se transformă într-o îndeplinire a datoriei. noi 
putem trăi având o viaţă deplină creştină doar atunci, când în mod 
firesc, fără constrângere, la chemarea şi dorinţa inimii creăm ceea 
ce ne-a învăţat Dumnezeu.

Fie ca sărbătoarea botezului Domnului să reînnoiască în noi 
puterile de a păstra credinţă Mântuitorului cu care noi ne-am 
unit, pa care l-am primit în inimă prin taina botezului şi căru-
ia noi trebuie să-i fim credincioşi până la sfârşitul vieţii noastre. 
amin.

Text_SP_.indd   34-35 07.09.2011   12:18:31



36 37

lui episcopat ar fi fost arătată în această unitate de idei! Dar nu s-a 
întâmplat să fie aşa...

actualmente nu ţinem minte numele celor care l-au con-
damnat pe mitropolit, dar noi cunoaştem numele lui sfânt.  
Şi noi trebuie să tragem din această istorie convingerea fermă că 
doar în unitate biserica e în stare să influenţeze lumea înconjură-
toare, răspândind asupra ei influenţa sa morală. anume de aceea 
chiar de la bun început al istoriei creştine duşmanul lumii aces-
teia încerca să dezbine biserica. Deja în timpul apostolilor apar 
erezii, iar apoi diferite tipuri de schismă şi, practic, toată isto-
ria bisericii este o istorie a luptei pentru unitatea sa. De ce este 
nevoie de această unitate? Pentru ca mărturia să fie vie, puternică 
şi convingătoare, pentru ca nimeni niciodată să nu poată spună: 
”De ce ne vorbiţi toate acestea? uitaţi-vă la voi  — singuri sun-
teţi scindaţi”.

Duşmanul neamului omenesc a reuşit să dezbine creştinis-
mul în lume. e greu de spus cum ar fi evoluat istoria, dacă nu ar 
fi avut loc divizarea creştinilor în cei de est şi cei de vest. Proba-
bil, cursul istoriei ar fi fost cu totul altfel. nădăjduim că într-un 
moment anumit, poate prin rugăciunile bisericii, Domnul va tri-
mite milă către toţi care cheamă numele lui cel sfânt şi din nou 
unitatea bisericii ecumenice va fi arătată neamului omenesc. Dar 
deocamdată trebuie să veghem şi să ne străduim să păstrăm unita-
tea bisericii locale. în această privinţă o deosebită responsabilita-
te o are episcopatul bisericii în frunte cu Patriarhul. se prea poa-
te, dacă în timpurile, când trăia sfântul ierarh Filip, arhiereii s-ar 
fi adunat mai des în soboruri, dacă atunci s-ar fi elaborat obiceiul 
sfătuirii soborniceşti, atunci nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâm-
plat. Şi astăzi, când biserica noastră există în condiţiile libertăţii, 
este foarte important de dezvoltat aceste sfătuiri printre arhierei 
care sunt începutul sobornicesc al bisericii. numai printr-o astfel 
de unitate de idei biserica devine puternică şi capabilă să oprească 
orice schismă. Doar într-o aşa unitate, care se reflectă în înţelepciu-
nea sobornicească, biserica este în stare să vorbească în limba care 
poate convinge lumea ce ne înconjoară. 

Dar chiar în temniţă mitropolitul Filip, care avea o autorita-
te enormă în rândul poporului credincios şi al clerului, prezenta, 
după opinia lui ioan cel groaznic, un anumit pericol. Şi atunci 
ţarul porunceşte lui Maliuta skuratov să-l omoare pe mitropolit, 
ceea ce a şi făcut.

această istorie îngrozitoare ne ajută să înţelegem multe — în 
primul rând, cum trebuie să fie atitudinea bisericii faţă de lumea 
exterioară, inclusiv faţă de putere. biserica este chemată să păstre-
ze adevărul lui Dumnezeu şi să-l proclame. nu este treaba bisericii 
să împartă puterea laică, să participe în lupta politică; nu este trea-
ba ei să orienteze mânia maselor populare într-o anumită direcţie. 
cauza bisericii este a proclama adevărul lui Dumnezeu. noi îl cin-
stim pe sfântul ierarh Filip anume pentru faptul că el a proclamat 
acest adevăr. Dacă sfântul ierarh ar fi permis să fie atras în lupta 
boierilor împotriva ţarului, adică ar fi condus vreo mişcare de rezis-
tenţă, atunci astăzi noi nu i-am fi pomenit numele. Pilda sfântului 
ierarh ne învaţă ce anume biserica trebuie să pună la baza apreci-
erilor privind lumea exterioară: unica măsură trebuie să fie adevă-
rul lui Dumnezeu şi nimic altceva. nici o învăţătură politică, nici  
o filozofare nouă, trecătoare, omenească, nici un motiv cu scop 
politic  — nimic nu trebuie şi nu poate să influenţeze biserica să 
judece lumea, omul, puterea, societatea înconjurătoare în baza teo-
riilor omeneşti. biserica în genere nu e chemată să judece. ea îi 
lasă pe oameni să fie judecaţi de Dumnezeu: Nu judecaţi, ca să nu 
fiţi judecaţi (Mt. 7, 1). biserica nu judecă. biserica este chemată să 
aprecieze cu smerenie tot ce se petrece în lume, în baza adevărului 
lui Dumnezeu.

ziua de azi ne învaţă că nu doar biserica trebuie să utilizeze 
o singură unitate de măsură pentru aprecierea evenimentelor, ne 
învaţă cum trebuie organizată viaţa bisericească, pentru ca nicio-
dată, în nici un caz biserica să nu se scindeze. căci dacă arhiereii 
chemaţi la soborul cel necuvios ar fi spus cu smerenie ţarului: „are 
dreptate mitropolitul nostru” şi „noi suntem împreună cu el”, desi-
gur, nimeni nu ar fi garantat în acest caz salvarea lor de la o moar-
te violentă sau de la întemniţare, dar, în schimb, ce forţă a întregu-
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13). Şi se încheie pilda prin cuvintele că oricine se înalţă pe sine 
se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa (vezi: lc. 18, 
14). adresându-se ucenicilor, Domnul spune că vameşul s-a cobo-
rât mai îndreptat la casa sa decât fariseul.

această minunată pildă ne ajută să înţelegem ce este bine în 
faţa lui Dumnezeu în sfera vieţii noastre interioare, ascunse, duhov-
niceşti. lui Dumnezeu îi este indiferent la ce partid politic am ade-
rat. lui Dumnezeu îi e indiferent, cât de mult noi singuri ne con-
siderăm drepţi, fiindcă judecata lui Dumnezeu nu este o judecată 
omenească şi aprecierea de către Dumnezeu a vieţii noastre — nu 
este aprecierea noastră personală. cuvioşia exterioară a fariseului, 
pe care el cu minuţiozitate o arăta, considerându-se om demn de 
îngăduinţa lui Dumnezeu, s-a dovedit a fi greşită. Domnul s-a uitat 
la vameş, om, fără îndoială, mai păcătos decât fariseul, necuvios şi, 
cum am menţionat, corupt; cu atât mai mult că el lucra pentru 
ocupanţii străini, strângând impozite de la propriul popor  — ce 
poate fi mau rău. Domnul nu în zadar alege chipul vameşului, doar 
este vorba de o pildă şi nu de redarea unui fapt real. Domnul alege 
chipul vameşului ca un exemplu al omului căzut. Despre un astfel 
de om am spune astăzi: un mare păcătos, dar poate chiar şi crimi-
nal. însă în viaţa interioară a acestui om decăzut, păcătos, care stă-
tea în faţa lui Dumnezeu în templu, s-a întâmplat ceva ce l-a ridi-
cat de asupra compatrioţilor cuvioşi şi corecţi. De la gândul despre 
păcatele sale în sufletul lui are loc o transformare. el se pătrunde de 
o adâncă smerenie, nefiind în stare să ridice ochii la cer. Şi aceas-
tă transformare interioară, conştientizarea propriilor păcate, aceas-
tă tendinţă spre Dumnezeu a şi fost acel lucru preţios ce a dus la 
diferenţierea în ochii lui Dumnezeu a acestui om păcătos de farise-
ul „cel drept”, cum se numea el singur pe sine.

nu este întâmplător că duminicile pregătitoare pentru Pos-
tul cel Mare încep cu citirea acestei pilde. noi trebuie să înţele-
gem ce este cel mai important în viaţa noastră duhovnicească.  
ni se pare că e important să ajungem la un nivel anumit, la o anu-
mită situaţie, fie e vorba de o poziţie în societate, în familie, fie de 
o funcţie sau distincţie înaltă.

astăzi ne rugăm sfântului ierarh Filip pentru biserica noas-
tră, pentru ţara noastră, pentru toată rusia istorică, ca Domnul să 
reverse mila sa asupra poporului nostru, ca biserica să fie întot-
deauna capabilă a proclama adevărul lui Dumnezeu, fără a se ames-
teca în peripeţiile conflictelor omeneşti şi ale luptei dintre oameni. 
ne rugăm, de asemenea, ca lumea înconjurătoare să fie capabilă să 
perceapă vocea bisericii fără înverşunare şi răutate. noi ne rugăm 
şi pentru aceea ca biserica noastră să păstreze întotdeauna unitatea, 
pentru a duce cu smerenie şi putere slujirea sa păstorească. Şi noi 
ne rugăm sfântului ierarh Filip ca el, stând în faţa prestolului celui 
Preaînalt, să cheme mila lui asupra noastră. amin.

dUMINICA VAMEşUlUI şI fARISEUlUI

Predica la liturghie după citirea Evangheliei în catedrala Hristos Mântui-
torul (or. Moscova) 

24 ianuarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
cu slujba Dumnezeiască de azi biserica intră în săptămâna 

pregătitoare pentru Postul cel Mare. Duminica de azi în limba sta-
tului bisericesc se numeşte Duminica vameşului şi Fariseului.

cu toţii am ascultat acum evanghelia după luca în care se 
povesteşte pilda binecunoscută a vameşului şi Fariseului. Doi 
oameni au venit în templu: vameşul, strângător de biruri, om păcă-
tos, corupt, cum s-ar zice astăzi, pe care compatrioţii îl urau pen-
tru funcţia sa şi fariseul, reprezentantul unui partid politic-religios 
care pleda pentru cuvioşie. Fariseul, adresându-se către Dumnezeu, 
i-a mulţumit pentru faptul că nu este ca şi cei care nu făceau parte 
din partidul său. apoi fariseul a început să enumere virtuţile sale: 
că el şi se roagă, şi posteşte, şi mulţumea Domnului pentru fap-
tul că nu este ca vameşul care stătea lângă el. iar vameşul, neîn-
drăznind să se uite la cer, lovindu-se în piept, se adresează Dom-
nului, zicând: „Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului”(lc. 18, 
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aceste cuvinte ale apostolului uluiesc prin profunzime şi 
importanţă. Şi cât e de minunat că astăzi noi le ascultăm împreună 
cu voi. Doar în catedrală au fost prezenţi acei care au venit la Mos-
cova pentru participare la citirile de crăciun; acei care iau asupra 
sa o responsabilitate deosebită în faţa lui Dumnezeu, în faţa popo-
rului, în faţa bisericii, în faţa ţării pentru lucrarea sfinţilor, pentru 
slujire întru zidirea trupului lui hristos. Şi printre voi, ca şi în vre-
murile apostoliceşti, sunt mulţi învăţători, dar mulţi sunt şi bine-
vestitori. 

aşa că, posibil, nu întâmplător au coincis aceste două citiri: 
a apostolului — despre evanghelişti, învăţători, păstori, apostoli şi 
prooroci, care urmează să zidească biserica lui Dumnezeu, trupul 
lui hristos; şi pilda evanghelică a vameşului şi Fariseului.

Puţin probabil că rezultatul lucrărilor noastre comune va fi 
atingerea imediată de către toţi, către care este îndreptat cuvântul 
nostru, a înălţimilor sfinţeniei. nu toţi vor fi pătrunşi de valori-
le morale ale ortodoxiei. nu toţi vor însuşi cultura naţională. însă 
sarcina noastră constă în faptul ca poporul să meargă nu pe calea 
fariseului, dar pe calea vameşului. Şi dacă vom reuşi să trezim pute-
rea duhovnicească în poporul nostru, noi vom salva rusia istori-
că, vom păstra poporul nostru, vom întări biserica noastră. Dar 
pentru ca să se întâmple aceasta, fiecare din noi care îndrăzneşte 
să înveţe pe alţii trebuie să treacă pe această cale a autocondamnă-
rii, a judecăţii curajoase a propriei persoane, a aprecierii imparţia-
le a stării proprii duhovniceşti şi morale, pentru ca, aidoma vame-
şului din evanghelie, să spunem cuvintele minunate „Dumnezeule, 
fii milostiv mie, păcătosului”. Şi credem că aceste cuvinte, care vor 
deveni fapte, sunt în stare să transforme viaţa noastră în conformi-
tate cu legea lui Dumnezeu. amin.

Mulţi leagă succesul de dezvoltarea lor intelectuală, căpătarea 
unor studii bune. Mulţi consideră că în cazul dat survine şi cultu-
ra, iar cu ea şi un anumit nivel de moralitate. Dar pentru Dumne-
zeu nu este importantă situaţia statistică a personalităţii, satisfăcută 
de starea sa interioară — Dumnezeu are nevoie de dinamică, evolu-
ţie, desăvârşire. Şi dacă această dinamică începe din prăpastia decă-
derii, cu atât mai preţios este un atare urcuş al sufletului omenesc. 

cât de mult nu se aseamănă toate acestea cu aprecierile ome-
neşti! cum am privi noi la tâlharul care s-ar ruga împreună cu noi, 
iar noi am şti cu siguranţă că este un tâlhar, un criminal, un om 
amoral? Poate că nu l-am fi osândit în aşa măsură, cum a făcut-
o fariseul, dar de apropiat nu ne-am fi apropiat şi mâna nu i-am fi 
dat-o. iar cineva ar mai fi spus: „ia te uite, a venit şi la biserică; bise-
rica nu este pentru aşa oameni ca el”. Şi, probabil, în interiorul lui 
ar fi judecat pe acel om, aşa cum judecăm deseori pe cei neîmbise-
riciţi, inclusiv pe reprezentanţii puterii care vin la biserică fără a şti 
cum să se poarte : îşi fac neîndemânatic cruce, incorect iau lumâ-
narea. vai, cum toate le observă privirea atentă: imediat sunt jude-
caţi cu stricteţe.

nimeni nu ştie, nimeni nu poate şti ce se petrece în adâncul 
sufletului omenesc. De aceea prima poruncă pe care o învăţăm din 
citirea de azi este porunca: „nu judeca, nu judeca pe alţii, gândeşte-
te doar la faptul ce se petrece în interiorul tău”. Şi a doua poruncă: 
”mişcă-te spre Dumnezeu, nu sta pe loc, analizează-ţi minuţios viaţa 
ta interioară, judecă-te pe tine însuţi, pocăieşte-te în propriile păcate, 
mergi în întâmpinarea lui Dumnezeu. Şi fie ca nici o cădere groaz-
nică să nu omoare în sufletul tău speranţa în mila lui Dumnezeu”.

Duminica de azi, prima după sărbătoarea botezului, se mai 
numeşte Duminica după botezul Domnului. în legătură cu aceas-
tă zi se cuvin citirile corespunzătoare, inclusiv din epistola către 
efeseni a sfântului apostol Pavel. în capitolul al patrulea, în frag-
mentul citit astăzi, găsim cuvinte minunate: „Şi el a dat pe unii 
apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi 
învăţători, spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea tru-
pului lui hristos”(vezi: ef. 4, 11-13.)
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mânca pâinea ta” (vezi: Fac. 3, 19). toată evoluţia istoriei umane  
a mers de acum încolo pe altă cale: lupta pentru supravieţuire, pen-
tru prelungirea neamului a devenit scopul principal al existenţei 
umane; şi ce loc important în această luptă era rezervat dobândi-
rii pâinii cele de toate zilele! Prin cuvântul „pâine” trebuie să înţe-
legem nu doar o bucată de pâine, şi chiar nu doar mâncare, dar tot 
ce e necesar omului pentru a supravieţui, pentru a-şi continua nea-
mul. Mergând pe această cale, oamenii au început cu ceea ce e mai 
simplu, iar acum ajung la ceva foarte complex. însă sensul evolu-
ţiei istorice nu se schimbă de la aceasta — totul este orientat spre  
a păstra, înmulţi, mări propria putere.

este greu de spus cum ar fi fost omenirea, dacă nu ar fi mers 
pe această cale. Dar ea a făcut acest pas şi pe calea dobândirii pâinii 
cele de toate zilele există o sumedenie de probleme. este suficient 
a conecta televizorul şi a privi ultimele ştiri ca să înţelegi: totul se 
roteşte, în definitiv, în jurul acestei probleme. idei măreţe, progra-
me politice, decizii guvernamentale  — totul este orientat pentru 
atingerea acestui scop. la urma urmei, grija despre economie  — 
este grija despre pâinea cea de toate zilele, iar grija despre bunăs-
tarea socială — este grija pentru faptul ca oamenii, dobândindu-şi 
pâinea, să nu devină duşmani, să nu-şi piardă chipul de om.

Dar cum rămâne cu scopul principal al existenţei, pentru care 
omul a fost creat de Dumnezeu  — să trăiască în rai, dar unde-i 
comunicarea cu Dumnezeu? acest scop a dispărut. este încă o pro-
blemă care a fost provocată de încălcarea legii Dumnezeieşti a vie-
ţii  — omul, dobândindu-şi pâinea cea de toate zilele, mâncând 
din această pâine, gustând din bunătăţile de pe pământ, foarte des 
în consumul de bunuri vede plăcerea supremă şi scopul suprem.  
Şi dacă pe timpuri bunurile şi plăcerile erau considerate într-adevăr 
o bucată de pâine care nu permitea omului să moară, atunci în ziua 
de azi, când pâine este multă, omul vede scopul existenţei sale în 
faptul ca să consume aceste bunuri cât mai mult, să consume totul 
ce poate fi consumat şi să primească plăcere la maximum.

nu este întâmplător că anume astăzi am auzit fragmentul din 
epistola sfântului apostol Pavel către romani care se încheie cu  

dUMINICA lăSATUlUI dE SEC dE BRÂNză  
şI SăRBăToAREA ÎNTÂMPINAREA doMNUlUI 

dUMNEzEU şI MÂNTUIToRUlUI NoSTRU  
IISUS HRISToS

Predica la liturghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei în Catedrala 
Hristos Mântuitorul (or. Moscova) 

14 februarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
astăzi e ultima duminică înainte de Postul cel Mare — Dumi-

nica iertării  — şi biserica în această zi comemorează evenimente-
le, legate de izgonirea primilor oameni din rai. în cartea Facerii se 
vorbeşte că oamenii care au păcătuit în faţa lui Dumnezeu au gus-
tat din pomul cunoaşterii binelui şi răului şi au fost izgoniţi din rai. 
ei au fost izgoniţi pentru ca niciodată mai mult să nu poată gusta 
din pomul vieţii care, la fel, creştea în grădina raiului. gustarea din 
acest pom dădea oamenilor nemurirea. noi nu vom şti niciodată cu 
exactitate ce realitate duhovnicească era ascunsă după această ima-
gine — textul vechi aminteşte doar despre ea, dar nu o descoperă. 

izvorul nemuririi în rai putea fi doar Dumnezeu. Şi de ace-
ea pomul vieţii este transmiterea vieţii Dumnezeieşti celui, căruia 
Dumnezeu doreşte să transmită acest dar. creându-l pe om după 
chipul şi asemănare sa, Domnul a dorit să transmită darul nemu-
ririi oamenilor. Pomul vieţii era modalitatea transmiterii omului  
a harului Dumnezeiesc cu condiţia, ca omul să trăiască în concor-
danţă cu regula stabilită de Dumnezeu. încălcând această regulă, 
omul a fost îndepărtat de pomul vieţii. Şi, cum povesteşte minu-
nat cartea Facerii, a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare să 
păzească drumul către pomul vieţii (vezi Fac. 3, 24). este o imagine 
deosebit de impresionantă care îl ajută să înţeleagă pe orice om — 
şi pe cel instruit, şi pe cel simplu — că între izvorul vieţii Dumne-
zeieşti şi omul care a păcătuit s-a ridicat un zid de nepătruns. 

omul era nevoit să-şi menţină existenţa sa fizică, lucrând 
pământul — cum e spus în biblie — „în sudoarea feţei tale îţi vei 
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obiceiului în templu la a patruzecea zi după naşterea lui şi când 
Pruncul a fost întâmpinat de bătrânul simeon şi proorociţa ana. 
era acel stareţ care multe decenii a aşteptat venirea în lume a Mân-
tuitorului şi a nădăjduit să-l întâlnească. această speranţă s-a 
înfăptuit. el l-a luat în braţe pe Prunc — pe Domnul şi Mântui-
torul  — şi a pronunţat minunatele cuvinte, pe care le repetăm în 
biserică în fiecare zi: Acum, slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după 
cuvântul Tău, în pace (lc. 2, 29). speranţa bătrânului simeon din 
testamentul vechi s-a înfăptuit prin întâlnirea lui cu Domnul.  
Şi cât de minunat e că la începutul Postului cel Mare noi amin-
tim această istorie evanghelică şi îl slăvim pe Domnul, care a dăru-
it posibilitate lui simeon să se întâlnească cu el. slăvind îngăduin-
ţa lui Dumnezeu faţă de stareţ, noi, în acelaşi timp, căpătăm puteri 
pentru a avea speranţe că ne vom întâlni cu Dumnezeu, iar aceas-
ta poate avea loc doar atunci, când pofta trupului nu va deveni 
laitmotivul întregii noastre vieţi, când pofta trupului nu va înrobi 
toate gândurile şi simţurile noastre, dar când grija firească faţă de 
trupul nostru ne va face loc pentru lucrul minţii, voinţei şi senti-
mentelor, pentru lucrarea interioară şi pentru rugăciuni care, doar 
ele, sunt în stare să ne aducă pe noi la întâmpinarea Domnului, adi-
că la realizarea scopului întregii noastre vieţi — la revenirea în rai, 
la revenirea la pomul vieţii.

Fie ca Domnul să ne ajute anume astfel să petrecem zilele mari 
ale celor patruzeci de zile, pentru ca întâmpinarea celui înviat să 
ne dăruiască experienţa vie şi întăritoare a comunicării cu Dumne-
zeu care ne arată nouă în mod ascuns, dar real frumuseţea raiului, 
frumuseţea împărăţiei lui Dumnezeu. amin.

nişte cuvinte, deosebite prin puterea lor: Ci îmbrăcaţi-vă în Dom-
nul Iisus Hristos şi grijă de trup să nu o faceţi spre pofte (rom 13, 14). 
Dar ce este poftă? Pofta trupului — aceasta este încălcarea echili-
brului interior a forţelor omului, încălcarea integrităţii existenţei 
umane, când grija pentru trup îl cuprinde pe om, când grija pen-
tru duh dispare sau trece la periferia vieţii. anume această absorbi-
re a atenţiei, puterilor, voinţei, sentimentelor în favoarea dorinţei 
de a-şi satisface necesităţile trupului şi este poftă.

cât de minunat apostolul Pavel contrapune una alteia! gri-
ja despre trup este legea existenţei, legea omului decăzut. Doar nu 
există pomul vieţii, de aceea şi trebuie să te îngrijeşti de trup  — 
altfel se va sfârşi neamul omenesc, altfel omul nu va supravieţui. 
grija despre propriul trup este un lucru raţional şi bineplăcut lui 
Dumnezeu, odată ce omul a fost îndepărtat de pomul vieţii. Dar 
cât de uşor e să transformi grija binecuvântată pentru trup în poftă!

nouă ni se dau zilele Postului cel Mare anume pentru faptul 
ca noi să ne gândim la toate acestea. să ne gândim la faptul ce este 
scopul nostru principal în viaţă, încotro sunt îndreptate toate for-
ţele noastre  — forţele gândului, voinţei, sentimentelor. Pentru ce 
trăim? Prin ce ne deosebim de animale? unde este grija despre via-
ţa noastră interioară? Şi dacă nu transformăm noi oare grija firească 
pentru trup în poftă trupească, în slujire acestui trup, el devenind 
pentru noi valoarea supremă a existenţei?

Postul, pe care noi cu toţii trebuie să-l trecem, ne dă posibili-
tate să medităm despre multe, multe să le reanalizăm şi să le înţe-
legem. Paşii pe care îi vom face pe calea postului — chiar cei mai 
mici, neînsemnaţi paşi, orientaţi spre biruinţa asupra poftei trupu-
lui — ne vor da speranţă, îmbogăţind viaţa noastră cu experienţă 
interioară duhovnicească, plină de bucurie. Fără ea e imposibil să 
trăieşti. Fără această speranţă în atingerea scopurilor adevărate te 
poţi preface în animal şi poţi pierde orice perspectivă în viaţă.

astăzi, cu trecerea unor împrejurări calendaristice, noi sărbă-
torim una din cele douăsprezece sărbători Domneşti  — întâmpi-
narea Domnului nostru iisus hristos. noi comemorăm evenimen-
tul, când Maica Mântuitorului, Fecioara Maria, l-a adus conform 
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încheie un testament sau uniune. reprezentantul acestui popor  
a fost avraam care dă lui Dumnezeu acordul de a intra cu el în tes-
tament şi ca răspuns la credinţa şi fidelitatea sa faţă de Dumnezeu 
să primească făgăduinţa. aceea ce s-a întâmplat atunci, în timpuri-
le străvechi, a avut o importanţă enormă în istoria omenirii: avra-
am s-a întors la Dumnezeu. Dacă e să ne gândim la calea vieţii ace-
lor oameni care au găsit raiul, care au revenit la Dumnezeu, atunci, 
indiferent de faptul când ar fi trăit ei şi la ce popor ar fi aparţi-
nut, este evident că mişcarea lor către Dumnezeu s-a început de la 
întoarcerea către Dumnezeu.

ce este întoarcerea către Dumnezeu? este, în primul rând, 
privirea îndreptată la Dumnezeu  — nu e vorba de privirea fizi-
că, dar de dorinţa de a vedea în Dumnezeu scopul propriei vieţi. 
omul dintr-o dată înţelege că multitudinea de scopuri şi valori pe 
care le-a avut încetează de a mai fi scop şi valoare; şi atunci apa-
re o dorinţă nestăvilită de a atinge scopul adevărat al propriei exis-
tenţe. ca urmare a întoarcerii către Dumnezeu survine ceva foar-
te important. orice om, îndreptându-se către Dumnezeu, nu poate 
să nu se întrebe — dar ce trebuie să fac ca să ating ţelul, ca să găsesc 
raiul, să intru în comunicare cu creatorul? trebuie de făcut con-
trariul din ce a făcut adam. adam a încălcat cuvântul lui Dum-
nezeu, iar acela care doreşte să revină la Dumnezeu trebuie să facă 
ascultare voinţei lui. a face acest lucru nu este deloc simplu, fiind-
că fiecare om îşi formează obişnuinţele sale, stereotipuri de viaţă, 
concepţii asupra lumii înconjurătoare şi asupra sie însuşi. Şi pentru 
a face acest prim pas pe calea către Dumnezeu, pentru ca întoarce-
rea la Dumnezeu să fie rezultativă, este necesară pocăinţa.

Pocăinţa este un act tainic şi mântuitor, săvârşit de raţiunea 
noastră, de sentimentele şi voinţa noastră. Pocăinţa este, în primul 
rând, conştientizarea păcatului propriu. nici o mişcare spre Dum-
nezeu, nici o creştere duhovnicească fără conştientizarea păcatu-
lui nu poate exista. De fapt, postul ni se propune pentru pocăinţă. 
conţinutul principal al postului este pocăinţa. este bine cunoscut 
că cuvântul grecesc „metanoia”, care se traduce ca „pocăinţă”, sem-
nifică ad litteram — schimbarea minţii şi inimii, schimbarea vieţii. 

făRă IERTAREA APRoPIAţIloR NoşTRI  
NU ESTE PoSIBIlă CAlEA  

PoCăINţEI NoASTRE

Predica după otpustul vecerniei cu cinul iertării în catedrala Hristos Mân-
tuitorul (or. Moscova) 

14 februarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
refuzând planul lui Dumnezeu pentru orânduirea vieţii lumii 

şi a omului, primii oameni au fost izgoniţi din rai. acesta a fost răs-
punsul la păcatul pe care ei l-au săvârşit. nici nu era măcar pedeap-
sa lui Dumnezeu: era constatarea lui Dumnezeu a faptului că păca-
tul şi Dumnezeu sunt incompatibili. în Dumnezeu nu este nici un 
păcat; în puritatea lui Dumnezeu nu este nici umbră a ceea ce nu 
este puritate. Şi de aceea viaţa lui Dumnezeu, care se transmitea 
primilor oameni prin pomul vieţii, nu mai putea să se mai atingă 
de firea omenească, întunecată de păcat.

oamenii, care încalcă legile statului, sunt izolaţi de societate 
(în cazul delincvenţelor deosebit de grave). nu din cauza că socie-
tatea este rea, dar din cauza că omul care a încălcat legile fundamen-
tale devine incompatibil cu viaţa socială. noi prea bine cunoaştem 
aceasta din experienţa existentă a jurisprudenţei şi condamnărilor. 
ceva asemănător a avut loc la începuturile istoriei omenirii. însă, 
îndepărtând pe om de la comunicarea cu sine, Dumnezeu nu îl lip-
seşte de speranţă: îi dă făgăduinţa d venirii în lume a celui, care va 
mântui neamul omenesc, care va zdrobi capul şarpelui — al diavo-
lului (vezi: Fac. 3, 15).

oamenii au plecat în lumea crudă, periculoasă, fiind singura-
tici, lipsiţi de vreun ajutor de sus. ei au rămas vii, ei şi-au înmulţit 
urmaşii, dar niciodată în memoria şi inimile oamenilor nu a dis-
părut chipul raiului. Şi apariţia în vremurile de demult a multor 
religii, chiar foarte stranii şi periculoase, a fost nimic altceva decât 
încercarea oamenilor de a reveni în rai, de a-l găsi pe Dumnezeu. 
Domnul nu s-a întors cu spatele la om. el alege poporul cu care 
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unul de la altul iertare. Dar dacă vom găsi în sine puteri ca mâine, 
venind la serviciu, să cerem iertare de la colegii noştri, de la cei cu 
care împreună lucrăm sau studiem, aceasta poate deveni momentul 
întoarcerii la Dumnezeu nu numai a noastre, dar şi a celor oameni 
către care vom adresa cuvântul „iartă-mă”. calea creşterii duhovni-
ceşti începe cu acest cuvânt şi vom cere de la Dumnezeu ca el să ne 
dea curăţenia inimii şi curaj ca, cerând unul de la altul iertare, să 
punem început Postului cel Mare.

eu conştientizez că în calitatea mea de Patriarh pot pe cine-
va să obijduiesc cu faptele mele, cuvintele mele. cineva, posibil, nu 
înţelege corect cuvintele şi intenţiile mele — astfel de oameni exis-
tă. uneori aceşti oameni reacţionează prin presă, prin mass media 
şi, citind toate acestea, eu deseori mă conving că e o reacţie la nişte 
cuvinte care nu au fost corect înţelese, care nu are în esenţa sa o pri-
cină adevărată. noi nu negăm responsabilitatea pentru acest fapt, 
considerând că pentru fiecare cuvânt trebuie de dus responsabili-
tate. comunicând cu fraţii mei arhipăstori, cu clerul eu, la fel, am 
putut pe cineva, cu voie sau fără voie, să-l obijduiesc, cuiva să prici-
nuiesc durere. Şi anume astăzi eu de la toţi cer iertare — de la epi-
scopatul bisericii noastre, de la cler, de la laici — de la toţi pe care 
cu voie sau fără voie am putut să-i obijduiesc sau să-i tulbur, sau să-i 
încordez, sau chiar să-i înrăiesc. binecuvântaţi-mă şi iertaţi-mă pe 
mine, păcătosul.

PENTRU oMUl TRUfAş dUMNEzEU ESTE  
lA PERIfERIA VIEţII lUI

 Predica în Lunea curată după slujba de dimineaţă în mănăstirea stavropi-
ghială de maici a Zămislirii (or. Moscova) 

15 februarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
în scrierile sfinţilor părinţi o mare atenţie se acordă temei 

păcatului. Şi într-adevăr, fiecare om care intră pe calea luptei cu  

De aceea scopul postului este pocăinţa ca o schimbare adevărată  
a gândirii şi a vieţii. nu este un act singular. nu se poate spune: „eu 
acum m-am căit şi sunt gata să mă întâlnesc cu Dumnezeu”. nu  
e posibil a zice că până la un moment omul a trăit în păcat, iar apoi 
pocăinţa a spălat tot. chiar şi taina Mărturisirii nu ne eliberează 
de toate păcatele, fiindcă este imposibil ca omul să se pocăiască în 
toate păcatele sale.

cu ce începe, dar, procesul reanalizării vieţii, transformă-
rii minţii şi inimii? întotdeauna începe cu o încercare. trebu-
ie nu numai să conştientizezi greşeala ta în faţa lui Dumnezeu şi  
a oamenilor, dar şi să ceri iertare pentru greşeala ta. cu cât sun-
tem mai vinovaţi, cu atât mai greu e să cerem iertare. Dar fără ier-
tarea apropiaţilor noştri nu e posibilă calea pocăinţei noastre. iată 
de ce Postul cel Mare începe cu cinul iertării, când în Duminica 
iertării, după slujba de seară, oamenii se adună în biserică pentru 
a cere iertare de la Dumnezeu şi unul de la altul. Din experienţă 
ştim că putem cu uşurinţă să ne apropiem de oameni cunoscuţi sau 
chiar necunoscuţi şi, urmând obiceiului, să spunem „iartă-mă” — 
este atât de simplu şi uşor, fiindcă, de fapt, noi cu aceşti oameni 
nu suntem certaţi. ei nu ne-au obijduit, iar noi nu i-am obijduit. 
Dar cât de greu e să te apropii şi să ceri iertare de la omul cu care 
eşti într-un conflict real, care ţi se pare duşman! De omul pe care 
îl consideri duşman este nespus de greu să te apropii să ceri iertare. 
Dar dacă noi nu suntem în stare să facem acest pas, atunci şi toată 
calea pocăinţei este sortiră la eşec. De aceea astăzi noi şi vă chemăm 
la iertare — pentru a cere iertare şi a ierta, astfel făcând primul pas 
pe calea eliberării de păcat, făcând o cotitură reală în întâmpinarea 
acelei căi care ne duce la Dumnezeu.

acum noi vom săvârşi această lucrare importantă. aici, în bise-
rică, fiecare din noi trebuie să cerem iertare unul de la altul, mai 
ales de la acela, cu care ne aflăm în relaţii conflictuale. iar când vom 
veni acasă, trebuie să îngenunchem în faţa rudelor noastre, apro-
piaţilor, în faţa celor cu care trăim umăr la umăr, cu care muncim. 
nu se întâmplă ca relaţiile casnice să nu fie întunecate de conflic-
te, de o oarecare încordare. anume în acest caz trebuie să cereţi 
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te cu mândria, sau, din contra, să o dezvolte. uneori omul devine 
mândru nu prin ereditare, ci de sine stătător, dezvoltându-şi aceas-
tă capacitate periculoasă a sufletului pe baza propriei concepţii 
asupra vieţii. Mândri, în special, sunt oamenii talentaţi, puternici, 
ambiţioşi. omul, fiind conştient de talentul şi puterea sa, găseşte 
în ele explicaţie pentru tot ce e pozitiv în viaţa lui. el se obişnuieş-
te să se bazeze doar pe sine, el nu are nevoie de nimeni, el deseori 
nu are nevoie nici de Dumnezeu. iar un om mai puţin capabil are 
nevoie de ajutor chiar din copilărie. Dacă copilul nu are capacităţi 
pentru învăţătură, el are nevoie de ajutorul părinţilor şi învăţători-
lor. Dacă are sănătate şubredă, nu este bine dezvoltat fizic, el are, la 
fel, nevoie de ajutor, inclusiv de la cei care îl înconjoară. un astfel 
de om se obişnuieşte cu gândul că trebuie să se adreseze pentru aju-
tor la cineva. el conştientizează limitele posibilităţilor sale şi dese-
ori cere ajutorul lui Dumnezeu.

semnifică oare cele spuse că omul talentat este întotdeauna 
mândru, iar omul mai puţin talentat şi mai puţin capabil  — nu 
este mândru prin firea sa? Desigur, nu este aşa. Deseori se întâm-
plă că oamenii talentaţi sunt capabili să conştientizeze limitarea şi 
slăbiciunea lor, iar omul care este mai puţin talentat şi care comi-
te greşeli poate să nu-şi vadă aceste greşeli şi este convins că totul 
face corect.

cum să evităm mândria? cum să luptăm cu acest sentiment? 
există o astfel de calitate  — înţelepciunea. înţelepciunea se for-
mează în noi pe măsura creşterii experienţei de viaţă. când nu 
este suficientă această experienţă, atunci ajută lecţiile date de alţi 
oameni. înţelepciunea întotdeauna presupune o atitudine critică 
faţă de sine însuşi, capacitatea de a-ţi vedea greşelile. când omul, 
rămânând singur, este în stare să spună ce a făcut rău, ce a gândit 
rău, aceasta mărturiseşte despre înţelepciunea lui, despre capacita-
tea de a se vedea pe sine însuşi şi de a se judeca pe sine în mod sever 
şi nepărtinitor. omul credincios trebuie în permanenţă să-şi dez-
volte deprinderea de a se judeca imparţial. această deprindere este 
extrem de importantă, mai ales pentru oamenii talentaţi şi puter-
nici. 

păcatul trebuie să înţeleagă clar natura acestei boli, mortal de peri-
culoase, pentru om.

Păcatul este neascultarea de Dumnezeu. când vorbim de 
ascultare sau neascultare, întotdeauna presupunem că omul ştie că 
încalcă cele prescrise. nu fiecare om astăzi cunoaşte poruncile lui 
Dumnezeu şi legea vieţii lui Dumnezeu. Dar, cum sună unul din 
cele mai importante principii juridice, necunoaşterea legii nu te 
absolvă de responsabilitate. Dacă încălcăm legile statului, fără a le 
cunoaşte, noi suntem judecaţi, indiferent de faptul dacă le cunoaş-
tem sau nu.

însă Domnul a revărsat asupra oamenilor milă, fiindcă a pus 
legea lui morală în inimile noastre şi fiecare din noi ştie exact, 
dacă îndeplineşte el această lege sau nu. această cunoaştere este 
glasul conştiinţei care este în interiorul nostru, fiindcă vocea aceas-
ta mărturiseşte despre faptul, dacă înfăptuim noi legea lui Dumne-
zeu, pusă în firea noastră, sau nu. când omul nu urmează legile lui 
Dumnezeu, el cu voie sau fără voie, conştient sau nu, se contrapu-
ne pe sine lui Dumnezeu.

De aceea păcatul este contrapunerea omului cu Dumnezeu. 
Păcatul se face făţiş prin multe modalităţi şi în gândurile noas-
tre, şi în faptele noastre. orice manifestare a păcatului se numeşte 
viciu. Dar este un viciu care în deplină măsură arată esenţa păcatu-
lui — acest viciu este mândria. sfântul ioan scărarul a spus minu-
nate cuvinte: ”Mândria este respingerea lui Dumnezeu”. însă păca-
tul este la fel respingerea lui Dumnezeu. înseamnă, într-adevăr, în 
mândrie se găseşte însăşi esenţa păcatului.

ce se petrece în sufletul omului mândru? în centrul vieţii el 
se pune pe sine însuşi, iar ceilalţi oameni pentru el sunt la periferia 
acestei vieţi. Dacă el crede în Dumnezeu şi continuă se rămână om 
mândru, atunci şi Dumnezeu e la periferie. omul mândru îşi atri-
buie sie toate realizările sale şi nu observă pe cei care l-au ajutat sau 
l-au sprijinit, iar eşecurile şi insuccesele sale omul mândru le pune 
pe seama altora.

cum apare mândria? Deseori ea într-adevăr se transmite prin 
ereditare ca şi multe alte vicii. însă omul este capabil sau să lup-
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iar pentru ca aceasta să aibă loc, trebuie să nu pierdem orice ocazie 
de a fi deseori în biserică, mai ales în săptămâna întâi, a patra şi în 
săptămâna patimilor. noi trebuie să ne străduim, după posibilităţi, 
dimineaţa şi seara să fim în biserică, ascultând cu atenţie rugăciu-
nile, psalmii minunaţi, cântările care răsună în biserică; să pătrun-
dem în conţinutul celor ce ne propune biserica pentru îndrumare 
în aceste zile sfinte. cred că prin mila lui Dumnezeu, ca răspuns la 
eforturile noastre modeste, pentru smerenia noastră Domnul ne va 
dărui harul său. amin.

INVIdIA ESTE ÎNToTdEAUNA dURERE

Predica după marea pavecerniţă cu citirea Canonului cel Mare al sfântului 
Andrei Criteanul în ziua de luni a primei săptămâni din Postul cel Mare 

în catedrala Hristos Mântuitorul (or. Moscova) 

15 februarue 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
Păcatul cu care omul se luptă în numele mântuirii sale se des-

coperă în toată esenţa sa printr-un viciu, numit mândrie. omul 
mândru doar pe sine se pune în centrul vieţii, lăsând pe toţi cei-
lalţi la periferie. această poziţie de viaţă a omului mândru trage 
după sine o mulţime de consecinţe periculoase, una din ele fiind 
viciul invidiei. 

Meditând asupra faptului ce este invidia, sfântul vasile cel 
Mare al zis nişte cuvinte foarte exacte: „invidia este mâhnirea pen-
tru bunăstarea apropiatului”. omul mândru nu se poate împăca cu 
gândul că cineva este mai deştept, mai frumos, mai bogat, mai de 
succes. Doar omul mândru singur pe sine se pune în centrul exis-
tenţei, cine ar putea să-l încurce să ocupe acest loc? Şi apariţia ori-
cărei persoane care pare mai de succes şi mai importantă trezeşte la 
omul, cuprins de mândrie, o mare durere interioară.

anume invidia descoperă toată absurditatea mândriei. gân-
dindu-se la invidie, sfântul tihon zadonsky a spus minunatele 

Foarte mult ajută şi compararea propriei persoane cu oameni 
mai capabili, mai înţelepţi, mai instruiţi. uneori ne pare că suntem 
cei mai puternici, cei mai deştepţi în anturajul în care ne aflăm. Dar 
trebuie să ne întrebăm: dar oare anturajul meu este cel mai talen-
tat, cel mai instruit şi cel mai puternic? Dar poate că nu este aşa?  
Şi, fiind primul printre oamenii ce te înconjoară, tu nu eşti primul 
în raport cu foarte mulţi, cu cei mai capabili, mai puternici, mai 
înţelepţi datorită experienţei lor de viaţă. 

Fiecare din noi trebuie să înveţe să-şi controleze gândurile, 
să se supună judecăţii sale interioare. Dar aceasta nu este sufici-
ent. Mai este o modalitate care îl ajută pe om să biruie mândria — 
aceasta este rugăciunea. noi trebuie în permanenţă să cerem de la 
Dumnezeu ca el să ne deschidă ochii noştri interiori, să ne ajute să 
ne vedem aşa cum suntem, dar nu aşa cum ne imaginăm noi. sunt 
minunate binecunoscutele cuvinte: Dumnezeu celor mândri le stă 
împotrivă, iar celor smeriţi le dă har (1 Pet. 5, 5). iar harul este aju-
torul lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. iată din ce cau-
ză oamenii mândri — talentaţi, de succes — într-un moment dat 
sunt înfrânţi, nu-şi ating scopurile care şi le-au propus şi deviază de 
la linia vieţii. uneori aceşti oameni se pomenesc în cele mai dificile 
situaţii anume din cauza că ei, fiind siguri de propriile forţe şi nea-
vând o atitudine critică asupra faptelor şi gândurile proprii, comit 
greşeli care îi aduc la catastrofe în viaţă. Dumnezeu celor mândri le 
stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har, deoarece omul smerit nu 
izgoneşte pe Dumnezeu din centrul vieţii sale. Pentru el Dumne-
zeu este în centru, el îi adresează rugăciunea sa, el îl roagă să-i dea 
înţelepciune şi capacitate să-şi vadă păcatele. Şi de cele mai multe 
ori în timpul Postului cel Mare noi vom cere în genunchi lui Dum-
nezeu: aşa, Doamne, împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile 
mele şi să nu osândesc pe fratele meu (rugăciunea sfântului efrem 
sirul).

Fie ca zilele mântuitoare ale sfintei Patruzecimi să ne ajute 
tuturor în lupta cu păcatul, pentru ca noi să putem, apropiindu-
ne de sărbătoarea luminoasă a învierii lui hristos, să-i mulţumim 
pentru experienţa pocăinţei, pe care am trăit-o în timpul postului. 
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tă bună omului pe care îl invidiază şi invidia treptat va trece, fiind-
că acel om va deveni pentru el apropiat.

trebuie să ţinem minte că deseori noi singuri provocăm senti-
mentul de invidie în acei oameni care ne înconjoară. uneori a aţâ-
ţa pe cel invidios, a trezi în el sentimentul de invidie ne face plăce-
re. De pildă, cumpărând haine noi, frumoase, unii cred, în primul 
rând, că această haină va trezi invidia la cunoscuţi sau chiar la rude 
şi la cei apropiaţi. invidia este un viciu periculos şi agresiv. Şi dacă 
noi singuri nu dorim să fim înţepaţi de invidie, nu trebuie să o aţâ-
ţăm. o mulţime de nenorociri s-au săvârşit şi se săvârşesc în lume 
din cauza invidiei.

vremea Postului cel Mare — este vremea luptei cu viciile: şi cu 
mândria, şi cu invidia. venind în biserica lui Dumnezeu, ascultând 
cuvintele minunate ale rugăciunilor şi ale cântărilor, adresându-ne 
cu rugăciuni fierbinţi către Domnul pentru ajutor în viaţa noas-
tră duhovnicească, vom cere ca el să ne ajute să dezrădăcinăm din 
inimile noastre şi mândria, şi invidia. Şi, scuturând de pe noi aces-
te vicii, noi vom simţi o uşurare nespusă în viaţă, vom simţi bucu-
ria existenţei. Fie ca Dumnezeu să ne ajute în zilele sfintei şi mân-
tuitoarei Patruzecimi, ca noi treptat, dar sigur, să ne ridicăm de la 
o putere la alta în mişcarea noastră în întâmpinarea Domnului şi 
Mântuitorului nostru. amin.

oMUl MÂNIoS NU ARE PRIETENI

Predica în ziua de marţi a primei săptămâni din Postul cel Mare după sluj-
ba de dimineaţă la mănăstirea stavropighială de maici Naşterea Maicii 

Domnului (or. Moscova) 

16 februarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
Păcatul care se încuibează în sufletul omului se manifestă prin 

forma diferitelor vicii. Printre ele sunt unele deosebit de grave — 
atât pentru om care este purtătorul acestor vicii, cât şi pentru cei 

cuvinte: „celelalte vicii şi patimi măcar au plăcere imaginară, iar 
invidiosul păcătuieşte şi suferă”. Desigur, dacă alte vicii sunt înso-
ţite măcar de aparente plăceri, atunci invidia  — este o durere şi 
întotdeauna este durere şi nu este nici urmă de plăcere, chiar şi 
imaginară. Dacă omul nu luptă cu sentimentul invidiei, ea poate 
atât de tare să-l înrobească, încât el devine agresiv şi periculos pen-
tru alţii. nu este întâmplător că motivul primului omor, săvârşit la 
începutul istoriei omenirii de către cain al fratelui său abel, a fost 
invidia. omul invidios devine agresiv şi periculos pentru alţii. Şi cu 
cât mai minuţios el ascunde focul intern al invidiei în inima sa, cu 
atât mai periculos el devine.

cum să lupţi cu această încercare? cum să lupţi cu acest viciu? 
acelaşi sfânt ierarh tihon zadonsky a spus: „Mândria este mama 
invidiei. omoară-o pe mama şi va muri fiica”. Dar, deoarece, mân-
dria descoperă în deplină măsură însăşi esenţa păcatului, a lupta 
cu acest viciu este foarte greu şi nu poate omul să biruie mândria 
decât cu puterea lui Dumnezeu. De aceea rugăciunea, participa-
rea în tainele bisericii, meditarea permanentă asupra propriei vieţi, 
asupra aspiraţiilor propriului suflet, asupra gândurilor proprii, 
judecata aspră a propriei persoane vor putea să ajute omului să-şi 
biruie mândria.

Dar mai sunt încă două remedii minunate.
Primul  — este conştientizarea faptului că Domnul a înzes-

trat pe fiecare om cu nişte calităţi unice şi nu există doi oamenii să 
semene unul cu altul întru totul. Fiecare om este unic şi are valoa-
rea sa în faţa lui Dumnezeu. cât de slab, bolnav, nereuşit ar părea 
omul, el are valoare în ochii lui Dumnezeu. conştientizarea aces-
tui fapt îl ajută pe om să se abţină de la invidie. lumea e mare şi fie-
care în această lume îşi are locul său. înţelegerea unicităţii omului 
şi a înţelepciunii planului lui Dumnezeu pentru fiecare om vă va 
ajuta se învingeţi sentimentul invidiei.

Şi încă un remediu foarte important sunt faptele bune. când 
facem o faptă bună pentru cineva, acel om încetează să fie pentru 
noi depărtat, el devine apropiat. noi nu-i invidiem pe acei cărora 
le facem fapte bune. Dacă cineva se îndoieşte, atunci să facă o fap-
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mâniei sufletul omului suferă, mânia cu adevărat este o manifestare  
a îmbolnăvirii sufletului. 

există urmări foarte serioase pentru viaţa omului mânios. 
Preacuviosul ioan scărarul, reflectând la această temă, zice: „nimic 
nu împiedică intrării în noi a Duhului sfânt mai mult ca mânia”. 
Dacă omul nu luptă cu mânia, dacă el nu conştientizează perico-
lul îmbolnăvirii sale duhovniceşti, atunci mânia trece în duşmănie.

Mânia este denaturarea a însuşi firii omeneşti. Duşmănia este 
boală care duce la procese ireversibile în viaţa duhovnicească, care 
distruge personalitatea umană. cât de minunat zicea apostolul 
Pavel: Soarele să nu apună peste mânia voastră; nici nu daţi loc dia-
volului (ef. 4, 26-27). cu alte cuvinte, dacă omul se mânie mai 
mult decât o zi, atunci mânia lui trece în duşmănie, iar unde este 
duşmănie, acolo este diavolul, fiindcă diavolul este răutate. Şi dacă 
omul mânios se află în mânie mult timp, atunci încep nişte procese 
ireversibile în viaţa lui duhovnicească. omul mânios poate fi nere-
ţinut la cuvânt, fiindcă el trăieşte în răutate. nu este posibil ca toa-
tă vremea să strigi, să te cerţi, dar e posibil ca în răstimpul între-
gii vieţi să păstrezi răutate în inimă. Pentru ca să nu se întâmple 
o astfel de întunecare îngrozitoare a vieţii duhovniceşti a omului, 
cu mânia trebuie de dus luptă, fără a permite ca mânia să treacă în 
răutate.

Dar ce metode ne propune biserica pentru a birui viciul mâni-
ei? Primul şi cel mai important remediu este tăcerea. Pune, Doam-
ne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele 
(Ps. 140, 3) — de aceste cuvinte minunate ale psalmului trebuie să 
ne amintim de fiecare dată, când apare o dorinţă de nestăvilit de 
a prăbuşi mânia pe conlocutorul tău sau pe omul cu care împreu-
nă lucrezi sau trăieşti. Opreşte-ţi limba de la rău semnifică fă bine 
(vezi: Ps. 33, 12-13).

capacitatea de a păstra tăcerea se preţuieşte foarte mult în 
societatea umană. nu în zadar se spune că cuvântul e de argint, iar 
tăcerea-i de aur. omul tăcut este în stare să-şi controleze gândurile, 
cuvintele, faptele. De aceea atât de mult s-a preţuit şi se preţuieşte 
tăcerea în practica ascetică a bisericii. aceasta nu înseamnă că toţi 

din jur. Din numărul lor face parte mânia şi răutatea. Preacuviosul 
ioan scărarul, meditând asupra lor, zicea că sunt o boală duhovni-
cească. Precum maladia fizică are multe cauze, aşa şi boala duhov-
nicească are multe pricini.

Mânia este o formă de exprimare a dezacordului omului cu 
cuvintele şi faptele oamenilor ce îl înconjoară. această modalita-
te de a-şi exprima dezacordul este însoţită de o reacţie neadecva-
tă, când omul ridică glasul, foloseşte cuvinte răutăcioase, îi obijdu-
ieşte pe alţii. Deseori mânia este rezultatul unor maladii psihice ale 
omului, consecinţele îmbolnăvirii sistemului nervos. în acest caz 
e un obiect de investigaţie medicală; pe noi ne interesează, însă, 
mânia ca manifestare bolnăvicioasă a vieţii interne a omului, ca 
boală duhovnicească. ce stă la baza acestei boli? ce cauze are, care 
sunt rădăcinile ei?

ca şi majoritatea viciilor, mânia provine din mândria omului. 
omul mândru, care se pune pe sine însuşi în centrul vieţii, îşi dez-
voltă simţul îngâmfării. îngâmfarea tot mai mult şi mai mult îl afir-
mă pe om în atitudinea lui de superioritate faţă de lumea înconju-
rătoare. Şi dacă unei astfel de persoane încrezute şi mândre cineva 
îi zice anumite cuvinte sau face anumite fapte, cu care cel trufaş 
nu este de acord, persoana respectivă percepe cele întâmplate ca 
o sfidare adresată propriului „eu” — lucrului celui mai important 
şi central ce este în viaţa persoanei date. De aici şi provine aceas-
tă emoţie îngrozitoare, însoţită de intonaţii ridicate, cuvinte răută-
cioase, expresii grozave ale feţii. omul prin puterea cuvântului său 
şi expresia feţei încearcă să lovească în acela care nu este de acord 
cu el.

există ceva în viciul acesta chinuitor pentru însuşi omul, doar 
cel mânios nu are prieteni. Mânia distruge relaţiile cu cei apropi-
aţi, cu oamenii dragi, creează o atmosferă extrem de dificilă pen-
tru om. câte familii se distrug doar pentru faptul că cineva din 
familie nu este în stare să-şi stăpânească mânia şi viaţa devine insu-
portabilă! sfântul ierarh tihon zadonsky, cugetând despre viciul 
mâniei, zice: „cât este de îngrozitor exteriorul omului mânios, 
dar ce se petrece atunci în sufletul lui! într-adevăr, la momentul 
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este sănătos, dar de fapt forţele lui slăbesc, sunt măcinate de boa-
lă. ceva asemănător se întâmplă şi în viaţa duhovnicească. Păca-
tul este boală şi ca orice boală surpă viaţa duhovnicească şi nu doar 
duhovnicească. Păcatul distruge personalitatea umană, dar nu din-
tr-o dată acest lucru devine evident. uneori săvârşirea păcatului este 
însoţită de o oarecare euforie, iar manifestarea păcatului — viciul 
–apare în conştiinţa noastră ca ceva virtuos, trebuincios, folositor.

De foarte dese ori viciile sunt concepute ca o manifestare  
a puterii. cea mai vie manifestare a acestora este mândria: chiar în 
literatura artistică, nemaivorbind de conştiinţa în masă, mândria 
deseori este prezentată ca virtute. Mândria în conştiinţa oameni-
lor este practic sinonim cu puterea, curajul, independenţa omului, 
demnitatea lui. Dar, de fapt, mândria este cel mai straşnic viciu, în 
care se arată în toată plinătatea sa ce este păcatul.

ca să ne convingem de aceasta, trebuie să ne aducem aminte 
că manifestarea şi urmările mândriei sunt viciile, precum invidia, 
mânia, ura, osândirea. iar dacă să privim mai atent la viaţa noas-
tră şi să ne gândim: ce o distruge? ce distruge relaţiile paşnice din-
tre oameni? ce provoacă păcatul în relaţiile dintre persoane, încor-
darea şi conflictele în familii, în societate, în viaţa internaţională? 
sunt anume acele vicii care sunt manifestarea şi urmarea mândriei.

omul mândru, fiind de cele mai multe ori invidios, mânios, 
duşmănos, cu aplecări spre osândire, manifestându-se în exterior 
prin aceste vicii, devine singuratic. cel mândru este întotdeauna 
singuratic. el se delectează cu propriul „eu”, postându-se în centrul 
existenţei. Dar cu cât mai mult el îşi apără poziţia sa de viaţă, cu 
atât mai mult el se cufundă în singurătate. 

uneori ni se pare că datorită viciilor noi suntem în stare să 
atingem scopurile în viaţa personală şi în serviciu, în politică şi 
economie. tuturor le este binecunoscut un astfel de viciu cum este 
minciuna. oamenii cu uşurinţă folosesc minciuna pentru a-şi reali-
za scopurile. însă esenţa acestui viciu reflectă în mod minunat dic-
tonul: „totul iese la iveală”. nu există nimic tainic ce nu ar deveni 
cunoscut. Minciuna întotdeauna este demascată şi nu e obligato-
riu să trăieşti o viaţă, nu e obligatoriu să aştepţi venirea următoarei  

oamenii trebuie să înceteze să vorbească. că toţi trebuie să se trans-
forme în nişte taciturni. lucrul acesta este imposibil, fiindcă majo-
ritatea oamenilor sunt antrenaţi în viaţa obştească, în multe relaţii 
cu cei din jur. însă preţul tăcerii este în faptul că prin ea noi putem 
să ne protejăm de mânie şi răutate.

Şi, desigur, un remediu important în biruirea acestui viciu 
este rugăciunea. când simţim că se trezeşte mânia în inimile noas-
tre, trebuie să ne oprim, să tăcem şi să ne adresăm lui Dumnezeu 
cu rugăciune. este foarte uşor a face acest lucru. Dacă în marile 
zile mântuitoare ale Patruzecimii noi voi începe această luptă cu 
mânia, iritarea, vom face un pas extrem de important în întâmpi-
narea Domnului. să ne ajute Domnul în aceste zile mari mântu-
itoare, biruind viciile, proprii nouă tuturor, să facem paşi chiar şi 
mici, dar reali în întâmpinarea Mântuitorului cel înviat. amin. 

ÎN URCUşUl NoSTRU CU NoI  
ESTE ÎNSUşI doMNUl

Predica în ziua de miercuri a primei săptămâni din Postului cel Mare 
după pavecerniţa mare cu citirea Canonului cel mare al sfântului Andrei 
Criteanul în catedrala Sfânta Treime de la mănăstirea Sfântul Daniil  

(or. Moscova) 

17 februarue 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
Păcatul este devierea de la norma vieţii pe care a stabilit-o 

însuşi Dumnezeu. Păcatul este încălcarea de către om a planului 
lui Dumnezeu despre lume, despre om. Şi dacă viaţa fără păcat este 
o normă a lui Dumnezeu, care a fost pusă la fundamentul întregii 
vieţi a omului, atunci păcatul ca deviere de la această normă poate fi 
comparat cu boala. sfinţii părinţi aşa şi numesc păcatul — „boală”. 

noi cu toţii ştim că ne simţim bine atunci, când în corp este 
temperatură normală. Dar dacă temperatura este ridicată sau scă-
zută, omul poate simţi chiar o oarecare euforie. i se poate părea că 
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oMUl NU TREBUIE Să-şI PETREACă  
VIAţA ÎN TRÂNdăVIE

Predica după slujba din ziua de joi a primei săptămâni din Postul cel Mare 
în mănăstirea stavropighială de călugări Donskoi (or. Moscova) 

18 februarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
Pentru ca omul să aibă forţa să biruie viciile, el trebuie nu doar 

să lupte cu păcatul, dar şi să educe în sine virtuţile. există două 
condiţii obligatorii care trebuie înfăptuite pentru ca sufletul omu-
lui să se umple de virtuţi. 

omul se formează ca personalitate în comuniune cu alţi 
oameni. Dacă omul este izolat de la naşterea sa, în acest caz el nu 
se va forma ca personalitate. comunicarea este un factor extrem de 
important nu doar pentru dezvoltarea mintală, dar şi pentru cea 
duhovnicească. anume din aceste considerente este atât de impor-
tant ca din fragedă copilărie pe copil să-l înconjoare oameni buni, 
în primul rând — părinţii şi membrii familiei. Dacă în familie copi-
lul nu vede exemplu de viaţă bună, el nu va fi un om bun, fiindcă 
nimic nu-l învaţă în aşa măsură ca pilda vie. 

Dar şi oamenii maturi, în mare parte, se află sub influenţă 
celor care îi înconjoară. conştient sau inconştient, dar noi absor-
bim modul de a gândi, cuvintele, manierele din comportamentul 
celor din jur. Şi chiar dacă nu suntem de acord cu ceva, atunci, cu 
timpul, anturajul nostru îşi pune amprenta asupra noastră în mod 
clar. iată de ce e foarte important ca lângă noi să nu fie oameni răi. 
în mod minunat ne vorbeşte despre aceasta sfântul ioan gură de 
aur: ”oamenii răi aduc mai mult rău decât şerpii veninoşi, fiind-
că aceştia în mod deschis otrava şi-o introduc, iar ceilalţi zilnic şi 
pe ascuns ne înţeapă”. într-adevăr, astfel de oameni pe ascuns de 
noi pot în mod sistematic să ne otrăvească conştiinţa, influenţând 
asupra voinţei şi sentimentelor noastre. acelaşi sfânt ioan gură de 
aur zice: „Precum ochii bolnavi îi infectează pe cei sănătoşi, pre-
cum bolnavul de lepră îl infectează pe cel curat, aşa şi omul rău îl 
infectează pe omul care este sănătos duhovniceşte”.

generaţii, ca să te convingi că generaţia de azi spune minciuni. De 
cele mai multe ori încă în timpul vieţii omului miturile pe care le-a 
creat despre sine, tot neadevărul, pe care l-a spus sau l-a făcut, se 
arată lumii şi, la urma urmei, în loc de succese îl aşteaptă o dezamă-
gire totală, o catastrofă în viaţă.

nici un viciu nu l-a făcut pe cineva fericit şi prosper, fiindcă 
păcatul, care este esenţa viciilor, nu este calea lui Dumnezeu, dar 
calea diavolului. Diavolul nu iubeşte pe oameni. scopul lui nu este 
plinătatea vieţii omeneşti, nu fericirea omenească, dar distruge-
rea omului, pierderea libertăţii, înrobirea lui în mrejele diavolului. 
cu regret, uneori trece o viaţă întreagă, până când omul, la urma 
urmei, se deşteaptă şi se convinge de un adevăr simplu: că ferici-
rea e acolo, unde este Dumnezeu, unde este împlinirea legii lui, iar 
nenorocirea omului e acolo, unde triumfă viciul.

zilele sfintei Patruzecimi noi trebuie să le folosim pentru lup-
ta cu viciile noastre, doar fiecăruia, într-o măsură anumită, îi este 
propriu ceea ce decurge din mândria omului. uneori ne pare că 
nu suntem mândri deloc, dar dacă pe cineva judecăm, dacă avem 
duşmănie împotriva cuiva, dacă ne mâniem sau pe cineva obijdu-
im, cauza în toate acestea este păcatul în manifestarea lui cea mai 
vie  — mândria. noi trebuie să folosim posibilitatea minunată pe 
care ne-o oferă biserica: prin Postul cel Mare, prin rugăciune şi 
pocăinţă să încercăm să biruim toate acele vicii care sunt prezente 
în viaţa noastră şi să ne străduim să dobândim virtuţi.

a dobândi virtutea nu e mai greu decât a dobândi viciul. une-
ori ne pare că a face faptele păcatului e mai uşor şi mai simplu, 
decât a face fapte bineplăcute lui Dumnezeu. nu este aşa, fiindcă, 
săvârşind fapte bineplăcute lui Dumnezeu, crescând în virtuţi, noi 
ne bizuim pe puterea lui Dumnezeu. Şi deşi urcuşul e întotdeau-
na mai greu, decât căderea în jos, în această mişcare spre cer, spre 
Dumnezeu, în această mişcare în sus cu noi este Dumnezeu. el ne 
întinde mâna sa şi noi, sprijinindu-ne pe mâna lui atotputernică, 
putem face lucruri măreţe, cum ne învaţă sfântul preacuvios andrei 
criteanul. Fie ca zilele sfântului şi Marelui post să ne ajute în lupta 
noastră duhovnicească cu păcatul şi în dobândirea virtuţilor. amin.
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BISERICA ARE dE ToATE PENTRU  
MÂNTUIREA oAMENIloR

Predica după pavecerniţa mare cu citirea Canonului cel mare al sfântului 
Andrei Criteanul în ziua de joi a primei săptămâni din Postul cel Mare  
în catedrala Adormirea Maicii Domnului de la lavra Sfânta Treime a sfân-

tului Serghie 

18 februarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
viciile care distrug personalitatea omului şi întunecă relaţii-

le dintre oameni sunt manifestarea păcatului. Păcatul este refu-
zul de la Dumnezeu, de la regula vieţii, stabilită de el, refuzul de  
a îndeplini voia lui. Fiecare om care doreşte să scape de vicii trebu-
ie să biruie păcatul, adică să facă contrariul a ceea ce au făcut pri-
mii oameni în rai. un astfel de om trebuie să creadă în Domnul şi 
să ia asupra sa datoria de a face voia lui. Fără credinţă şi ascultare 
în Dumnezeu nu este Mântuire. Şi nu e întâmplător că anume cre-
dinţa şi ascultarea au devenit condiţia şi fundamentul acelui testa-
ment sau uniune, pe care Dumnezeu l-a încheiat cu avraam. De ce 
avraam e numit tată a tuturor credincioşilor? Fiindcă omul credin-
cios ca şi cândva avraam intră în testament cu Dumnezeu, făgădu-
ieşte să păstreze credinţa şi să asculte de Dumnezeu. lumea întrea-
gă se împarte în oameni care îl primesc pe Dumnezeu şi oameni 
care nu-l primesc. unii sunt gata să-l asculte pe Dumnezeu şi să 
îndeplinească voia lui, pentru alţii Dumnezeu nu există. însă, pen-
tru a îndeplini voia lui Dumnezeu trebuie să auzim vocea lui Dum-
nezeu, aidoma cum au auzit-o proorocii, sfinţii bărbaţi şi femei din 
timpurile străvechi.

cum putem să auzim acest glas? Domnul s-a îngrijit ca fieca-
re să-i poată cunoaşte voia lui, indiferent de calităţi sau neajun-
suri, studii sau cunoştinţe în domeniul cărţilor sfinte. Domnul şi-a 
pus vocea în inima noastră. vocea conştiinţei noastre  — aceasta 
este vocea lui Dumnezeu în sufletul nostru. iată din ce cauză tre-
buie să ascultăm atent această voce, să nu încercăm niciodată să 
ne îndreptăţim, dacă ne dojeneşte pentru ceva. iar noi cu uşurinţă  

iată din ce cauză atenţia pentru anturajul nostru este foarte 
importantă în lucrarea creşterii duhovniceşti. nu în zadar cuvân-
tul lui Dumnezeu zice: Scoateţi afară dintre voi pe cel rău (1 cor. 5, 
13). Şi biserica cu disciplina sa se străduie din toate puterile să pro-
tejeze prin învăţătură comunitatea creştină de influenţa oamenilor 
răi. iar dacă învăţătura, explicaţia nu aduce rod bun, atunc Domnul 
porunceşte să întrerupem comunicarea cu aceşti oameni. 

Pentru creşterea duhovnicească este necesară încă o condi-
ţie: omul nu trebuie să trândăvească. trândăvia nu trebuie să fie 
confundată cu odihna. Domnul a stabilit prin porunca sa ca ziua  
a şaptea să fie ziua odihnei. omul are nevoie de ea pentru comple-
tarea forţelor sale fizice şi duhovniceşti şi odihna e un lucru bine-
plăcut lui Dumnezeu. Pe când trândăvia este eschivarea conştien-
tă de la orice lucru. trândăvia este un fel de vacuum, iar vacuumul 
întotdeauna se umple, de cele mai multe ori, de gânduri rele şi fap-
te rele. trândăvia poate fi comparată cu starea fizică a organismului 
nostru: dacă ne aflăm în relaxare şi nu antrenăm organismul nos-
tru, el începe să slăbească şi să se ramolească. iar trândăvia formea-
ză slăbiciune duhovnicească care, de cele mei dese ori, se umple de 
puterea răului.

Şi trândăvia, şi cercul de cunoştinţe al omului, săvârşesc asupra 
sufletului omului o influenţă extrem de puternică. iată din ce cauză 
sfinţii părinţi, învăţându-ne să creştem duhovniceşte, o atenţie deo-
sebită o acordă evitării faptelor rele, efectuării muncii, rugăciunii şi 
odihnei care cere, la fel, un conţinut duhovnicesc. învăţaţi de înţe-
lepciunea patristică, ne vom strădui să urcăm de la putere la pute-
re, folosind în deosebi pentru acest urcuş zilele minunate ale sfin-
tei Patruzecimi, care ni se dăruieşte pentru a ne mobiliza forţele şi 
a ne ajuta în lupta noastră cu păcatul. amin.
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toare ale Postului cel Mare, pentru ca, gândindu-ne la taina mântu-
irii pe care Dumnezeu în hristos ne-a deschis-o, noi, bizuindu-ne 
pe ajutorul lui Dumnezeu, biruind cu forţele noastre neputincioa-
se, dar reale, atracţia păcatului, biruind viciile, să restabilim legătu-
ra cu Dumnezeu, doar ea fiind în stare să ne ducă la mântuire. Fie 
ca Domnul să ajute fiecăruia din noi ca să trecem cu destoinicie 
drumul Postului cel Mare şi mântuitor.

Să-l lăSăM PE doMNUl Să INTRE  
ÎN INIMA NoASTRă

Predica după liturghia Darurilor Înainte Sfinţite şi Te Deum-ul sfântului 
mare mucenic Teodor Tiron în ziua de vineri a primei săptămâni din Pos-

tul cel Mare. Lavra Sfânta Treime a sfântului Serghie 

19 februarie 2010

vă felicit cordial pe toţi, dragi stăpâni, cinstiţi părinţi, 
fraţi şi surori, cu încheierea primei săptămâni a Postului cel 
Mare. 

cineva a avut fericirea în fiecare zi dimineaţa şi seara să frec-
venteze slujbele minunate din prima săptămână. cineva a ascultat 
doar seara canonul sfântului andrei criteanul, iar cineva, probabil, 
doar astăzi a venit în biserică. Dar şi cel ce a venit în ceasul întâi, 
şi cel ce a venit în ceasul al unsprezecelea este capabil să primeas-
că harul lui Dumnezeu, dacă cu inima şi sufletul tinde spre faptul  
ca Domnul să intre în viaţa lui. sensul postului şi constă în aceea ca 
să permitem lui Dumnezeu să intre în viaţa noastră, ca Domnul să 
nu fie la periferia ei, ca noi să ne aducem aminte de el nu o singu-
ră dată pe săptămână, când se apropie duminica, dar să învăţăm să 
îmblăm în faţa Domnului, aşa cum îmblau proorocii testamentu-
lui vechi, cum îmblau sfinţii bărbaţi, cum îmbla în faţa lui Dumne-
zeu sfântul preacuviosul şi teoforul părintele nostru serghie, egu-
menul radonejului. 

găsim îndreptăţire pentru faptele noastre şi nu ascultăm vocea con-
ştiinţei care ne dojeneşte. noi facem multe pentru ca această voce 
să sune extrem de slab sau să tacă cu totul, atunci când distrugem 
firea noastră morală. anume pentru ca oamenii care au înăbuşit 
glasul lui Dumnezeu în sufletul său să aibă speranţă pentru a se 
mântui, Dumnezeu transmite cuvântul său, voinţa sa prin revela-
ţia lui Dumnezeu care este înscrisă în sfânta scriptură. 

Dar şi aici firea aplecată spre păcat deseori schimonoseşte sen-
sul cuvântului lui Dumnezeu prin tâlcuiri greşite şi astfel înde-
părtează pe oameni de la Dumnezeu. toată istoria bisericii lui 
hristos — este istoria luptei pentru puritatea cuvântului lui Dum-
nezeu. De ce dar anume biserica a luptat şi luptă pentru puritatea 
acestui cuvânt? Pentru că anume ei i s-a înmânat acest cuvânt. 
cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul predestinat pentru a fi păzit 
de biserică  — o comuniune de oameni ce cred în sfânta treime, 
comuniune care recunoaşte că Domnul iisus hristos este Dumne-
zeu şi Mântuitor. când vorbim că fără biserică nu există mântuire, 
noi avem în vedere că în afara bisericii nu există nici cuvântul lui 
Dumnezeu, fiindcă el este schimonosit sau chiar distrus de voinţa 
duşmănoasă a omului.

în biserică noi avem şi un ajutor real al lui Dumnezeu — pute-
rea dătătoare de har a tainelor bisericeşti. oamenii slabi şi păcătoşi 
au posibilitate de a se sprijini pe taine, prin care fiecăruia din noi 
se transmite o părticică a vieţii Dumnezeieşti, se dă o mare putere 
Dumnezeiască care ajută să auzim cuvântul lui Dumnezeu şi să-l 
îndeplinim.

noi, discipolii Domnului şi Mântuitorului, avem totul pen-
tru mântuire. noi cunoaştem ce semnifică aceasta. noi ştim pe ce 
căi trebuie să mergem, ca să revenim în raiul din care au fost izgo-
niţi primii oameni. Domnul ne dă şi putere să mergem pe această 
cale. ne rămâne doar următoarele  — să biruim slăbiciunea noas-
tră, să educăm mintea, voinţa şi sentimentele noastre. Fiecare ştie 
că aceasta nu e simplu deloc. Dar fără o atare educaţie nu este posi-
bil de a ne atinge scopurile, fiindcă Dumnezeu nu ne mântuieşte în 
pofida dorinţei noastre. Pentru aceasta şi ni se dau zilele mântui-
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BISERICA CA loC dE ÎNTÂlNIRE dEoSEBITă

 Predica la liturghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei în biserica 
Sfântul Serghie din Radonej de la mănăstirea stavropighială de călugări 
Sfântul Apostol Petru (or. Moscova) în ziua de sâmbătă a primei săptămâni 

din Postul Mare 

20 februarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
scopul vieţii omului constă în a face contrariul din ce a făcut 

adam. adam a rupt comunicarea cu Dumnezeu şi a dorit să trăias-
că nu conform legilor lui Dumnezeu, dar conform propriei voin-
ţe. sarcina fiecărui om constă în revenirea la comunicarea cu Dum-
nezeu şi unirea cu el, pe cât e posibil. Dacă la temelia păcatului lui 
adam se afla neascultarea de voinţa lui Dumnezeu, de planul lui 
Dumnezeu pentru om, atunci la baza vieţii noastre trebuie să se 
afle ascultarea de voia lui Dumnezeu.

această voie noi o cunoaştem, ea ne este descoperită. revelaţia 
lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu aduc până la noi cerinţe 
concrete, îndeplinindu-le, omul poate trăi în concordanţă cu pla-
nul lui Dumnezeu. această revelaţie a lui Dumnezeu se păstrea-
ză intactă în biserică, în comuniunea de oameni, în care trăieşte şi 
acţionează Duhul sfânt. nici un fel de circumstanţe ale timpului, 
nici un fel de filozofări omeneşti nu sunt în stare să distrugă acest 
cuvânt sau să-l schimonosească, deoarece se păstrează după ziduri 
sfinte în cetate duhovnicească  — se păstrează nu cu putere ome-
nească, ci cu puterea Duhului sfânt. 

însă în biserică noi nu doar aflăm voia lui Dumnezeu. în bise-
rică noi intrăm într-o comuniune cu Dumnezeu prin rugăciune. în 
biserică ni se dă posibilitate, coordonând faptele şi gândurile pro-
prii cu cuvântul lui Dumnezeu, să vedem cât de mult deviem de la 
orientare, cât de corect sau incorect noi procedăm. Şi în cazul, dacă 
procedăm sau gândim incorect, noi avem posibilitate să aducem 
pocăinţă lui Dumnezeu şi să corectăm linia vieţii noastre.

în biserică noi nu doar învăţăm cuvântul lui Dumnezeu, 
noi nu doar putem să corectăm viaţa noastră, dar cu puterea lui  

această înfăţişare în faţa lui Dumnezeu semnifică că în ini-
ma noastră este frică de Dumnezeu, că noi conştientizăm că fieca-
re cuvânt şi fiecare gând, fiecare faptă este cunoscută lui Dumne-
zeu. Dar dacă sunt cunoscute, înseamnnă că trebuie să ne temem 
de mânia lui Dumnezeu şi să trăim astfel ca Dumnezeu să nu se 
supere pe noi, dar să reverse asupra noastră mila şi dragostea sa. 

viaţa în Dumnezeu este scopul vieţii omului. iar dacă scopu-
rile se schimbă, atunci şi viaţa se schimonoseşte: omul începe să se 
închine la valori false, să urmărească scopuri false şi să-şi distrugă 
propria viaţă. Şi chiar oamenii credincioşi în iureşul vieţii atât de 
des sunt atraşi de scopuri şi valori false, încât identifică cu ele via-
ţa lor şi rămân credincioşi doar în cuvinte, dar nu şi în convingeri. 

sarcina noastră constă în apropierea cât mai mare de Dom-
nul, ca să-i permitem să intre în inimile noastre, ca să trăim împre-
ună cu el. atunci multe vor spori, viaţa va deveni alta şi atunci 
mai puţine forţe vom irosi degeaba. Fiindcă Domnul este stăpâ-
nul timpului, iar timpul este darul lui Dumnezeu. Dacă noi, tre-
când pe calea vieţii, folosim timpul astfel, încât faptele noastre să 
fie bineplăcute lui Dumnezeu, atunci timpul se umple cu semnifi-
caţie mântuitoare.

noi ne rugăm Domnului ca el să ne izbăvească de graba diavo-
lească. viaţa în conformitate cu scopurile şi valorile false, viaţa con-
form legii iureşului cotidian — aceasta şi este graba diavolească; iar 
viaţa cu Dumnezeu este umplută de semnificaţie adevărată. să ne 
străduim, dragii mei, cel puţin în zilele Patruzecimii, să educăm în 
sine acest sentiment al prezenţei lui Dumnezeu, al fricii de Dum-
nezeu, capacitatea de a aduce viaţa noastră în faţa lui Dumnezeu, 
sub mâna lui atotputernică. Şi atunci Domnul ca răspuns la fapte-
le noastre modeste ne dăruieşte ajutorul său şi harul său şi va fi cu 
noi în toate zilele vieţii noastre. amin.
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în decursul primei săptămâni din Postul Mare noi ne-am rugat, 
am cugetat, am auzit cuvintele de învăţătură din psalmi şi alte 
rugăciuni, am adus pocăinţa noastră lui Dumnezeu. astăzi mulţi 
oameni se vor apropia de sfânta ceaşă, pentru că fapta postului,  
a înfrânării, a rugăciunii, a pocăinţei trebuie să se termine cu parti-
ciparea la taina Preasfântă a euharistiei. în această taină noi ne eli-
berăm de păcat, prin această taină se restabileşte ceea, ce a distrus 
adam şi noi, neputincioşi şi slabi, intrăm într-o reală comunicare cu 
Dumnezeu, atingem împărăţia lui Dumnezeu. Şi când pronunţăm 
cuvântul lui Dumnezeu despre faptul că biserica este stâlp şi teme-
lie a adevărului (1 tim. 3, 15), noi mărturisim despre o realitate 
a cărei participanţi noi suntem anume prin unire cu Dumnezeu şi 
atunci în viaţa noastră se afirmă dreptatea, adevărul lui Dumnezeu, 
voia lui Dumnezeu, pe care nu a putut să o îndeplinească adam.

noi nu suntem singuri când venim la Domnul. noi venim la el 
ca o comunitate de rugători şi, când ne împărtăşim dintr-o singură 
Pâine şi ceaşă, noi, cum zice sfântul vasile cel Mare, ne unim unul 
cu altul într-o împărtăşanie a Duhului. biserica este nu doar locul 
întâlnirii omului cu Dumnezeu, dar şi locul unei întâlniri deosebi-
te dintre oameni. Prin împărtăşirea cu trupul şi sângele lui hristos 
noi devenim un tot întreg şi în această unitate tainică a oamenilor se 
şterg toate deosebirile existente — sociale, patrimoniale, naţionale, 
politice. Dacă lumea ne arată pilda separărilor care se înmulţesc cu 
trecerea anilor, atunci biserica este locul unirii oamenilor, locul află-
rii împreună în faţa lui Dumnezeu, prin urmare, este şi locul unde 
în mod tainic, dar real, dispar sau pot dispare scindările omeneşti.

iată de ce spunem că fără biserică nu există mântuire. este 
corect faţă de fiecare personalitate, dar este corect şi faţă de întrea-
ga istorie a omenirii. indiferent de faptul ce loc ocupă biserica con-
form statisticii în ierarhia contemporană omenească, doar în aceas-
tă turmă, mare sau mică, se săvârşeşte taina mântuirii şi marea taină 
a aflării împreună a neamului omenesc în faţa lui Dumnezeu.

Fie ca Domnul ca răspuns la rugăciunea noastră, modestă şi 
smerită, ca răspuns la pocăinţa noastră, deseori parţială şi inconşti-
entă, după mila sa, prin taina bisericii să ne dăruiască nouă tutu-
ror mântuire şi viaţă veşnică. amin.

Dumnezeu noi putem să distrugem în mod real păcatul. Dar dacă 
păcatul este unica oprelişte dintre om şi Dumnezeu, nimicindu-l, 
noi intrăm în comunicare nemijlocită cu Dumnezeu, ne unim cu 
el. cum e cu putinţă? cum putem nimici mulţimea de păcate ale 
noastre? cum putem să ardem toate nelegiuirile noastre? Prin ce 
putere omul se poate înnoi? noi prea bine ştim că chiar şi cele mai 
contemporane remedii ale medicinii nu sunt în stare să înnoiască 
pe om — ele pot să trateze boala, dar nu pot întoarce omului tine-
reţea şi prelungi cu mult viaţa.

Prin ce putere se tratează îmbolnăvirile straşnice duhovniceşti 
care sunt prezente în noi? Prin puterea lui Dumnezeu. aceasta se 
întâmplă prin tainele bisericii. sfântul apostol Pavel a numit bise-
rica trupul tainic al lui hristos (vezi: ef. 1, 23). ne este greu să 
înţelegem ce este aceasta, dar e clar că nu este doar o imagine. tru-
pul lui hristos nu este o metaforă, este o realitate. Şi când biseri-
ca, comunitatea de oameni credincioşi, se adună împreună cu epi-
scopul sau preotul său şi săvârşeşte taina trupului şi sângelui lui 
hristos la sfânta euharistie, când prin harul sfântului Duh, prin 
rugăciunile bisericii pâinea şi vinul devin încăpere a lui Dumnezeu 
cel neîncăput, atunci în mod vădit se arată taina bisericii — taina 
trupului şi sângelui Domnului şi Mântuitorului. iată de ce sfântul 
simeon noul teolog, un mare gânditor bizantin, a numit sfânta 
euharistie taină a sfintei biserici.

în biserică cerescul se uneşte cu pământescul într-un mod 
neînţeles pentru mintea noastră. Pâinea şi vinul devin trupul  
şi sângele Mântuitorului. aidoma cum în Personalitatea de om  
şi Dumnezeu au fost unite firea omenească şi cea Dumnezeiască, 
aşa în biserică se uneşte Dumnezeiescul şi omenescul, pământescul 
şi cerescul, vremelnicul şi veşnicul. Şi biserica nu este doar o comu-
nitate de oameni, dar este un organism şi Dumnezeiesc, şi ome-
nesc. iar când noi, instruiţi în biserică de cuvântul lui Dumnezeu, 
uniţi cu Domnul prin rugăciune, curăţiţi prin pocăinţă, luăm tru-
pul şi sângele lui hristos, atunci se iartă păcatele noastre, căci în 
taina sfintei împărtăşanii se săvârşeşte curăţirea sufletelor noastre. 
noi ne împărtăşim întru iertarea păcatelor şi viaţa veşnică.
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ra şi aceleaşi lucruri şi există o atare noţiune cum e divergenţa de 
idei. în biserică această divergenţă de opinii este admisibilă, despre 
acest fapt vorbeşte sfântul apostol Pavel: Căci trebuie să fie între 
voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercaţi (i cor. 11, 
19). Fiindcă atunci când se ciocnesc diverse concepţii, deseori prin 
această confruntare se şi dobândeşte comoara inestimabilă a adevă-
rului lui Dumnezeu, doar anume astfel se întărea credinţa în hris-
tos. la soboarele ecumenice nu era unitate de idei: oamenii aveau 
păreri diferite, dar întotdeauna se ajungea la înţelegerea comună  
a credinţei.

însă această divergenţă de idei îşi are limitele sale. Dacă aceas-
tă distorsiune aduce în conţinutul credinţei o astfel de denaturare 
care distruge însăşi esenţa acestei credinţe şi, prin urmare, lipseşte 
pe oameni de mântuire, o astfel de diferenţă de opinii se numeş-
te erezie; ea întotdeauna a fost condamnată de biserică şi este con-
damnată până în prezent. 

Dacă e să privim la istoria apariţiei ereziilor, atunci observăm 
că toate au apărut având motive nobile şi ereziarhii, fondatorii ere-
ziilor, au fost motivaţi de porniri bune. ei considerau că credinţa 
trebuie făcută mai pe înţelesul tuturor, mai logică, mai convingă-
toare, mai corespunzătoare cuvântului Domnului şi, adâncindu-
se în propria înţelegere a credinţei, ignorând perceperea ecume-
nică general-bisericească a credinţei, ei ajungeau la nişte concluzii 
extrem de periculoase pentru însăşi existenţa bisericii.

De fapt, în faţa bisericii întotdeauna stă sarcina de a face cre-
dinţa să fie pe înţelesul oamenilor, a face mesajul lui hristos să 
fie întotdeauna actual pentru a atinge scopul care este astăzi şi  
a fost dintotdeauna — ca lumina lui hristos să lumineze lumea, ca 
oamenii să primească credinţa creştină în mod conştient şi raţional, 
dăruindu-i raţiunea şi inima lor.

însă în aceste căutări ale tâlcuirii înţelepte şi actuale a credin-
ţei niciodată nu e voie a călca peste hotarul, după care nu mai exis-
tă tâlcuire, ci doar distrugere.

Din ce cauză biserica atât de grijuliu păstrează credinţa cea 
adevărată? o protejează şi prin cuvântul convingerii, şi prin  

PREdICA ÎN dUMINICA I dIN PoST A oRTodoxIEI

 Predica la liturghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei în Catedrala 
Hristos Mântuitorul (or. Moscova). 

21 februarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
Prima duminică a Postului Mare este o zi deosebită. în această 

zi noi sărbătorim biruinţa ortodoxiei. 
tradiţia de a pomeni în prima zi a Postului Mare biruinţa 

ortodoxiei se trage din prima jumătate a secolului al iX-lea, când  
a fost întocmit cinul deosebit al biruinţei ortodoxiei şi a fost sta-
bilită această sărbătoare în amintirea biruinţei asupra iconoclasmu-
lui la soborul al vii-lea ecumenic care a avut loc în anul 787 şi, 
totodată, în amintirea biruinţei bisericii asupra multor altor ere-
zii care prezentau un mare pericol pentru viaţa internă a bisericii 
şi pentru misiunea ei din primul mileniu. De atunci în fiecare pri-
mă duminică a Postului Mare noi ne aducem aminte de aceste eve-
nimente semnificative; şi fiecare dintre aceste duminici ne dă pri-
lej de a medita despre faptul ce este unitatea bisericească şi ce este 
o erezie.

biserica este o comuniune de oameni ce au idealuri comune 
care cred în sfânta treime, în Domnul şi Mântuitorul nostru iisus 
hristos. credinţa care uneşte membrii bisericii într-o comuniune 
a fost transmisă apostolilor de către însuşi Domnul  — de la bun 
început celor Doisprezece, despre a căror chemare am auzit acum 
din evanghelie, iar apoi şi a altor apostoli, propovăduitori, evan-
ghelişti, învăţători  — celor care în toată lumea au dus vestea des-
pre hristos cel înviat. apostolii, la rândul lor, au lăsat bărbaţi în 
fiecare comuniune creată de ei, care apoi au început să fie numiţi 
episcopi şi lor li s-a încredinţat o responsabilitate deosebită  —  
a păstra credinţa în hristos.

însă omul este liber şi datorită acestei libertăţi, dăruite de 
Dumnezeu, el deseori săvârşeşte fapte nu doar bune, ci şi rele. 
este evident că oamenii liberi pot avea diferite opinii asupra uno-
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Dacă vreo dată acest fundament moral comun al existenţei va 
fi distrus (iar acum foarte multe forţe se străduie să-l nimicească, 
pentru ca fiecare om să aibă propria sa bază a existenţei, pentru ca, 
bazându-se pe raţiunea şi libertatea sa, să poată proceda aşa cum 
îşi doreşte), atunci va surveni moartea neamului omenesc. atunci 
lumea nu va putea exista, atunci nu vor exista legi şi regulamente 
comune, fiindcă toate legile şi regulamentele îşi trag esenţa din firea 
morală a omului — acea fire care prin credinţa cea adevărată este 
dată oamenilor pentru ca ei să poată percepe nu doar cu inima şi 
simţirea, dar şi cu raţiunea ce este adevărul lui Dumnezeu, ce este 
bine şi ce este rău.

iată de ce biserica atât de consecvent, uneori chiar sever,  
a păzit şi păzeşte credinţa dreaptă, a păzit şi păzeşte credinţa cea 
adevărată. credem că această mare misiune a bisericii pentru mân-
tuirea întregului neam omenesc, pentru păstrarea temeliei morale 
a vieţii în comun a oamenilor va continua până la sfârşitul veacuri-
lor. iar în caz că într-o perspectivă eshatologică va avea loc sfârşitul 
istoriei omenirii şi răul va birui binele, aceasta se va întâmpla doar 
atunci, când omenirea va refuza totalmente la baza morală a exis-
tenţei sale şi când vocea bisericii va deveni neauzită, când oamenii 
vor fi incapabili a înţelege adevărul lui Dumnezeu.

biserica de pe pământ este numită biserică militantă — bise-
rică ce se află în vâltoarea luptei. lupta noastră nu este o luptă cu 
opiniile şi convingerile oamenilor, cu trupul şi sângele; lupta noas-
tră se desfăşoară împotriva forţelor întunericului, pentru credinţa 
adevărată, doar prin ea fiind posibilă păstrarea firii morale a nea-
mului omenesc, indiferent de faptul în ce măsură oamenii cunosc 
sau nu cunosc credinţa adevărată, o acceptă sau nu. însă aidoma 
elementului de fermentare, ca drojdia, ca plămădeala, credinţa în 
hristos este capabilă să transforme lumea, toată creaţia. 

noi sărbătorim astăzi o zi mare care ne permite să conştienti-
zăm toată importanţa participării noastre la lucrarea lui Dumne-
zeu, responsabilitatea noastră de a vieţui conform legii lui Dum-
nezeu. Deoarece, dacă vom refuza credinţa apostolicească, credinţa 
în hristos, dacă nu vom fi în stare să trăim conform legii morale, 

dragoste, şi prin mustrări canonice, deoarece toţi ereticii au fost 
întotdeauna separaţi de biserică după cuvântul lui Dumnezeu: 
Scoateţi afară dintre voi pe cel rău (1 cor. 5,13). Fiindcă păstrarea 
credinţei cele adevărate este necesară în mod vital nu doar pentru 
biserică, dar şi pentru tot neamul omenesc  — chiar şi pentru cei 
ce nu aparţin bisericii, şi chiar pentru cei care aparţin altor religii. 
cineva ar putea spune: ce au a face cei necredincioşi, ce are a face 
această lume contemporană, atât de variată sau, cum se mai spune 
astăzi, atât de pluralistă? Şi mulţi vor să ne convingă că şi credinţa 
care a venit la noi de la Domnul prin apostolii săi sfinţi — e doar  
o variantă a gândirii omeneşti, doar una din multele convingeri 
care cu nimic nu diferă de altele, iar oamenii, fiind liberi şi conso-
lidându-şi libertatea cu ajutorul legislaţiei şi înţelegerii drepturilor 
omului, sunt în stare să aleagă cu uşurinţă orice convingere, orice 
concepţie asupra vieţii, asupra istoriei. o astfel de opinie domină 
astăzi în concepţiile oamenilor.

însă este ceva deosebit în credinţa creştină. credinţa aceasta se 
referă nu doar la adevărurile abstracte din teologie — credinţa aceas-
ta se referă la viaţa noastră, la existenţa oamenilor; în această credin-
ţă se conţin adevăruri care ajută omului să nu se abată de la linia vie-
ţii. unul din sensurile ce se conţine în cuvântul de origine greacă, 
care în rusă are echivalentul de „păcat”, este „greşeală”. Păcatul ca gre-
şeală: omul ce săvârşeşte păcatul deviază de la linia dreaptă a vieţii, 
dă greş în privinţa celui mai important scop în viaţă — scopul exis-
tenţei sale. Păstrarea acestei direcţii este asigurată de credinţa apos-
tolicească, care a venit la noi de la Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. 
Dumnezeu ne mântuieşte cu harul său şi Dreptatea sa. el mântu-
ieşte neamul omenesc prin înnoirea testamentului, pe care în anti-
chitate oamenii l-au încheiat cu Dumnezeu. Domnul ne mântuieş-
te, dându-ne o clară înţelegere despre bine şi rău, şi cât timp credinţa 
bisericii păstrează această normă a vieţii omeneşti, atât timp cât cre-
dinţa bisericii mărturiseşte ce este adevăr şi ce este minciună, ce 
este păcat şi ce este sfinţenie, împreună cu biserica tot neamul ome-
nesc păstrează capacitatea şi posibilitatea de a păstra o bază comună  
a existenţei omeneşti, în pofida multitudinii de opinii şi convingeri.
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un fenomen vizibil al energiei Dumnezeieşti, al harului lui Dum-
nezeu.

De ce ne aducem aminte de sfântul ierarh grigorie Palama 
anume în Postul cel Mare? Fiindcă concluziile sale profunde el le 
făcea nu în baza cunoştinţelor, acumulate din cărţi, dar în baza unei 
experienţe reale duhovniceşti — a sale proprii şi a multor alţi călu-
gări, sihaştri, de pe muntele atos care prin post, prin singurătate, 
prin rugăciune biruiau în sine patimile şi viciile şi astfel deschideau 
calea cunoaşterii lui Dumnezeu, fiind pătrunşi de puterea prezen-
ţei lui Dumnezeu în viaţa lor în aşa măsură, încât această prezenţă 
a lui Dumnezeu se odihnea pe ei în mod vădit. Foarte mulţi din-
tre aceşti stareţi nevoitori solitari într-adevăr iradiau lumină, par-
că repetând ceea ce s-a petrecut pe muntele Favor. amintirea des-
pre acest fenomen minunat duhovnicesc, care a căpătat denumirea 
de isihasm în ştiinţa teologică, nu este întâmplătoare în Postul ce 
Mare. Pilda sfântului grigorie, arhiepiscopul tesalonicului, pilda 
multor nevoitori din acele timpuri, precum şi din alte timpuri, ne 
ajută să înţelegem ce semnifică postul.

Postul este posibilitatea reală şi remediul de a birui în sine păca-
tul, a distruge viciile şi patimile, a-ţi face inima curată. Din evan-
ghelie cunoaştem că doar cei curaţi cu inima vor vedea pe Dumne-
zeu (vezi: Mt. 5, 8). anume astăzi noi trebuie să cugetăm asupra 
faptului că postul este cea mai directă şi ceea mai bună cale, prin 
biruinţa păcatului în sine însuşi, prin curăţirea inimii, a-l vedea pe 
Dumnezeu. Postul este un remediu de a-l cunoaşte pe Dumne-
zeu. Pe această cale au trecut o mulţime de oameni, iar când omul 
se întâlneşte cu Dumnezeu, când el simte prezenţa energiei lui,  
a harului lui în viaţa sa, cât de mult şi-ar dori să păstreze acest 
har! Doar nu este întâmplător că în îndepărtatul secol al iv-lea  
a apărut monahismul ca formă de plecare din lume — nu din cau-
za că era vorba despre nişte oameni stranii, neadaptaţi la viaţa soci-
ală, dar din cauza că cei care s-au atins de Dumnezeu prin nevoin-
ţa rugăciunii, a pocăinţei şi a înfrânării au dorit din toate puterile 
să păstreze această stare; fiindcă nu e posibil de comparat aceas-
tă stare duhovnicească cu nici o bucurie omenească  — sunt nişte  

pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, ce să mai vorbim atunci des-
pre lumea în toată diversitatea ei, ce să mai vorbim despre cei care 
nu cunosc credinţa în hristos?

De aceea, sărbătorind biruinţa ortodoxiei, noi trebuie să avem 
un sentiment deosebit de responsabilitate pentru soarta bisericii, 
pentru soarta fiecăruia din noi, pentru soarta neamului omenesc. 
Fie ca Dumnezeu să aplece mila sa asupra întregii biserici ecume-
nice, asupra tuturor arhipăstorilor, preoţilor şi poporului credin-
cios şi asupra Patriei noastre istorice  — sfânta rusie, pentru ca 
popoarele sfintei rusii să păstreze cu tărie credinţa ortodoxă, nici-
odată să nu o supună schismei şi slăbirii. noi credem că Domnul 
va revărsa mila sa asupra noastră a tuturora şi biruinţa ortodoxi-
ei va deveni nu doar o sărbătoare liturgică, dar şi un factor măreţ şi 
mântuitor al existenţei umane. amin.

PREdICA ÎN dUMINICA A doUA A PoSTUlUI  
CEl MARE  — A SfÂNTUlUI IERARH gRIgoRIE 

PAlAMA, ARHIEPISCoPUl TESAloNICUlUI  
şI PoMENIREA SfÂNTUlUI MUCENIC ERMogHEN, 

PATRIARHUl MoSCoVEI şI Al ÎNTREgII RUSII

La Dumnezeiasca liturghie după citirea Evangheliei în catedrala patriar-
hală Adormirea Maicii Domnului din Kremlin (or. Moscova) 

28 februarie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
în duminica a doua a Postului cel Mare se comemorează sfân-

tul ierarh grigorie Palama, arhiepiscopul tesalonicului. arhiepi-
scopul grigore era un om erudit, un minunat teolog, având expe-
rienţa vieţii călugăreşti pe muntele atos. în depărtatul secol al 
Xiv-lea el s-a arătat ca un gânditor duhovnicesc profund. în crea-
ţia sa el a apărat lumina Dumnezeiască de pe muntele Favor, afir-
mând că lumina pe care a arătat-o hristos pe muntele Favor uce-
nicilor nu a fost o lumină obişnuită, după cum unii credeau, dar 
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de fapt, totul e simplu, fiindcă legea lui Dumnezeu e simplă: cei 
curaţi cu inima vor vedea pe Dumnezeu şi punct. Mai mult nici un 
fel de teorie filozofică  — totul este clar şi pe înţeles. Postul  — şi 
este lucrul asupra propriei persoane, pentru a obţine această cură-
ţenie; este o oarecare sforţare duhovnicească, este spălarea omului 
de necurăţenie. De ce oamenii sfinţi plecau în pustiu, pe munte-
le atos, în sihăstrie? Pentru a păstra această stare de curăţenie şi 
bucurie a prezenţei lui Dumnezeu — fiindcă nu doar în plan emo-
ţional este o stare cu totul specială, incomparabilă, dar şi pentru că 
această stare îi dă omului putere, doar, atingându-ne de măreţia lui 
Dumnezeu, celelalte omeneşti devin neimportante. 

astăzi noi sărbătorim, la fel, amintirea sfântului ermoghen, 
patriarhul Moscovei, ale cărui moaşte se odihnesc aici, în această 
biserică. un mare sfânt al Patriei noastre! au sosit vremuri tulburi 
şi polonezii au intrat în Moscova, în Kremlin. Pentru a cuceri ţara, 
ocupanţii trebuia să îl atragă pe Patriarh, fiindcă cuvântul lui era 
important pentru toţi. trebuia să fie impus să slujească ocupanţi-
lor, convingându-l că şi cuvântul lui va ajuta poporului să lichideze 
tulburările civile, în caz dacă el îi va susţine pe ocupanţii polonezi. 
aceasta avea loc nu undeva departe, nu în pustiile egiptene sau 
palestinene, dar pe acest pământ pe care noi stăm acum. el a refu-
zat şi a fost supus chinurilor până la moarte în subsolurile mănăsti-
rii ciudov — aici, în Kremlin. ce putere l-a ajutat pe sfântul ierarh 
ermoghen să-şi păstreze independenţa absolută interioară de aceş-
ti oameni puternici care au ocupat rusia, Moscova şi Kremlinul?  
ce l-a ajutat să se distanţeze liniştit de toate aceste ispite? experi-
enţa interioară a retrăirii prezenţei lui Dumnezeu, care umple pe 
om, pe lângă bucurie, cu o mare putere interioară. un astfel de om 
nu poate fi înfrânt, el nu poate fi ispitit, el nu poate fi amăgit, pen-
tru că împreună cu el este Dumnezeu.

noi avem nevoie de capacitatea de a vedea esenţa oameni-
lor, pentru a stabili relaţii corecte, mai ales pentru a ne feri de 
oameni răi, pentru a nu avea încredere în acela care este în stare 
să râdă de credibilitatea noastră şi să ne calce sufletul în picioare. 
noi deseori avem nevoie de forţă interioară, pentru ca nici un fel  

noţiuni incomensurabile. legătura între om şi Dumnezeu îi dă 
omului posibilitate de a avea legătură cu raiul, cu împărăţia lui 
Dumnezeu, cu bucuria din ceruri. Deja în secolul al iv-lea oame-
nii au înţeles că multe în lumea aceasta cu deşertăciunea ei, cu pro-
blemele ei, cu orientările greşite îl încurcă pe om să-şi păstreze în 
sine energia Dumnezeiască şi au început să plece din lume, să se 
stabilească în pustie, producând o impresie stranie asupra multor 
oameni. Dar cei care s-au atins de experienţa vieţii monahale înţe-
legeau, cât de mult această experienţă ajută să păstrezi harul în ini-
mă.

iar exact peste o mie de ani, în secolul al Xiv-lea, în bizanţ  
a apărut un curent puternic de isihasm şi sfântul grigore a fost un 
minunat exponent al acestei tradiţii mistice duhovniceşti. Dar ce 
are a face în cazul dat lumina Dumnezeiască de pe Favor? este vor-
ba că harul lui Dumnezeu devine vizibil. Fiecare din noi a întâlnit, 
probabil, în viaţă oameni luminoşi. te uiţi la faţa acestor oameni 
şi vezi lumină. De omul luminos ai vrea să stai alături, ai vrea să te 
încarci de la el cu această energie, cu lumea lui bogată interioară ce 
îi aparţine. Dar noi ştim şi alte feţe — când, privind la faţa omului, 
vezi acolo focul iadului; când o singură privirea aruncată asupra 
omului îţi trezeşte sentimentul de tulburare, iar uneori şi de groa-
ză. Precum raiul şi harul lui Dumnezeu se reflectă în personalitatea 
omului chiar în chip vădit, aşa şi iadul, forţa diavolească se reflec-
tă vizibil. Parcă vom crede unui astfel de om — cu foc diavolesc în 
ochi? să fugi ai vrea de el.

uneori ne e greu să înţelegem pe oameni. în deosebi de greu 
e în vârsta tinereţii: când tinerii doresc să se căsătorească, cât e de 
greu să înţelegi ce se întâmplă în sufletul celuilalt! trebuie să înveţi 
a citi în sufletului omului după ochii lui, după faţa lui; dar pen-
tru a înfăptui aceasta, singur trebuie să fii om curat. Dacă cei curaţi 
cu inima vor vedea pe Dumnezeu, atunci cei curaţi cu inima vor 
vedea pe Dumnezeu şi în alt om  — tot aşa vor simţi în alt om  
o incompatibilitate absolută cu sine. noi uneori încercăm să căpă-
tăm o anumită înţelepciune, o anumită capacitate pentru a stabili 
relaţii corecte cu oamenii — de afaceri, de serviciu, personale. Dar, 
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într-o clipă în faţa ochilor mei astăzi, în timpul săvârşirii primei 
slujbe Patriarhale în catedrala sfântul nicolae.

această slujire a coincis cu duminica sfintei cruci. noi scoa-
tem crucea lui hristos în mijlocul Postului cel Mare pentru a ne 
aduce aminte de suferinţele Domnului. De obicei, pe la mijlocul 
postului, mulţi oameni încep să obosească de înfrânare, de mâncă-
rurile de post, de frecventarea slujbelor dumnezeieşti; survine o slă-
biciune oarecare duhovnicească. Pentru a depăşi această slăbiciu-
ne, a nu da înapoi, a continua calea Postului cel Mare, noi şi privim 
la crucea Domnului, ca să conştientizăm încă odată ce semnifică 
jertfa de pe golgota. 

Pe lângă semnificaţia profundă, mântuitoare, jertfa de pe 
golgota ne-a arătat chipul suferinţei  — al suferinţei nemeritate, 
al suferinţei nedrepte. Fiecare om în viaţa sa se ciocneşte de nişte 
obijduiri injuste, de ofensări, intrigi, viclenii. Şi cât de mult suntem 
răniţi, când suntem obijduiţi pe nedrept! chiar dacă suntem obij-
duiţi pe drept şi atunci suntem ofensaţi. Şi dacă e pe nedrept  — 
ce profunzime de emoţii are fiecare din noi. Şi deseori, când aces-
te emoţii sunt legate de tulburări din viaţă — pierderea serviciului, 
compromiterea carierei şi multe alte împrejurări dureroase pentru 
om — noi, pierzând răbdarea, chiar începem să cârtim împotriva 
lui Dumnezeu: „Doamne, unde eşti? De ce nu vezi cum mă obij-
duiesc? De ce nu vezi cum sufăr? unde este dreptatea?” cât de des 
răsună astfel de cuvinte, mai ales la spovedanii, când oamenii vin 
nu să se pocăiască, dar să-şi reverse durerea şi deseori chiar în faţa 
crucii şi evangheliei cârtesc împotriva vieţii lor, sorţii sale şi, prin 
urmare, împotriva lui Dumnezeu.

crucea lui hristos este scoasă în centrul bisericii, pentru ca 
fiecare din noi, apropiindu-se de această cruce, să înţeleagă că pe 
ea este răstignit acela ce a suferit, fiind nevinovat. hristos a tre-
cut toată bezna şi a atins profunzimea suferinţelor omeneşti. cu 
suferinţele lui nici o suferinţă omenească nu se poate compara.  
De aceea niciodată şi nicicând noi nu putem să cârtim împotriva 
lui Dumnezeu, fiindcă prin jertfa Fiului său el închide orice buze 
cârtitoare. Pentru noi Dumnezeu nu este un aruncător de fulgere 

de împrejurări externe să nu poată să ne clintească de pe calea vie-
ţii pe care Dumnezeu ne cheamă să mergem. noi avem nevoie de 
înţelepciune şi putere — şi fiecare în parte, şi societatea în întregi-
me. Doar atunci vom putea să biruim toate greutăţile şi să aranjăm  
o viaţă bună, dreaptă şi prosperă, când în interiorul nostru vom avea 
un criteriu fără de greş al recunoaşterii binelui şi a răului, vom avea 
forţa interioară şi capacitatea de a servi binelui şi de a ne împotrivi  
răului.

nu este întâmplător că vorbim despre aceasta în Postul cel 
Mare. când să ne mai gândim la suflet, dacă nu în aceste zile sfin-
te? Şi fie ca şi cugetarea despre viaţa noastră interioară, rugăciunea, 
înfrânarea, o nevoinţă mică, dar reală, pe care o acceptăm, ne vor 
ajuta să ne curăţim inima şi, se prea poate, măcar într-o mică cră-
păturică să-l vedem nu pe Dumnezeu, dar lumina lui. Şi de acum 
încolo aceasta ne va fi de ajuns, pentru ca în razele acestei lumini 
să vedem adevărul şi minciuna, să deosebim răul de bine şi să trăim 
conform legii lui Dumnezeu. amin.

ÎNVIEREA CA BIRUINţă ASUPRA SUfERINţEI

Predica în ajunul duminicii a 3-a din Postul cel Mare, a Sfintei Cruci, după 
utrenie cu cinul scoaterii Cinstitei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci a Domnului 

în catedrala Maritimă Sfântul Nicolae din Sanct — Petersburg 

6 martie 2010

Dragi părinţi, fraţi şi surori!
cu mare emoţie duhovnicească am intrat sub bolţile catedralei 

sfântul nicolae care timp de multe decenii a fost catedrala centra-
lă a oraşului de pe neva. Mi-am amintit de anii mei din adolescen-
ţă şi tinereţe, când deseori, împreună cu mama, iar apoi şi singur, 
veneam aici, mă rugam în faţa icoanei făcătoare de minuni a sfân-
tului nicolae, ascultam minunatul şi cel mai bun cor de pe atunci 
din oraş, eram învăţat de predicile deştepte, care captivau sufletul, 
ale părintelui alexandr Medvedski. toate aceste tablouri au trecut 
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rea duhovnicească din partea fiecăruia din voi. cu cât e mai puter-
nică rugăciunea pentru Patriarh, cu atât mai mult Domnul poa-
te dărui pentru această rugăciune  — nu doar Patriarhului, dar şi 
întregii biserici. anume în aceasta şi constă coparticiparea fiecă-
rui om credincios în purtarea crucii Patriarhului. să vă păzească pe 
toţi Dumnezeu! acoperământul Maicii Domnului să fie cu aceas-
tă catedrală, slăvită prin istoria şi viaţa duhovnicească de azi. amin.

făRă CREdINţă NU ESTE PoSIBIlă VINdECAREA

Predica în duminica a 4-a a Postului cel Mare la liturghia sfântului Vasile 
cel Mare după citirea Evangheliei în mănăstirea stavropighială de călugări 

Sfântul Daniil (or. Moscova) 

14 martie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh. 
adineaori am ascultat evanghelia după Marcu în care se 

povesteşte despre izgonirea de către hristos a duhului necurat din 
tânărul care era mut sub influenţa acestui duh. Duhul îl arunca pe 
acest nenorocit la pământ, acela se zbătea în convulsii, făcând spu-
me la gură. Şi deseori această demenţă îl aducea la pragul morţii. 
tatăl cel nefericit s-a adresat apostolilor — ucenicilor Mântuitoru-
lui — pentru ajutor, dar ei nu au putut să-l ajute. atunci el au venit 
la Mântuitor şi iisus îi spune: De poţi crede, toate sunt cu putinţă 
celui ce crede. Şi a strigat tatăl celui nenorocit: Cred, Doamne! Aju-
tă necredinţei mele (Mc. 9, 23-24). Şi Domnul a vindecat pe cel 
ţinut de duh mut şi surd. Şi în încheiere, când ucenicii l-au între-
bat pentru ce ei nu au putut să-l izgonească pe demon, Domnul  
a răspuns: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai 
cu rugăciune şi cu post (Mc. 9, 29).

este o minunată povestire care ne ajută multe să înţelegem. 
Domnul îi vorbeşte tatălui celui nenorocit că toate sunt cu putin-
ţă celui ce crede. el nu zice: „Dacă eşti necredincios, atunci nu te 
voi vindeca”. Probabil, Domnul ar fi putut să vindece şi pe un om 

ca pentru păgânii din antichitate, nu este un împărat atotputernic 
ca pentru mulţi oameni. Pentru noi Dumnezeu — este omul care 
a suferit din cauza nedreptăţii omeneşti şi care a răscumpărat toa-
tă bezna suferinţelor omeneşti. Fie ca şi calea Postului cel Mare să 
ne ajute să conştientizăm sensul crucii lui hristos şi să ne întărim 
în încrederea faţă de Dumnezeu. Şi dacă suferim, trebuie să ţinem 
minte că nu este viaţă omenească fără cruce. <…>

Privind la crucea lui hristos, noi trebuie să ţinem minte că 
fiecare om îşi are crucea sa. Doar pe copertele lucitoare ale revis-
telor nu există suferinţe. în viaţa omenească suferinţele sunt inclu-
se atât de organic în însăşi existenţa omului, încât a le smulge este 
imposibil. Şi crucea lui hristos ne ajută să ducem propria cruce, 
iar rugăciunea în faţa crucii trebuie să se reducă, în primul rând, la 
rugămintea ca Domnul să ne dea puteri, curaj, răbdare, să ne întă-
rească credinţa, pentru ca purtarea crucii lui hristos (iar orice sufe-
rinţă este crucea lui hristos) să fie pentru noi tot aşa de mântuitoa-
re, cum a fost mântuitoare crucea Domnului de pe golgota.

este minunat că comemorăm crucea lui hristos în ziua 
de duminică şi evanghelia este citită duminica. acest lucru nu  
e întâmplător: prin îmbinarea proslăvirii Mântuitorului cel înviat 
şi Domnului cel răstignit noi încă şi încă odată mărturisim nouă 
înşine despre faptul că lui hristos îi aparţine învierea. Fiind ascul-
tător de tatăl chiar până la moartea pe cruce, Domnul a înviat  
a treia zi şi a biruit pe cei care l-au răstignit. Şi prin aceasta el l-a 
biruit pe diavol şi orice rău, şi orice neadevăr, şi orice păcat. aşa şi 
noi, dacă cu răbdare purtăm crucea, fără a pierde credinţa, ba din 
contra, întărind-o, atunci şi în viaţa noastră Domnul ne dăruieş-
te înviere — nu doar prin deschiderea uşilor veşniciei, dar înviere 
ca biruinţă asupra suferinţelor, ca biruinţă asupra acelor încercări, 
prin care Domnul ne conduce. <…>

în amintirea despre slujba Dumnezeiască de azi aş vrea să înmâ-
nez în calitate de cadou catedralei sfântul nicolae chipul Mântu-
itorului hristos cu o inscripţie comemorativă şi să cer ca toţi eno-
riaşii care vor săruta această icoană să-şi amintească şi de mine în 
rugăciunile lor, fiindcă eu în mod deosebit am nevoie de susţine-
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credinţa îi dă posibilitate lui Dumnezeu să săvârşească minunea  
vindecării.

De ce dar apostolii nu au putut să săvârşească această minune? 
Mântuitorul spune că duhul necurat se izgoneşte doar cu rugăciu-
ne şi post. înseamnă că credinţa apostolilor nu era suficientă, căci ei 
nu au putut să atragă puterea Dumnezeiască. Posibil, chiar nenoro-
citul tată avea credinţă, iar apostolii credeau mai puţin şi din aceas-
tă cauză nu au putut săvârşi vindecarea printr-o minune. De ce se 
pomeneşte în cazul dat rugăciunea şi postul? Fiindcă rugăciunea şi 
postul sunt mijloacele care întăresc credinţa noastră. Dacă dorim 
ca şi cu noi să se săvârşească minunea lui Dumnezeu, dacă dorim 
să căpătăm vindecare de la bolile noastre — şi cele sufleteşti, şi cele 
trupeşti — noi trebuie să întărim credinţa în aşa măsură, ca să fim 
capabili, conform cuvântului sfântului şi dreptului ioan de Kron-
ştadt, să primim darul lui Dumnezeu.

iată de ce în această duminică din Postul cel Mare noi citim 
în biserică această minunată povestire din evanghelia după Mar-
cu, unde se conţine o chemare clară de a întări prin rugăciune şi 
post credinţa noastră, pentru ca să fim în stare să primim harul 
lui Dumnezeu, iar dacă e necesar, şi minunea lui Dumnezeu asu-
pra noastră. credinţa încheie lanţul între om şi Dumnezeu, prin 
care curge puterea energiei Dumnezeieşti. credinţa uneşte pe om 
cu Dumnezeu, transmiţându-i omului o parte din puterea Dumne-
zeiască, din viaţa Dumnezeiască. Şi dacă e aşa, ce este în faţa aces-
tei puteri neputinţa noastră? Dacă chiar şi demonii sunt izgoniţi 
de această putere, ce e în faţa acestei puteri neputinţa noastră ome-
nească şi boala noastră omenească? noi devenim puternici şi sun-
tem în stare să biruim şi puterea întunericului, şi orice boală, şi ori-
ce scârbă. să ne ajute tuturor Domnul să creştem în credinţă, să ne 
întărim în rugăciune şi post şi să petrecem zilele rămase ale sfintei 
Patruzecimi în aşa fel, ca să ne întărească marele dar al lui Dumne-
zeu — darul credinţei, care ne face capabili să-l primim pe Dum-
nezeu în viaţa noastră. amin.

necredincios; el nu înaintează nici un fel de condiţii pentru a face 
milă, dar totodată mărturiseşte că fără credinţă nu este posibilă 
vindecarea. Şi astfel Mântuitorul confirmă un mare adevăr — cre-
dinţa este o putere care participă în minunea vindecării. Fără cre-
dinţă nu poate avea loc tămăduirea — nu e din cauza că credinţa 
este o oarecare condiţie de idee, dar pentru că credinţa este o pute-
re prin care singur omul coparticipă împreună cu Dumnezeu în 
vindecare, în săvârşirea minunii.

Pentru a înţelege aceasta, este suficient a aduce o analogie sim-
plă, bine cunoscută tuturor din domeniul medicinii. Medicii vin-
decă pe oameni cu ajutorul medicamentelor, dar cu rare excepţii, 
legate de intervenţii chirurgicale sau alte modalităţi de interven-
ţie în organismul omului, medicul şi medicamentele nu nimicesc 
boala, dar ajută organismului să o biruie cu ajutorul propriilor for-
ţe. în vindecarea fizică participă nu doar medicul şi medicamente-
le, dar şi însuşi bolnavul  — şi nu doar în vindecarea fizică, dar şi 
sufletească. lucrul acesta îl cunosc bine medicii care tămăduiesc 
nu doar prin medicamente, dar şi prin cuvânt, venind la patul bol-
navului şi ajutându-l să-şi mobilizeze puterile sale interne. Pe aceas-
ta se bazează şi grija păstorească pentru cei bolnavi, când preotul, 
adresându-se omului, prin cuvinte speciale îl ajută să-şi mobilizeze 
forţele sale sufleteşti şi trupeşti la luptă cu boala. Fără participarea 
omului nu poate fi tămăduire. 

astfel şi vindecarea minunată ca orice minune pe care Dumne-
zeu o săvârşeşte cu noi nu poate avea loc în mod automat sau mai 
ales violent împotriva voinţei şi dorinţei omului. ea are loc doar 
cu participarea a însuşi omului şi omul participă în această acţi-
une Dumnezeiască prin puterea credinţei sale. De ce dar credin-
ţa este necesară pentru vindecarea fizică? Pentru că doar Dumne-
zeu este izvorul vieţii şi, prin urmare, izvorul tămăduirii. Pentru 
ca puterea Dumnezeiască să intre în om şi să-l ajute să biruie boa-
la fizică, este necesar a atrage această putere. însă puterea Dumne-
zeiască se atrage doar prin credinţă  — cum minunat a spus sfân-
tul propovăduitor ioan de Kronştadt, „credinţa inimii este aidoma 
mâinilor şi buzelor care primesc darul lui Dumnezeu”. într-adevăr, 
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citor pentru oamenii care depun mijloace enorme, investesc bani în 
economie. nu se ştie dacă va reuşi proiectul sau nu, dar banii tre-
buie luaţi cu împrumut. Şi atunci se găseşte cineva, o persoană fizi-
că sau o organizaţie care mijloceşte, garantează pentru acela care  
a împrumutat bani.

există şi alte pilde de mijlocire. când omul care a încălcat legea 
este pus în libertate pe cauţiune, cineva este mijlocitor şi garant că 
el mai mult nu va comite acţiuni periculoase pentru societate. une-
ori suntem mijlocitori pentru o persoană, cerem pentru ea ca să fie 
angajată la serviciu sau să fie numită în vreo funcţie. noi garantăm 
angajatorului că persoana dată va fi demnă de încredere.

De problema mijlocirii este legat un mare risc. oamenii mij-
locesc pentru alţii din diferite motive. uneori este mişcarea inimii, 
bunătatea omului, îngăduinţa pentru cel ce a greşit. câte odată este 
prezent un interes: când va deveni bogat, îmi va întoarce mai mult 
pentru faptul că am mijlocit pentru el. Dar în orice situaţie este 
un risc, fiindcă autoritatea sa, reputaţia bună a numelui său oame-
nii pun în calitate de garant pentru cel ce mijlocesc. acest fapt cere 
întotdeauna curaj, tărie, hotărâre; acest risc este chiar o neglijare  
a propriei bunăstări.

De cele mai dese ori oamenii mijlocesc pentru alţii la rugămin-
tea celor, pentru care trebuie de mijlocit. uneori sunt nişte rugă-
minţi foarte insistente, deseori ele parvin nu de la o singură persoa-
nă, dar de la colective întregi. oamenii se adresează cu rugămintea: 
ajutaţi-l, mijlociţi, el nu vă va dezamăgi. Şi de cele mai dese ori mij-
locirea este răspuns la această rugăminte.

în ce sens putem vorbi despre mijlocirea Maicii Domnului? în 
cel mai direct. ea este mijlocitoare pentru noi, oamenii păcătoşi, în 
faţa lui Dumnezeu, în speranţa că ne vom îndrepta, că mijlocirea ei 
nu va fi ruşinată, că noi vom fi demni de mila ei. Şi ea devine mij-
locitoarea noastră în faţa lui Dumnezeu, apărătoare pentru iertarea 
păcatelor noastre, deoarece noi o rugăm pentru aceasta.

spre deosebire de mijlocitorii de pe pământ care pot să facă 
sau nu această milă, mijlocirea Maicii Domnului este permanentă 
şi neschimbătoare, este o parte din viaţa ei. Maica Domnului vrea 

PREdICA dUPă lITURgHIA dUMNEzEIASCă  
dE SăRBăToAREA lAUdA PREASfINTEI 

NăSCăToARE dE dUMNEzEU  
(SÂMBăTA ACATISTUlUI) şI A ICoANEI MAICII 
doMNUlUI „MIjloCIToAREA PăCăToşIloR”

Catedrala Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni în Hamovniki  
(or. Moscova) 

20 martie 2010

Preasfinţia voastră, preacuvioşi părinţi, fraţi şi surori!
aş vrea să vă mulţumesc cordial, stăpâne tihon, pentru cuvin-

tele bune pe care le-aţi spus, pentru darul care l-aţi înmânat şi să 
exprim bucuria profundă în legătură cu posibilitatea în acest an 
împreună cu toată parohia acestei sfinte şi slăvite catedrale sfân-
tul nicolae din hamovniki de a săvârşi liturghia Dumnezeiască în 
ziua, când se slăveşte icoana „Mijlocitoarea păcătoşilor”.

în secolul al XiX-lea în regiunea orlovsk a apărut venerarea 
icoanei Maicii Domnului „Mijlocitoarea păcătoşilor”, de la care 
s-au făcut multe vindecări. a fost o icoană veche şi se păstra nu în 
biserică, dar în paraclis. cum numai au început multiplele vinde-
cări, icoana a fost adusă în biserică şi mii de oameni, atât din oraşul 
orlov şi satele dimprejur, precum şi din toată rusia, au început să 
vină pentru a căpăta tămăduire de la Maica Domnului.

Peste doi ani de la începutul veneraţiei icoanei de către întregul 
popor, oamenii evlavioşi au comandat o copie exactă de pe icoana 
făcătoare de minuni şi au adus-o la Moscova. Şi s-a întâmplat minu-
nea Domnului — de la această copie au început să se facă o mulţi-
me de vindecări, a început să se reverse mir. De la bun început icoa-
na se păstra în casa omului evlavios, dar apoi el a considerat necesar 
să o aducă în biserică şi de atunci ea niciodată nu a părăsit-o.

ce denumire minunată are  — „Mijlocitoarea păcătoşilor”, 
adică „aceea care este mijlocitoare pentru cei păcătoşi”. noţiunea 
de mijlocitor este foarte complicată. Poţi fi mijlocitor pentru un 
datornic care nu se ştie dacă va restitui datoria sau nu. Poţi fi mijlo-

Text_SP_.indd   84-85 07.09.2011   12:18:34



86 87

noastre şi să ne căim în ele cu profunzime şi putere, venite din ini-
mă. noi credem că Mijlocitoarea păcătoşilor va îndrepta spre noi 
mila sa şi ne va ajuta, precum ne-a ajutat întotdeauna şi în greută-
ţile noastre pământeşti, pe care i le aducem la icoana ei făcătoare 
de minuni. amin.

Pe voi pe toţi vă felicit cu sărbătoarea! Fie ca acoperământul 
Maicii Domnului să fie cu noi cu toţi. 

PREdICA ÎN dUMINICA A 5-A dIN PoSTUl  
CEl MARE  — PoMENIREA CUVIoASEI  

MARIA EgIPTEANCA

După liturghia Dumnezeiască a sfântului Vasile cel Mare în catedrala 
Hristos Mântuitorul (or. Moscova) 

21 martie 2010

înaltpreasfiinţiile voastre şi Preasfiinţiile voastre, preacu-
cernici părinţi, dragi fraţi şi surori!

vă felicit pe toţi din inimă cu a cincia duminică din Postul cel 
Mare. în această zi noi pomenim pe sfânta Maria egipteanca  —  
o mare nevoitoare, a cărei pildă ne ajută să înţelegem, cum din bez-
na păcatului prin mila şi harul lui Dumnezeu putem căpăta nu 
doar iertarea şi lăsarea păcatelor, dar şi în măsura cea mai mare — 
sfinţenie şi să intrăm, fiind încă pe pământ, în viaţa Dumnezeiască.

exemplul Mariei egipteanca nu trebuie să ne tulbure prin 
îndepărtarea în timp de la epoca noastră, fiindcă omul pe parcur-
sul întregii sale istorii a avut şi raţiune, şi sentimente, şi patimi, şi  
a fost supus ispitelor. totul ce se petrece în lume are legătură direc-
tă cu orânduirea exterioară a vieţii, toate acestea nu au schimbat 
firea omului; iată de ce pentru noi Maria egipteanca trebuie să 
rămână o pildă vie şi în măsura puterilor şi posibilităţilor noastre 
acest chip al pocăinţei, al dezicerii de păcat trebuie să-l aplicăm prin 
străduinţă şi asupra noastră. Dacă am reuşi măcar a mia parte din 
cele ce a făcut cuvioasa să înfăptuim în viaţa noastră, noi am simţi  

să fie mijlocitoare pentru noi. ea doar aşteaptă rugămintea noastră, 
rugăciunea noastră. Probabil nu în zadar torente de minuni au loc 
la icoana ei care se află în biserica aceasta sfântă — la chipul „Mij-
locitoarea păcătoşilor”. aceste minuni sunt parcă invitaţii pentru 
noi de a ne adresa ei şi a o ruga pentru ceea ce e mai important — 
nu doar pentru vindecarea bolilor noastre, dar şi pentru iertarea 
păcatelor noastre. Şi mărturisind despre forţa şi puterea sa, ea ara-
tă prin această icoană mari minuni, întărindu-ne în tendinţa noas-
tră de a o ruga să fie Mijlocitoarea noastră în faţa lui Dumnezeu.

Maica Domnului ne este aproape pentru că ea este Maica 
Mântuitorului nostru. ei i-a fost dat spre înfiere apostolul şi evan-
ghelistul ioan teologul de către Fiul ei răstignit pe cruce (vezi: in. 
19, 26-27) şi în persoana lui i-a fost dată spre înfiere toată biseri-
ca, toţi succesorii Domnului şi Mântuitorului. ea are pentru toţi 
milă şi dragoste şi ea aşteaptă rugăciunea noastră fierbinte pentru 
a deveni Mijlocitoarea noastră.

omul este creat astfel ca să se gândească mai mult despre sine şi 
chiar atunci, când se adresează lui Dumnezeu, mai mult roagă pen-
tru soluţionarea problemelor sale pământeşti, fie e vorba de bolile 
trupeşti sau sufleteşti, fie de neplăcerile de la serviciu, fie de dificul-
tăţile materiale. în aceste rugăciuni nu este nimic rău, doar Dom-
nul ne-a creat şi pentru viaţa aceasta pământească. aici, pe pământ, 
începe viaţa noastră, care trece în viaţă veşnică şi de aceea nu este 
nimic incorect în rugăminţile noastre de a fi ajutaţi în această viaţă. 
Dar, adresându-ne cu aceste rugăminţi, noi trebuie să ţinem min-
te că principalul scop al existenţei noastre — este viaţa în Dumne-
zeu şi cu Dumnezeu atât aici, în această viaţă de pe pământ, cât şi 
în viaţa veşnică. Şi dacă ceva ne încurcă să fim cu Dumnezeu, nu 
sunt bolile noastre, nu este situaţia noastră materială şi nu sunt gre-
utăţile noastre din carieră — sunt păcatele noastre. iată din ce cau-
ză orice suspin îndreptat către Maica Domnului, orice rugăminte 
noi trebuie să o însoţim cu o rugăciune sinceră din inimă, pentru 
ca ea să fie Mijlocitoarea noastră în faţa lui Dumnezeu, pentru ca 
ea să reverse asupra noastră mila sa şi să ne ajute să fim ascultători 
de Dumnezeu, să ne ajute să depăşim şi să dezrădăcinăm păcatele 
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învierea de obşte: „învierea cea de obşte mai înainte de Patima ta 
încredinţând-o, pe lazăr din morţi l-ai sculat, hristoase Dumne-
zeule”. anume prin aceste cuvinte noi îl proslăvim astăzi pe Mân-
tuitorul care l-a înviat pe lazăr, iar apoi prin Propria înviere a învi-
at tot neamul omenesc, biruind moartea.

este evident că moartea există şi pentru faptul ca noi să pătrun-
dem în sensul a tot ce a făcut hristos pentru noi. noi trebuie să 
medităm ce este moartea şi ce este învierea. bolile omeneşti, bătrâ-
neţea, pierderea puterilor, pierderea vitalităţii organismului ome-
nesc se termină cu moartea. anume moartea este întreruperea ori-
cărei activităţi a organismului omenesc. anume aşa concepem noi 
moartea şi corectitudinea acestei percepţii se confirmă prin experi-
enţă, căci de fiecare dată, când vedem un răposat, înţelegem că în 
faţa noastră se află un corp fără suflare — viaţa s-a sfârşit. în acest 
sens moartea este apogeul suferinţei omeneşti. Moartea încheie 
ceea ce este cel mai greu de suportat pentru om  — agonia mor-
ţii. Pentru unii această suferinţă este îndelungată, legată de o mala-
die de termen lung, pentru alţii acest chin este de scurtă durată, 
dar e întotdeauna un supliciu şi întotdeauna e apogeul suferinţe-
lor omului. 

Dar ce este suferinţa omului? când suntem bolnavi, înţele-
gem prea bine că suntem limitaţi de boală. când această maladie 
e însoţită de durere, înţelegem bine că durerea absoarbe toată aten-
ţia noastră. această durere şi această maladie devin pentru noi un 
fenomen de dimensiunile întregii noastre vieţi. Şi cu cât e mai mare 
durerea şi suferinţa, cu atât mai mult noi simţim, percepem şi con-
cepem limitele posibilităţilor noastre. în acest sens putem vorbi că 
suferinţa este o limitare conştientizată. boala şi orice suferinţă ome-
nească, nu doar maladia trupească, dar şi chinul sufletesc — totul 
este o limitare conştientizată a omului. iar apogeul acestei limitări 
conştientizate a omului este moartea, când totul este terminat şi 
omul nu mai este stăpân asupra lui. libertatea s-a dizolvat în acest 
îngrozitor fenomen al morţii.

însă sufletul este nemuritor. ce semnifică dar moartea şi învi-
erea, dacă sufletul nu moare? în testamentul vechi starea de după 

atingerea unei mari puteri Dumnezeieşti. se apropia leul de Maria 
egipteanca şi nu se atingea de ea, precum ursul nu se atingea de 
serafim din sarov, fiindcă de acolo, unde este harul şi puterea lui 
Dumnezeu, pleacă orice pericol; omul, căpătând acest har, devine 
foarte puternic şi e în sare să biruie chiar şi legile fizice ale firii. 

Fie ca această minunată pildă a sfintei nevoitoare să ajute pe 
fiecare om în vremurile noastre neliniştite să conştientizeze că anu-
me urmarea legilor lui Dumnezeu şi a poruncilor lui Dumnezeu ne 
aduce la Dumnezeu, iar prin aceasta ne dă o mare putere pentru 
viaţa vremelnică, precum şi capacitatea şi posibilitatea de a dobân-
di viaţa veşnică.

VIAţA ESTE AColo UNdE ESTE dUMNEzEU

Predica de sărbătoarea Intrarea Domnului în Ierusalim (duminica  
a 6-a din Postul cel Mare) la liturghia Dumnezeiască după citirea Evan-

gheliei în catedrala Hristos Mântuitorul (or. Moscova) 

28 martie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
în sărbătoarea Floriilor noi pomenim intrarea Domnului în 

ierusalim — unicul eveniment în evanghelie care este legat de pro-
slăvirea exterioară, omenească a Mântuitorului. oamenii se bucu-
rau, întâmpinându-l pe acela care a înviat pe lazăr. unii nutreau 
un sentiment firesc de respect, alţii, probabil, de frică, iar ceilalţi — 
de curiozitate, fiindcă iisus hristos a făcut ceea ce nu a putut face 
vreun om. totalitatea acestor sentimente îi punea pe oameni în 
mişcare, le dădea un anumit extaz, exprimat la întâmpinarea Mân-
tuitorului care mergea smerit la ierusalim pentru suferinţe.

Precum sărbătorile omeneşti trec repede, de cele mai dese ori 
fără a lăsa nici o urmă în suflet, aşa şi slava lumească trece. iar noi 
ştim că slava şi cinstirea care au fost arătate Mântuitorului au tre-
cut repede. însă proslăvirea noastră a Mântuitorului se bazează cu 
totul pe altceva. noi ştim că prin învierea lui lazăr el a prevestit 
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situaţi în condiţii inumane. ceva timp în urmă am vizitat arme-
nia, unde se află celula, dacă o putem numi astfel, locul suferinţe-
lor sfântului ierarh grigore, luminătorul armeniei. la o adâncime 
aproape de zece metri este o groapă săpată în piatră, în care sfântul 
într-un întuneric total a vieţuit zece ani împreună cu scorpionii şi 
şerpii, în frig, în condiţii inumane. această groapă de piatră atât de 
mult limita libertatea, era o suferinţă de nedescris pe care, probabil, 
nici un om nu ar fi putut-o suporta. iar sfântul a suportat-o, fiind-
că trăia cu Dumnezeu. Pentru el nu exista această groapă în piatră, 
nu existau scorpioni şi şerpi, nu exista întunericul, pentru că exis-
ta viaţa cu Dumnezeu.

Pildele sfinţilor mucenici, pildele bisericii mărturisesc despre 
faptul că şi în viaţa noastră fizică omenească viaţă există doar aco-
lo, unde este Dumnezeu. Dar unde nu este Dumnezeu, acolo este 
doar aparenţă de viaţă. Şi oricare veselie, slavă şi sărbătorire ome-
nească trec tot atât de repede, cum a trecut acel triumf care înso-
ţea intrarea Domnului în ierusalim. veşnic şi neschimbător rămâ-
ne Dumnezeu care prin puterea sa a înviat pe om pentru viaţa 
de veci. anume această înviere de obşte care vesteşte sărbătoarea  
de Paşte o sărbătorim astăzi, nu doar în exterior manifestând sem-
ne ale acestei bucurii, dar şi în interior participând la acest mare 
eveniment, consemnat în această zi de sărbătoare. amin.

PREdICA ÎN lUNEA MARE  
dIN SăPTăMÂNA PATIMIloR

După liturghia Darurilor Înainte Sfinţite la catedrala Învierea Domnului 
de la mănăstirea stavropighială de maici Acoperământul Maicii Domnu-

lui (or. Moscova) 

29 martie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
astăzi este ziua de luni din săptămâna Patimilor. Prin aceas-

tă slujbă Dumnezeiască noi suntem introduşi în taina acestor zile 

moarte a omului este legată de un loc deosebit al aflării sale. evre-
ii din timpurile străvechi numeau acest loc „şeol” — locul tristeţii, 
locul scârbei, locul întunericului. noi numim acest loc iad. în iad 
nu este viaţă, fiindcă limitarea este absolută. acolo este doar sufe-
rinţă, iar suferinţa nu este viaţă. viaţa este întotdeauna libertate, iar 
libertate acolo nu este, fiindcă este doar limitare.

De ce noi îl numim pe hristos distrugătorul morţii? Fiind-
că el, pogorând în şeol, în iad după învierea sa, a scos de acolo pe 
cei drepţi. o frescă minunată bizantină, care până în ziua de astăzi 
s-a păstrat printr-o minune la constantinopol, arată cum hristos 
îl ia de mână pe adam şi îl smulge din îmbrăţişările iadului — din 
această limitare totală, absolută — şi îl scoate la viaţă.

biruinţa lui hristos asupra morţii este capacitatea de a căpă-
ta nemurire şi libertate după moartea fizică, de a distruge orice 
limitare şi, împreună cu aceasta, a distruge orice suferinţă. Dum-
nezeu este viaţă şi izvorul vieţii, iar aceasta semnifică că viaţa are 
sens deplin doar acolo unde este Dumnezeu. Şi raiul este acel loc, 
unde este Dumnezeu; şi de aceea acolo este viaţă. hristos prin învi-
erea sa a făcut să fie posibilă viaţa sufletului nostru după moarte — 
nu în întunecatul şeol, în infern, unde nu este viaţă, ci doar exis-
tenţă fără sens sub greutatea suferinţei absolute — dar acolo unde 
este viaţa cu Dumnezeu, unde este împărtăşirea cu viaţa Dumneze-
iască, cu plinătatea existenţei, cu adevărata libertate în Dumnezeu. 
De aceea când vorbim că Dumnezeu ne-a înviat pe noi în hristos, 
aceasta înseamnă capacitatea duhului nostru de a trăi veşnic. Şi ce 
este sfârşitul fizic al vieţii omului pe lângă această veşnicie în comu-
nicare cu Dumnezeu?

învierea are influenţă şi asupra vieţii noastre pe pământ. Dacă 
viaţă semnifică viaţa cu Dumnezeu, atunci viaţa fără Dumnezeu nu 
este viaţă, este o înlocuire periculoasă pentru om. viaţa fără Dum-
nezeu — este întotdeauna triumful ignoranţei, a suferinţei şi a mâh-
nirii, iar cu Dumnezeu chiar şi durerea omenească şi suferinţa ome-
nească se transformă şi încetează de a fi o limitare conştientizată. 
Doar aşa era cu mucenicii: ei erau supuşi unor chinuri îngrozitoa-
re şi erau închişi în celule pentru cei condamnaţi la moarte, ei erau 
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dragostea nu este bine, că dragostea este un rău, pentru că experi-
enţa umană mondială mărturiseşte că aceasta e bucurie, e fericire, 
este un bine adevărat.

De ce dar Domnul spune că din pricina înmulţirii fărădele-
gii iubirea multora se va răci? Pentru că dragostea nu este doar  
o valoare supremă, dar şi darul lui Dumnezeu. omul nu poate for-
ma dragostea, el nu poate educa în sine dragostea, precum îţi poţi 
forma convingerile sau educa voinţa. Dragostea ne este dăruită de 
sus şi este o condiţie necesară: omul trebuie să trăiască conform 
legii lui Dumnezeu, pentru a avea dragoste adevărată. iar dacă noi 
încălcăm legea lui Dumnezeu, dacă nu trăim conform cuvântului 
lui Dumnezeu, dar conform vrerii noastre, conform minţii noas-
tre, conform sfatului rău al cuiva, atunci nu ni se dă acest dar al 
dragostei.

iar ceea ce deseori considerăm a fi dragoste, nu este dragos-
te. Precum deseori se întâmplă — se întâlnesc oamenii, cred că se 
iubesc unul pe altul, se căsătoresc, trece puţin timp şi de la această 
dragoste nu rămâne nici urmă, iar în locul dragostei apare mânia, 
înstrăinarea, ura. toate acestea nu sunt dragoste şi dragoste nu au 
fost. Pentru a avea dragoste, trebuie să îndeplineşti legea lui Dum-
nezeu. iar pentru a avea dragoste pe parcursul întregii vieţi, trebuie 
de împlinit această lege. trebuie de trăit conform legilor lui Dum-
nezeu. Dumnezeu nu ne învaţă ceva neînţeles, necunoscut, nelo-
gic — el ne învaţă ceea ce e cel mai important, cum trebuie să tră-
im, pentru a fi fericiţi. Şi nu în zadar în prima zi din săptămâna 
Patimilor ni se propune acest minunat adevăr, pe care Domnul l-a 
comunicat ucenicilor şi tuturor locuitorilor ierusalimului la înce-
putul săptămânii care îl separa de la învierea lui luminată şi tri-
umfală. aceasta e cheia către mântuirea oamenilor, este cheia către 
binele omenirii, este cheia către fericirea umană.

Dar ce se întâmplă, când nu trăim conform legii lui Dumne-
zeu? ce se întâmplă când săvârşim fărădelege? se întâmplă ceea 
ce se întâmplă. nu doar dragostea dispare din viaţa omului, dar 
şi legile omeneşti devin nerealizabile. Şi nici o ameninţare cu con-
strângerea, nici o ameninţare cu pedeapsa nu opreşte pe oameni 

mântuitoare, în taina ultimelor cuvinte ale Mântuitorului pe care 
le-a spus în ierusalim, adresându-se locuitorilor acestui oraş. noi 
ne adresăm cuvintelor, pline de o putere enormă, cuvintelor în 
care însuşi adevărul lui Dumnezeu este arătat atât de viu şi atât 
de pătrunzător, încât nu poţi rămâne surd . noi ştim că mulţi au 
acceptat adevărul acesta şi l-au urmat pe Domnul. Dar în conştiin-
ţa multor oameni acest adevăr a trezit răutate faţă de cel care pro-
nunţa acest adevăr. apoi Domnul a fost prins, torturat, răstignit şi 
a treia zi a înviat.

nu este o altă săptămână în an, o altă perioadă de timp în care 
s-ar concentra atât de mult pomenirea a tot ce a fost cel mai impor-
tant în istoria omenirii. astăzi noi am citit evanghelia care poves-
teşte şi despre ultimele zile ale istoriei omenirii, şi despre dărâmarea 
ierusalimului de către romani, despre care Domnul, proorocind, 
a vorbit locuitorilor ierusalimului înainte de suferinţele sale.  
în această citire a evangheliei se conţin multe cuvinte importante 
şi pline de învăţătură. Dar eu aş vrea să menţionez doar următoa-
rele cuvinte ale lui Dumnezeu: Iar din pricina înmulţirii fărădelegii 
iubirea multora se va răci (Mt. 24, 12). Domnul a vorbit astfel, par-
că prevăzând ultimele zile ale istoriei omenirii.

ce semnifică fărădelegea? Despre ce fel de fărădelege este vor-
ba? în conştiinţa multor oameni legile sunt acele documente de 
stat care reglează viaţa societăţii. Dacă noi încălcăm regulile ce se 
conţin în aceste documente, în aceste legi, atunci în societate sur-
vine haosul sau, cel puţin, apare pericol de haos şi de aceea societa-
tea se apără de cei care încalcă legea. însă în evanghelie se vorbeşte 
nu despre legea oamenilor. în evanghelie se vorbeşte despre legea 
lui Dumnezeu. Domnul, vorbind despre fărădelege, a avut în vede-
re încălcarea legii lui Dumnezeu: din cauza înmulţirii fărădelegii în 
mulţi dragostea se va împuţina.

Dragostea este o valoare supremă care dăruieşte omului o feri-
cire reală, sentimentul de fericire. Dragostea este ceea ce transformă 
viaţa omului după chipul vieţii lui Dumnezeu; pentru unii — este 
un vis, pentru alţii  — este un scop concret, iar pentru ceilalţi  —  
o putere necunoscută, dar atractivă. nici un om nu poate spune că 
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vărată care nu se termină cu sfârşitul vieţii noastre pământeşti, dar 
trece în veşnicie.

Fie ca şi cuvintele Mântuitorului despre înmulţirea fărădele-
gii, despre dispariţia dragostei pentru totdeauna să se păstreze în 
memoria noastră, mai ales când vom dori să săvârşim o fărădelege 
în faţa lui Dumnezeu.

iar acum să săvârşim un parastas pentru toţi care au fost azi 
omorâţi fără de vină în capitală. să ne rugăm ca Domnul să pri-
mească sufletele acestor oameni în lăcaşurile lui cereşti, să liniş-
tească pe rudele şi apropiaţii lor, pe cei care au rămas azi orfani, au 
pierdut soţul sau soţia, fratele, sora sau copiii. să ne rugăm pen-
tru acei care sunt azi în suferinţă, precum şi pentru acei care astăzi 
muncesc spre a uşura suferinţele trupeşti ale oamenilor — pentru 
medici şi pentru cei care investighează această crimă.

ca răspuns la o astfel de nelegiuire societatea noastră trebuie 
să devină solidară. Dacă vom simţi durerea altui om, vom consimţi 
suferinţa altora, atunci şi suferinţelor noastre vor fi consimţite de 
alţii. Şi atunci noi vom deveni o unică familie mare şi puternică, 
capabilă să înfrunte toate aceste coşmaruri care au fost prăbuşite 
pe noi din voinţa duşmănoasă a omului. astăzi noi avem o mulţi-
me de pilde vii ale acestei solidarităţi în oraşul Moscova. Dar toto-
dată avem pilde şi de cinism. chiar acum mi s-a spus că taxiştii au 
mărit preţurile de câteva ori pentru călătorie — doar pentru faptul 
că oamenii nu pot folosi metroul. vreau să spun acestor oameni: 
aceşti bani nu vă vor fi de folos. returnaţi-i, faceţi cu ajutorul lor 
fapte bune. orice dorinţă de a te îmbogăţi pe nenorocirea altora 
se întoarce în amărăciune. când ne lovim de suferinţe, răspunsul 
nostru trebuie să fie dorinţa de a împărtăşi cu alţi oameni această 
suferinţă. iată când societatea noastră într-adevăr va fi solidară şi în 
bucurie, şi în tristeţe.

iar acum să ne rugăm pentru mântuirea sufletelor celor omo-
râţi fără vină, pentru ca Domnul să le primească în lăcaşurile lui 
cereşti şi să le facă pomenirea veşnică în inimile noastre. amin.

de la încălcarea legilor, fiindcă dacă omul săvârşeşte fărădelege în 
faţa lui Dumnezeu, călcând, inclusiv, şi peste glasul conştiinţei sale, 
atunci ce fel de lege omenească îl poate opri? Şi dacă el niciodată 
nu s-a gândit la starea lui duhovnicească, dacă nu se supune pe sine 
încercării interioare, dacă nu-şi reanalizează viaţa, atunci creşterea 
în fărădelege aduce pe oameni la crime îngrozitoare, inclusiv la cele 
care sunt pedepsite prin legi omeneşti.

ce crimă îngrozitoare a avut loc astăzi dimineaţa la Mosco-
va! la staţiile de metrou au fost aruncaţi în aer oameni nevino-
vaţi. ce fel de scopuri pot îndreptăţi moartea oamenilor nevino-
vaţi? ce scopuri pot fi atinse, încălcându-se legea lui Dumnezeu 
atât de straşnic, atât de cinic? nici un fel de scopuri niciodată nu 
vor putea fi realizate prin sânge şi moartea oamenilor nevinovaţi. 
cei ce au mers la această crimă vor fi pedepsiţi aici, pe pământ, 
fiindcă fărădelegea în faţa lui Dumnezeu care are ca şi consecin-
ţă moartea oamenilor este nu doar încălcarea legii lui Dumnezeu, 
dar este o sfidare adresată însuşi lui Dumnezeu, planului său des-
pre lume şi despre om.

suntem îngroziţi de aceste fapte straşnice, dar nu suntem 
îngroziţi de multe altele  — de cele proprii  — ale încălcării legii 
lui Dumnezeu. totul începe din inima omului. totul începe din 
interior, din conştiinţa noastră, din adâncul sufletului nostru. Dacă 
noi în detalii ne obişnuim să încălcăm legea lui Dumnezeu, poa-
te surveni un moment, când noi vom fi capabili să încălcăm aceas-
tă lege şi în ceea ce e mai straşnic. iată de ce grija despre starea 
noastră duhovnicească, despre viaţa proprie internă  — este ceea 
ce este primordial. toate celelalte sunt secundare. totul ce consi-
derăm primordial — grijile noastre cotidiene, preocuparea pentru 
bunăstarea materială şi chiar pentru sănătatea proprie — totul este 
secundar în raport cu grija despre propriul suflet. Şi dacă, trăind 
conform legilor lui Dumnezeu, noi vom orândui viaţa noastră inte-
rioară, aşa cum doreşte Dumnezeu, atunci toate celelalte sarcini pe 
care ni le propunem vor fi soluţionate prin mila lui Dumnezeu.  
va fi soluţionată cea mai importantă sarcină din viaţă care stă în 
faţa fiecărui om — a avea fericire, bucurie în inimă, bunăstare ade-
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nului constă în această luptă cu păcatul, în învingerea propriei per-
soane, în scoaterea îmbrăcămintei de ruşine, punerea îmbrăcămin-
tei albe a virtuţii, îmbrăcămintea mântuirii.

în acest sens un timp cu totul deosebit este vremea Postului 
cel Mare care ni se dăruieşte pentru ca să putem scoate de pe noi 
îmbrăcămintea de păcate, să ne aducem aminte încă şi încă oda-
tă despre împărăţia fericirii care vine, să ne întrebăm pe noi înşi-
ne ce trebuie să facem ca să avem nădejde pentru a intra în această 
împărăţie. lucrarea profundă asupra propriei persoane, rugăciu-
nea, pocăinţa — este ceea ce trebuie să deosebească viaţa unui creş-
tin. Dacă un astfel de om şi păcătuieşte, apoi el este muncit de con-
ştiinţa sa, cere de la Dumnezeu iertare şi o primeşte.

aş vrea în această seară sfântă din săptămâna Patimilor, în 
lăcaşul lui ioan botezătorul, slăvit prin tradiţiile sale şi evlavie, să 
doresc încă şi încă odată nouă tuturor capacitatea de a ne căi, a ne 
ruga, a scoate de pe noi îmbrăcămintea de păcate şi a ne îmbrăca în 
îmbrăcăminte mântuitoare. să vă păzească Domnul. amin.

jUdECATA lUI dUMNEzEU  
VA PUNE ToATE PUNCTElE PE „I”

Predica în Marţea Mare după liturghia Darurilor Înainte Sfinţite în cate-
drala Sfântul Nicolae de la mănăstirea stavropighială de maici Acoperă-

mântul Maicii Domnului (or.Hotikovo) 

30 martie 2010

înaltpreacuvioşia voastră, maica olimpiada, înaltpreasfin-
ţiile voastre, dragi părinţi, fraţi şi surori!

aş dori, în primul rând, să mulţumesc din inimă pentru cuvin-
tele calde, pentru cadoul primit şi să exprim bucuria în legătură 
cu săvârşirea liturghiei Dumnezeieşti a Darurilor înainte sfinţi-
te în săptămâna Patimilor în slăvitul lăcaş acoperământul Maicii 
Domnului din or. hotikovo. cu regret, din motive de sănătate nu 
am putut să fiu în ianuarie la sărbătoare, dar Domnul aranjează  

ÎMBRăCăMINTEA MÂNTUIToARE A VIRTUţII

Predica după pavecerniţa mare cu citirea a trei cântări din Canonul sfân-
tului Andrei Criteanul la utrenia din Marţea Mare în soborul Tăierea 
Capului lui Ioan Botezătorul la mănăstirea de maici Ioan Botezătorul  

(or. Moscova) 

29 martie 2010

Preacuvioşiile voastre, maica afanasia, dragi părinţi, fraţi 
şi surori!

Mă bucur că în prima zi din săptămâna Patimilor eu am posibi-
litatea împreună cu voi să mă rog prin cuvintele uimitorului canon 
al sfântului andrei criteanul. cele trei cântări noi le-am citit la 
pavecerniţă. este minunat să ne delectăm cu cuvintele cântărilor 
din săptămâna Patimilor, să ne cufundăm în atmosfera de rugă-
ciune, plină de har, care ne apropie de sărbătoarea sfintelor Paşte.

în timpul primelor trei zile din săptămâna Patimilor noi 
vom auzi cuvintele rugăciunii: „cămara ta, Mântuitorul meu,  
o văd împodobită şi îmbrăcăminte nu am ca să intru în ea”. aces-
te cuvinte ne fac să ne gândim la multe. Pe de o parte, ele mărtu-
risesc despre starea noastră duhovnicească: noi nu suntem îmbră-
caţi în odăjdiile mântuitoare ale virtuţii. noi suntem îmbrăcaţi în 
ceea ce sfântul andrei criteanul în canonul său numeşte „îmbrăcă-
minte de ruşine” — îmbrăcămintea păcatului. Prin cuvintele aces-
tei rugăciuni noi mărturisim în faţa lui Dumnezeu despre starea 
noastră duhovnicească proastă.

Dar, pe de altă parte, rugăciunea aceasta nu este doar mărtu-
rie — este şi strigăt către Domnul, şi rugăminte de iertare, şi nădej-
de pentru lăsarea păcatelor. Din toate acestea şi se compune via-
ţa omului. Fiind loviţi de păcat, noi săvârşim fapte rele  — acelea 
care închid în faţa noastră uşile împărăţiei cereşti, acelea care ne 
îmbracă pe noi în îmbrăcăminte de ruşine, incompatibilă cu sfin-
ţenia împărăţiei cereşti. Dar, pe de altă parte, Domnul care pen-
tru noi şi mântuirea noastră s-a adus pe sine în jertfă, ne dăruieşte 
o mare nădejde de mântuire, fiindcă nu există aşa păcat, care să fie 
adus lui Dumnezeu în pocăinţă şi să nu fie iertat. toată viaţa creşti-
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ne ceea despre ce am vorbit astăzi: omului îi este caracteristic sim-
ţul dreptăţii. el nu este ceva dobândit, nu este un sentiment cul-
tivat — el parvine din însăşi firea omenească, dată de Dumnezeu.  
Şi în conformitate cu acest simţ oamenii se opun oricărui neadevăr.

judecata apărută încă în antichitate este un mijloc de biruin-
ţă a nedreptăţii pe cale paşnică. Desigur, acea judecată care există 
astăzi nu seamănă cu ceea care a fost în antichitate, când judeca-
ta consta în adresarea unei terţe persoane pentru soluţionarea liti-
giului. aceste terţe persoane erau, de obicei, oamenii care aveau  
o autoritate deosebită în societate  — sau conducătorii de triburi, 
sau împăraţii, sau autorităţile duhovniceşti. se schimbă doar for-
ma de judecată, dar esenţa rămâne aceeaşi — adresarea oamenilor 
către autoritate în speranţa că va fi descoperit şi confirmat adevărul.

judecata nu îl face pe om delincvent, dacă este vinovat. omul 
se face singur pe sine delincvent. Şi indiferent de faptul, dacă a fost 
judecată sau nu a fost, omul care a încălcat legea este criminal. jude-
cata doar scoate la iveală crima şi stabileşte pedeapsa, oprind, ast-
fel, răul şi încurajând binele. aceste noţiuni de „bine” şi „rău” sunt 
formulate în limba legislaţiei şi sunt noţiuni juridice pentru jude-
cata contemporană, dar provin din firea morală a omului, care este 
una şi aceeaşi atât cu mii de ani în urmă, cât şi astăzi. Firea morală  
a omului nu depinde de domiciliul lui, de naţionalitatea lui, de lim-
ba şi cultura lui, fiindcă Dumnezeu a dorit să creeze pe om după 
chipul său şi să pună în el simţul moralităţii.

în afară de judecata omului mai există şi judecata lui Dum-
nezeu, fiindcă nici o judecată a omului nu e în stare să pătrun-
dă în toată profunzimea vieţii interne a oamenilor şi să descope-
re adevărul în toate cazurile. nu în zadar există noţiunea de eroare 
judiciară şi noi cunoaştem ce suferinţă provoacă oamenilor o ata-
re eroare. Dar o şi mai mare suferinţă pricinuieşte oamenilor jude-
cata nedreaptă  — judecata care în loc de confirmare a binelui şi 
pedepsirea răului îl face vinovat pe omul nevinovat, iar pe răufă-
cător îl justifică. Probabil, niciodată nu va fi dezrădăcinată jude-
cata nedreaptă din societatea omenească. Dar aceasta nu semnifi-
că că nu există o judecată absolut onestă. ea există — este judecata 

căile noastre şi astăzi mă aflu aici şi mă bucur privind în jur: lăcaşul 
creşte din putere în putere, poporul se roagă şi surorile cântă bine. 
cu o deosebită bucurie privesc la copiii care trăiesc şi învaţă aici, în 
sfântul lăcaş.

să dea Domnul ca, în pofida tuturor greutăţilor, cauzate de 
împrejurări obiective exterioare, iar deseori de noi înşine, să înflo-
rească lăcaşul din hotikovo, să crească din putere în putere, fiind 
un loc atrăgător din punct de vedere duhovnicesc pentru oameni, 
deoarece anume în lăcaşuri, ca nicăieri în altă parte, se simte nevo-
inţa vieţii creştine, este evidentă pilda oamenilor care s-au dezis 
de lume pentru a fi cu hristos. toate acestea creează o atmosferă 
duhovnicească cu totul deosebită. 

săptămâna Patimilor  — este o perioadă deosebită în viaţa 
creştinilor, fiecare zi a căreia este dedicată unor amintiri deosebite. 
Domnul, intrând triumfal în ierusalim, însoţit de poporul, care l-a 
întâmpinat cu bucurie, s-a ciocnit faţă în faţă în capitala iudaică cu 
ură şi duşmănie, cu făţărnicie şi bănuială, cu dorinţa de a ispiti şi 
a pedepsi. Domnul ştia că zile numărate îl despărţeau de moartea 
lui straşnică pe cruce, dar, în pofida la toate acestea, el în fiecare 
zi propovăduieşte în templu, propovăduieşte locuitorilor ierusali-
mului, adresându-le cuvinte deosebit de puternice. iar în săptămâ-
na Patimilor — duminică seara, luni, marţi, miercuri — noi auzim 
aceste cuvinte ale Mântuitorului. 

ziua de azi este dedicată temei judecăţii, pentru că Domnul 
vorbeşte despre judecata de apoi — despre aceea ce va fi la sfârşi-
tul istoriei. Pentru a înţelege ce semnifică această judecată pentru 
fiecare din noi, trebuie să înţelegem ce este o judecată.

judecata este o instituire a societăţii omeneşti. judecata este 
manifestarea firii morale a omului care nu este de acord cu nedrep-
tatea. noţiunea de dreptate nu poate fi explicată din punct de vede-
re material — iată din ce cauză secolul nostru viclean pune la îndo-
ială sensul absolut al firii morale a omului, vorbind despre faptul că 
libertatea e primordială, şi nu morala, că fiecare poate să se poar-
te aşa cum doreşte, că noţiunea de adevăr obiectiv moral nu există. 
acestei erori îngrozitoare a secolelor XX şi XXi putem contrapu-
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zeu sau sfântul lăcaş, atunci ştim sau simţim că Domnul ne-a iertat 
şi în acel moment nu este nici un pericol pentru noi de a fi supuşi 
la osânda veşnică.

iată de ce în timpul vieţii, trecând prin judecata lui Dumne-
zeu, trecând prin judecata propriei conştiinţe, noi niciodată nu tre-
buie să amânăm regretul sincer şi pocăinţa, dar, chemând mila şi 
dragostea lui Dumnezeu, să cerem de la Domnul iertarea păcatelor 
noastre. Dacă simţim că este insuficient — să ne dăm singuri sieşi 
epitimie. nu este necesar a întreba de fiecare dată pe preot: ce tre-
buie să fac? Fiecare poate să-şi dea epitimie — sau prin rugăciune, 
sau prin muncă, sau prin jertfă materială.

când judecata îl condamnă pe criminal, acela îşi duce pedeap-
sa. când suntem judecaţi de glasul conştiinţei noastre, noi la fel 
trebuie să ne ducem pedeapsa. însă despre aceste păcate ale noastre 
nimeni, în afară de noi, nu ştie. aşa noi singuri trebuie să învăţăm 
să ne pedepsim întru îndreptarea vieţii noastre. iată atunci gându-
rile şi faptele noastre vor fi sub control. iată atunci ne vom gândi 
de multe ori, dacă avem nevoie să continuăm să păcătuim şi, cu atât 
mai mult, să săvârşim unul şi acelaşi păcat — fiindcă, dacă singuri 
pe sine ne vom judecata cu asprime, atunci şi judecata de apoi va  
fi milostivă cu noi. 

săptămâna Patimilor ne cufundă în profunzimea înţelepciu-
nii Dumnezeieşti. alimentându-ne din această înţelepciune, noi 
putem să transformăm viaţa noastră conform legii lui Dumnezeu, 
pentru a auzi acele cuvinte pe care astăzi le-aţi auzit din evanghe-
lie, să le auziţi în cel mai important moment al vieţii voastre  — 
la judecata de apoi a lui Dumnezeu: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui 
Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii 
(Mt. 25, 34). amin.

lui Dumnezeu. Şi judecata lui Dumnezeu se săvârşeşte nu doar asu-
pra acelor oameni care au încălcat legea  — judecata lui Dumne-
zeu se săvârşeşte asupra noastră a tuturor pentru încălcarea de către 
noi a legii lui Dumnezeu. Mai mult ca atât, această judecată are 
loc permanent: de fiecare dată, când Domnul ne pedepseşte pentru 
păcatele noastre, el săvârşeşte asupra noastră judecata lui. iar dacă 
Dumnezeu va înceta să ne pedepsească pentru păcatele noastre şi să 
susţină virtuţile în noi, atunci aceasta se va solda cu rezultate grave 
pentru viaţa noastră duhovnicească. judecata lui Dumnezeu întot-
deauna e prezentă în viaţa noastră. Şi când primim pedeapsa lui 
Dumnezeu în formă de scârbe, boli, nereuşite, noi înţelegem clar 
de ce cu noi s-au petrecut aceste lucruri, care a fost cauza, pentru 
ce păcat primim răsplata.

judecata despre care ne povesteşte astăzi evanghelia  — este 
ultima judecată a lui Dumnezeu, când la scara întregii istorii  
a omenirii, la scara întregului cosmos va fi arătat adevărul absolut 
şi el va fi separat de minciună. Şi vor primi răsplata toţi cei care au 
încălcat legea lui Dumnezeu şi nu s-au căit, au prins rădăcini în 
păcat, iar binele va fi susţinut — această judecată a lui Dumnezeu 
va pune toate punctele pe „i”. iată atunci va fi arătat adevărul final 
al lui Dumnezeu şi nici un om nu se va îndoi că Dumnezeu este 
drept şi că orice rău şi neadevăr este judecat şi pedepsit. 

nu judecata îl face pe om criminal. tot aşa şi judecata de apoi: 
nu ea ne va face păcătoşi, dacă vom fi osândiţi, ea doar ne va procla-
ma că suntem acei care suntem. noi singuri în timpul vieţii noastre 
facem totul ca să fim îndreptăţiţi sau osândiţi la judecata de apoi  
a lui Dumnezeu. Şi pentru nimeni hotărârea acestei judecăţi nu 
va fi o surpriză, ceva neaşteptat, fiindcă fiecare din noi deja acum, 
conform stării proprii personale, cunoaşte dacă va fi condamnat 
sau îndreptăţit. Dacă asupra noastră este păcatul, dacă este nepo-
căit, dacă nu trezeşte conştiinţa noastră, atunci aceasta înseamnă 
că noi, în caz dacă acum am fi supuşi judecăţii finale, am fi neapă-
rat osândiţi. iar când aducem pocăinţă în mod sincer şi din toată 
inima, când ne uşurăm sufletul, când cu bucurie ne împărtăşim cu 
tainele sfinte ale lui hristos şi în pace părăsim biserica lui Dumne-
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re cu totul minunată a Domnului nostru iisus hristos, pătrunsă de 
un sens deosebit: Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca (pe 
om) în ziua cea de apoi (in. 12, 48).

orice judecată omenească foloseşte anumite unităţi de măsură, 
anumite criterii, care în procesul investigării judiciare sunt utilizate 
în anumite evenimente. astfel de criterii sunt legile omeneşti. Dacă 
în conformitate cu legea omul a procedat corect, el va fi îndreptă-
ţit, dar dacă a procedat incorect, atunci devine criminal. judecata 
constată că a avut loc o crimă şi un astfel de om este condamnat. 
Precum totul ce provine de la om, de la raţiunea lui, poartă în sine 
pecetea imperfecţiunii, astfel chiar şi cele mai perfecte legi au anu-
mite neajunsuri. însă legea cu care Domnul ne judecă nu are nea-
junsuri — ea este manifestarea perfecţiunii absolute şi această lege 
este inclusă în cuvântul lui Dumnezeu.

Pentru a nu încălca legile, se cuvine a le cunoaşte. Pentru a şti 
ce cerinţe înaintează Dumnezeu omului, este necesar a cunoaşte 
legile lui, cuvintele lui. iată de ce luminarea duhovnicească este  
o condiţie obligatorie a ascultării lui Dumnezeu de către om.

Desigur, mai este un instrument foarte important care ne aju-
tă să acordăm viaţa noastră cu planul lui Dumnezeu. acest instru-
ment este firea morală a omului, vocea conştiinţei. Dar, cu regret, 
în timpul vieţii fiecare din noi într-o măsură mai mică sau mai 
mare a procedat şi procedează contrar conştiinţei sale. Şi dacă omul 
se împacă cu un astfel de mod de viaţă, glasul conştiinţei slăbeşte 
treptat. Pentru ca legea lui Dumnezeu şi legea morală, pecetluite în 
inimile noastre, să ne ajute să trăim conform voinţei lui Dumne-
zeu, noi trebuie să cunoaştem această voinţă, noi trebuie să cunoaş-
tem cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să cunoaştem legea lui 
Dumnezeu, să unim aceste cunoştinţe cu viaţa noastră şi atunci ne 
va fi mai uşor să evităm cuvintele, gândurile şi faptele care nu cores-
pund planului lui Dumnezeu despre om.

tema judecăţii se propune chibzuinţei noastre evlavioase anu-
me în marţea din săptămâna Patimilor. această temă corelează 
cu altă temă  — tema osândirii. într-adevăr, oamenii s-au obişnu-
it să judece nu doar în legătură cu încălcarea legilor societăţii  —  

dESPRE jUdECATA lUI dUMNEzEU  
şI oSÂNdIREA oMUlUI

Predica după pavecerniţa mare cu citirea a trei cântări din Canonul sfân-
tului Andrei Criteanul la utrenia din Miercurea Mare în catedrala Tutu-
ror Sfinţilor din satul Krasnoje, fosta mănăstire de maici Sfântul Alexei cel 

Nou (or. Moscova) 
30 martie 2010

înaltpreacuvioşia voastră, preacucernice părinte artemii, 
dragi părinţi, fraţi şi surori!

Mă bucur împreună cu voi pentru posibilitatea de a vizi-
ta această biserică pe un loc istoric, pe locul mănăstirii de maici 
sfântul alexei. istoria ei este tragică: chiar şi anii mai mult sau mai 
puţini liniştiţi de până la revoluţie nu au fost suficient de liniştiţi 
pentru această mănăstire. Dar o cu totul deosebită soartă i-a reve-
nit acestui loc în anii de după revoluţie. Şi când te uiţi la drumul 
în şase piste ce a trecut peste cimitir, peste lăcaş, parcă tăind tru-
pul în două părţi, înţelegi că această amintire, acoperită de asfalt, 
este un simbol vădit şi o imagine a faptului ce s-a petrecut cu popo-
rul nostru. cât este de minunat că aici, lângă acest drum magis-
tral, din nou s-au ridicat către cer cupolele bisericilor, reconstrui-
te nu la comanda de sus, nu la dorinţa cuiva, dar prin credinţa vie  
a oamenilor. să dea Dumnezeu ca niciodată şi nicicând să nu se 
mai întâmple cu Patria noastră şi cu poporul nostru ceea ce s-a 
petrecut înainte.

iată de ce e atât de important ca în bisericile deschise din nou 
nu numai să se ridice din credinţa profundă a oamenilor rugăciu-
nea fierbinte către Dumnezeu, dar şi să fie efectuată o mare mun-
că de iluminare, pentru ca împreună cu credinţa să vină în con-
ştiinţa omului contemporan convingerile creştine profunde, să fie 
format un sistem clar şi determinat de valori, bazate pe evanghe-
lie. Dacă va fi aşa, atunci viaţa se va schimba. unii nu sunt de acord 
cu teza dată şi spun că şi fără credinţă poţi fi om bun, iar cunoaş-
terea dogmelor nu însemnă să ai viaţă, bazată pe morală. în evan-
ghelia după ioan, care a fost citită la slujbă, noi găsim o exprima-
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BISERICA TREBUIE Să dEA PIldă  
dE jERTfIRE dE SINE

Predica în Miercurea Mare după liturghia Darurilor Înainte sfinţite în 
catedrala Hristos Mântuitorul (or. Moscova) 

31 martie 2010

înaltpreasfinţiţi şi Preasfinţiţi stăpâni, preacuvioşi părinţi, 
dragi fraţi şi surori! am ajuns la mijlocul săptămânii Patimilor şi 
începând cu această seară intrăm în cele mai importante şi măre-
ţe zile ale anului — pomenirea suferinţelor, morţii şi învierii Dom-
nului.

Miercurea este consacrată, după cum ştiţi, pomenirii femeii 
desfrânate care în casa lui simon leprosul, când şedeau la masă, 
a turnat pe capul Mântuitorului mir de mare preţ (vezi: Mt. 26, 
6-16). Şi iuda, fiind hoţ, iubitor de bani, s-a mâniat şi a întrebat de 
Domnul: „De ce risipa aceasta? căci mirul acesta se putea vinde 
scump, iar banii să se dea săracilor”. cunoscând că iuda nu de cei 
săraci se îngrijeşte, dar lăcomia nu-i dă pace, Domnul i-a zis: „Pe 
săraci întotdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeau-
na. iar femeia M-a pregătit pentru îngropăciune şi oriunde se va 
propovădui evanghelia, se va spune şi ce-a făcut ea, spre pomeni-
rea ei.” iuda nu a putut suporta aceasta. anume fapta acestei femei 
a fost ultima picătură care a umplut cupa incompatibilităţii lui cu 
hristos şi ucenicii. el pleacă şi, întrebând pe arhierei cât îi vor plăti 
pentru trădare, este de acord să trădeze pe Mântuitor.

iată femeia desfrânată şi iuda  — două modalităţi de gândire, 
două moduri de viaţă. Pe de o parte, iuda este apostol, apropiat de 
Mântuitor, unul din cei doisprezece. Dar cine este femeia desfrâna-
tă care era dispreţuită, respinsă, folosită? o fiinţă nenorocită, fără 
drepturi, fără viaţă personală, fără nici un fel de viitor, o păcătoa-
să. Şi în inima acestei femei păcătoase are loc o transformare ulu-
itoare. în faţa sfinţeniei Dumnezeieşti, arătate prin hristos, ea îşi 
înţelege păcatele. toţi aceşti bani pe care i-a strâns, probabil, pe 
parcursul întregii sale vieţi necuvioase, ea cheltuie pentru a cum-
păra mirul cel de mare preţ — un lichid aromat care era turnat pe 

de foarte multe ori judecăm acele circumstanţe din vieţile oameni-
lor, despre care nu avem voie să judecăm. în viaţa noastră de toa-
te zilele, în comunicarea noastră cel mai răspândit viciu este viciul 
judecăţii. noi cu uşurinţă judecăm pe alţi oameni, mai ales când 
maniera lor de a gândi, comportamentul, cuvintele lor nu cores-
pund pe deplin înţelegerii noastre, modului nostru de a trai şi com-
portamentului nostru. atunci noi intrăm în sfânta sfintelor — noi 
osândim omul, neştiind totul ce se petrece în adâncul inimii lui. 
cu adevărat, este tăinuită de noi viaţa interioară a omului. Dacă 
noi încercăm să judecăm, noi luăm ceea ce îi aparţine lui Dumne-
zeu. noi parcă intrăm în acel domeniu, unde doar Dumnezeu poa-
te fi prezent, o facem cu siguranţă, uneori chiar cu cruzime, astfel 
încât din cauza judecăţii noastre suferă oamenii. Şi aproape întot-
deauna suntem siguri că adevărul este, fără îndoială, de partea noas-
tră. aşa, acaparând dreptul la judecata lui Dumnezeu, noi săvârşim 
păcatul osândirii. astăzi, când biserica ne propune să medităm des-
pre judecata de apoi, noi trebuie să ne gândim şi la păcatul jude-
căţii, ţinând minte că doar Fiului lui Dumnezeu îi aparţine Presto-
lul judecăţii.

Dea Dumnezeu ca prin luminarea duhovnicească, prin per-
ceperea conştientă a cuvântului lui Dumnezeu, prin formarea 
concepţiei creştine despre lume noi să învăţăm taina relaţiilor cu 
aproapele nostru. să ne trimită Dumnezeu capacitatea să constru-
im relaţiile cu oamenii în aşa fel, ca să nu intrăm acolo, unde totul 
aparţine doar lui Dumnezeu. ca noi în mod smerit, aducând lui 
Dumnezeu gândurile şi cuvintele noastre, judecându-ne singuri pe 
sine pe baza cuvântului lui Dumnezeu, să învăţăm acea înţelepciu-
ne despre care biserica ne aduce aminte prin cuvintele lui efrem 
sirul: „Aşa doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşa-
lele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în 
vecii vecilor. Amin”.
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cărui adept a fost iuda, cu toate că formal era apropiat de Mântui-
tor. aceasta este viaţa fără Dumnezeu. „De ce să dau banii? ei tre-
buie să fie primiţi, luaţi. în numele cui trebuie să dau aceste mijloa-
ce enorme?” Desigur, cei săraci erau doar un pretext: el raportează 
la sine totul ce se petrece în jur, pentru el era un coşmar, era distru-
gerea lumii proprii, o sfidare enorm de puternică adusă modului lui 
de a gândi, vieţii sale. iuda prezenta prin sine lumea ateistă, unde 
omul este în centru şi totul — e doar pentru propria persoană.

ziua de azi parcă uneşte tangenţial două lumi  — lumea cre-
dinţei, care era prezentată de această femeie nenorocită şi lumea 
ateistă, trădătoare, iubitoare de sine, egoistă, care era prezentată de 
iuda. biserica o proslăveşte pe această biată femeie. noi ţinem pre-
dici despre ea, noi o pomenim, deşi nu-i cunoaştem numele. ea 
este proslăvită în istorie şi, desigur, ea este astăzi cu Dumnezeu. iar 
iuda cu siguranţă nu este cu Dumnezeu.

aceste două căi stau astăzi în faţa fiecăruia din noi. alegem 
noi oare viaţa cu Dumnezeu care e legată de hotărârea de a da 
apropiatului ceea ce e atât de drag pentru noi? sau alegem viaţa 
fără Dumnezeu, unde totul este orientat spre acaparare şi, de cele 
mai multe ori, pe contul altor oameni? Prin apartenenţa noastră la 
biserică noi alegem modul de viaţă religios. Şi cât este de impor-
tant ca nici un fel de ispite, nici un fel de atracţii, nici un fel de 
influenţe, nici un fel de stereotipuri în comportament să nu distru-
gă hotărârea noastră de a fi împreună cu Domnul şi să trăim în aşa 
fel, cum el ne-a poruncit şi, atunci când e necesar, să ne sacrificăm 
pentru altul, fără a regreta ceva, ţinând minte că atunci când dăm 
unui alt om, noi îi dăm lui Dumnezeu. iar Dumnezeu niciodată nu 
este datornicul nostru — doar noi suntem datornicii lui. Şi cu cât 
mai mult dăm, cu atât mai mult primim.

aş vrea să salut cordial pe toţi slujitorii bisericii din oraşul 
Moscova care astăzi s-au învrednicit de înaltul rang de protoie-
reu. adresându-mă vouă, fraţilor, aş vrea să spun: niciodată să nu 
regretaţi nimic. să ţineţi minte că slujirea voastră  — este o sluji-
re, în centrul căreia se află sacrificiul pentru oameni. când preotul 
slujeşte cu jertfire de sine, el are totul  — şi sănătate, şi bunăstare 

capetele împăraţilor, când erau aşezaţi pe tron. era cu adevărat un 
lichid de preţ care costa foarte scump. ea dă totul — tot ce a avut. 
Prin aceşti bani ea îi dă lui Dumnezeu toată viaţa sa plină de păca-
te. Şi Domnul acceptă această jertfă. iar iuda, cel apropiat de iisus, 
care a fost alături de iisus tot acest timp, care a mâncat, a băut din-
tr-o ceaşă, de la o masă — acest om merge şi îl vinde pe Mântuitor, 
îl vinde pentru bani.

aici noi într-adevăr ne ciocnim de două lumi, de două moduri 
de viaţă, de două concepţii. Pe de o parte, este clară pornirea de a se 
jertfi, a se da pe sine lui Dumnezeu. Femeia dă dovadă de sacrificiu 
şi îi dă lui hristos totul ce a avut. noi, creştinii ortodocşi, trebu-
ie să ţinem minte că sacrificiul — este una din cele mai importan-
te noţiuni religioase. în lumea materială sacrificiul este inexplica-
bil. „cam de ce eu voi jertfi ceva pentru altul? noi cu toţii trăim 
o singură dată, sarcina noastră este a trăi cât mai bine, mai bogat, 
mai vesel. De ce trebuie să dau ceva altui om? Dar ce voi primi în 
schimb?” la aceste întrebări concepţia ateistă, nereligioasă asupra 
lumii nu dă răspuns  — nu există aceste răspunsuri. oare nu din 
această cauză atât de vertiginos dispare sacrificiul din viaţa noas-
tră, fiindcă tot mai adânc pătrunde ateismul — şi nu doar la nivel 
de stat, cum a fost în perioada sovietică, dar ateismul casnic? chiar 
numindu-ne ortodocşi, noi trăim astfel, de parcă Dumnezeu nu 
există şi în viaţa noastră predomină scopuri şi valori care nu sunt 
legate nicicum de sacrificiu. 

oare nu prin aceasta se explică că noi devenim un popor crud, 
aspru? uneori avem nevoie doar de nişte zguduiri straşnice, aido-
ma evenimentului din metroul de la Moscova, pentru ca să înţele-
gem, să simţim durerea altui om. Dar de ce — fără aceste suferinţe 
noi încetăm de a fi un popor care întotdeauna plasa în centrul vie-
ţii sale hotărârea de a se jertfi pentru alt om, de a-i da o parte din 
timpul său, din mijloace, din atenţie, dragoste, din cuvintele bune?

sacrificiul este legat de modul de viaţă religios. Dacă omul este 
religios nu prin criterii formale, nu prin acele semne, prin care iuda 
a fost apropiat de Mântuitor, atunci el săvârşeşte cu uşurinţă fapte, 
legate de sacrificiu. iar alt mod de viaţă, nereligios — este acela, al 
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lumea interioară a lui iuda se împotrivea celor văzute de el. el nu 
înţelegea sensul acestui sacrificiu. el vedea o cu totul altă predesti-
naţie a banilor. el lega de bani propria bunăstare şi nu putea înţele-
ge cu inima lui crudă ce este sacrificiu, jertfirea, capacitatea de a se 
dărui sau a dărui gratuit ceea ce avem altui om.

apoi în timpul ultimei cine de Paşte, pe care Domnul petre-
ce cu ucenicii săi, el le-a spălat picioarele. conform obiceiului ori-
ental oamenii, atunci când intrau în camera unde mâncau, scoteau 
încălţămintea şi robii sau slugile le spălau picioarele. Domnul sin-
gur, fiind capul acestei adunări, învăţătorul apostolilor, a luat apă 
şi le-a spălat picioarele, spunându-le că sunt datori să spele picioa-
rele unii altora  — desigur, nu în sens direct, dar figurat, în sen-
sul că unitatea principală de măsură a vieţii omeneşti este capaci-
tatea şi hotărârea de a sluji altui om. Şi ca Fiul lui Dumnezeu care  
a întrecut fără de seamăn toată creaţia, fiindcă prin cuvântul său 
din nefiinţă în fiinţă a fost creat universul, el se apleacă în faţa uce-
nicilor săi şi le spală picioarele, dându-ne tuturor pildă nu pentru 
repetare formală, dar o pildă de viaţă.

în sfârşit, al treilea şi, posibil, cel mai important eveniment. 
Domnul a dorit ca totul ce a săvârşit pe cruce să aparţină întregului 
neam omenesc. însă nu doar în sensul că oamenii trebuie, cel puţin 
o dată pe an, să-şi aducă aminte de acest eveniment. el a dorit ca 
oricare om credincios, indiferent unde şi când ar fi trăit, la ce naţi-
une sau generaţie ar fi aparţinut, să aibă o posibilitate reală de a fi 
coparticipant la cina cea de taină  — ultima întâlnire a lui hris-
tos cu ucenicii lui, precum şi coparticipant al morţii lui şi învie-
rii lui. Şi de aceea Domnul la sfârşitul acestei cine, binecuvântând 
pâinea, a zis: „ luaţi, mâncaţi, acesta este trupul meu”. Şi apoi, deja 
la încheierea cinei, binecuvântând paharul, a spus: ”beţi dintru 
acesta toţi, că acesta este sângele Meu, al legii cele noi, care pen-
tru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor (vezi: Mt. 29, 26-28). Şi, 
gustând din pâinea şi din paharul cela, ucenicii cu adevărat au gus-
tat trupul şi sângele Mântuitorului, ei urmând a fi răstigniţi, omo-
râţi şi sacrificaţi pentru întreg neamul creştinesc. Domnul a porun-
cit ca această faptă să se săvârşească în amintirea lui. Şi când noi 

familială, şi dragostea enoriaşilor. când începe să slujească doar sie, 
când refuză să mai dea oamenilor — de cele mai multe ori pierde 
şi bunăstarea personală şi pentru totdeauna pierde dragostea eno-
riaşilor. 

biserica trebuie astăzi să fie exemplu în acest mod religios de 
viaţă. biserica trebuie să dea pildă de sacrificiu, de hotărâre a împăr-
tăşi cu oamenii mâhnirile lor. iată din ce cauză noi astăzi trebuie 
din nou să situăm în centrul existenţei bisericeşti ceea ce numim 
slujirea socială a bisericii, iar mai simplu  — slujirea binelui, sluji-
rea aproapelui.

noi alegem calea femeii care a turnat pe Mântuitor mirul 
sfânt şi a căpătat iertare păcatelor. Dea Dumnezeu ca şi prin jertfe-
le noastre modeste, prin rugăciunile noastre şi prin pocăinţa noas-
tră Domnul să ne ierte şi nouă păcatele noastre  — nu să ne pro-
slăvească, cum a proslăvit-o pe acea femeie, dar pur şi simplu să ne 
ierte păcatele şi să dea odihnă sufletelor noastre. amin.

SfÂNTA EUHARISTIE  — ESTE dRUMUl  
dESCHIS CăTRE dUMNEzEU

Predica după vecernia şi liturghia Dumnezeiască în Joia Mare în catedrala 
Hristos Mântuitorul (or. Moscova) 

1 aprilie 2010

Pe toţi voi, dragi stăpâni, preacinstiţi părinţi, fraţi şi surori, vă 
felicit din inimă cu marea sărbătoare — joia Mare. în această zi au 
avut loc trei evenimente importante, pătrunderea în a căror esenţă 
ne ajută să înţelegem multe în istoria mântuirii neamului omenesc.

Primul eveniment — este trădarea lui iuda. unul din cei mai 
apropiaţi ucenici ai Domnului nu a rezistat la remuşcările conştiin-
ţei, când a văzut cum o femeie păcătoasă, dând toţi banii săi, totul 
ce a avut, a cumpărat mirul aromat  — un lichid preţios cu care 
erau unşi împăraţii pentru domnie — şi a turnat acest mir pe capul 
Mântuitorului, parcă pregătindu-l pentru îngropăciune. toată 
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Prin această taină sfântă niciodată nu se va lua de la poporul nos-
tru harul şi credem că anume această uşă deschisă în cer ne ajuta 
că căpătăm puterea harică a lui Dumnezeu, să păstrăm credinţa şi 
conştiinţa naţională.

Şi astăzi, când în libertate deplină noi avem posibilitatea de  
a învăţa pe copii şi pe maturi, de a săvârşi fapte de milă, de a face şi 
alte multe fapte bune, de a colabora cu puterea, cu statul, cu socie-
tatea, noi trebuie să ţinem minte că cel mai important ce săvârşeşte 
biserica — este taina preasfântă a euharistiei. iată de ce este foar-
te important ca oamenii credincioşi să se împărtăşească cât mai des 
cu sfintele taine ale lui hristos.

în timpurile străvechi, când cineva din cei botezaţi, fiind la 
liturghie, nu se împărtăşea, trebuia să dea explicaţie publică epi-
scopului, din ce pricină se eschivează de la împărtăşania cu sfintele 
taine ale lui hristos. astăzi această tradiţie este pierdută din cau-
za credinţei şi evlaviei noastre slabe. însă tradiţia aceasta este sfân-
tă şi noi cu toţii trebuie să tindem să ne împărtăşim cât mai des cu 
tainele sfinte ale lui hristos, în prealabil mărturisind păcatele, pre-
gătind sufletul nostru pentru împărtăşanie. trebuie să credem că 
anume prin această împărtăşanie Domnul va completa neputinţa 
noastră, slăbiciunile noastre şi va vindeca bolile.

vă felicit pe toţi cu joia Mare — ziua care are o mare semnifi-
caţie duhovnicească pentru viaţa noastră. 

în încheiere aş vrea să mă adresez astăzi încă odată către cei 
care au suferit din cauza actelor îngrozitoare de la Moscova şi Kiz-
lear. în zilele săptămânii Patimilor credem că Domnul va apleca 
mila către cei vii, le va da vindecare şi le va dărui alinare rudelor şi 
apropiaţilor. Dar precum Domnul a pedepsit pe iuda şi niciodată 
nu l-a iertat, aşa şi Dumnezeu va pedepsi pe cei care în aceste zile 
sfinte pentru creştinii ortodocşi au vărsat sânge nevinovat. ceea ce 
au făcut aceşti oameni e mai straşnic decât trădarea lui iuda. ceea 
ce au făcut aceşti oameni nu va fi iertat de Dumnezeu.

sarcina noastră constă în faptul ca, păstrând duhul păcii al 
zilelor sfinte înainte de Paşte, să ne rugăm puternic pentru ţara 
noastră, pentru poporul nostru, pentru vindecarea bolilor noastre,  

binecuvântăm, rupem pâinea şi mâncăm pâine şi vin, noi nu pome-
nim doar evenimentul ce s-a petrecut în foişorul din sion. noi cu 
puterea sfântului Duh devenim împreună cu apostolii copartici-
panţi la cina cea de taină şi la sacrificiul de pe golgota, şi la învie-
rea preaslăvită. noi intrăm în viaţa Dumnezeiască, intrăm în taina 
mântuirii, ne unim cu ceea ce a făcut Dumnezeu în hristos pen-
tru mântuirea noastră. noi ne împărtăşim cu viaţa Dumnezeiască.

toate acestea nu sunt doar cuvinte, dar sunt o realitate, care se 
arată nu prin putere omenească, dar puterea Duhului sfânt. bise-
rica lui Dumnezeu este o comuniune, a cărei membri cu puterea 
sfântului Duh se împărtăşesc cu tot ce a săvârşit hristos  — prin 
gustarea pâinii şi vinului, sfinţite în taina euharistiei, prin împărtă-
şirea adevăratului trup şi adevăratului sânge al Domnului. Şi prin 
această împărtăşire noi căpătăm o mare putere — Dumnezeu intră 
în noi, îndreaptă neputinţele noastre, iartă greşelile noastre, ne 
dăruieşte puteri duhovniceşti şi trupeşti. sfânta euharistie — este 
cea mai importantă acţiune care se săvârşeşte în neamul omenesc. 
nimic nu se poate compara cu această acţiune, fiindcă aceasta este 
un drum deschis către Dumnezeu, pe care omul urcă în cer şi pe 
care din cer pogoară pe om harul lui Dumnezeu.

când în anii grei de prigoană se închideau bisericile şi şcoli-
le eparhiale, când puterea interzicea ca maturii şi copiii să înveţe 
credinţa, interzicea să faci fapte de milă, să acorzi ajutor nevoiaşi-
lor, când se interzicea orice dialog şi orice interacţiune a bisericii 
cu societatea, atunci puterea care nu credea în Dumnezeu, permi-
tea în puţine biserici de a face rugăciuni şi a săvârşi taina euharis-
tiei. Prin pronia lui Dumnezeu i-a fost lăsat bisericii lui Dumnezeu 
aceea, în care şi prin care biserica descoperă pe sine însăşi, devine 
trupul lui hristos. Puterea de stat prin convingerile sale ateiste nu 
acorda mare atenţie acestor acţiuni, pentru ea aceasta nu prezenta 
nici un pericol. Dar în timpul aducerii jertfei fără de sânge bune-
ii noştri, taţii noştri şi noi, aparţinând generaţiei mai în vârstă, ne 
rugam pentru ţara noastră, pentru poporul nostru, pentru biseri-
ca noastră, rugându-l smerit pe Dumnezeu în taina sfintei euha-
ristii să ne dăruiască nouă tuturor iertarea păcatelor şi viaţa veşnică. 
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mare număr de oameni şi, în legătură cu dezvoltarea ştiinţei, studi-
ilor, numărul acestor oameni creşte în permanenţă. există părerea 
că predilecţia oamenilor pentru gândirea raţională necesită dovezi 
şi mulţi îşi formează opinia că oamenii instruiţi care gândesc raţio-
nal nu pot fi oameni credincioşi. această rătăcire este deosebit de 
puternică în zilele noastre. Dar, de fapt, este cu totul altfel şi încli-
naţia omului pentru gândirea raţională nu semnifică imposibilita-
tea credinţei.

Pentru a ne convinge de acest fapt, este suficient să aducem 
un exemplu simplu din viaţă. Şi oamenii raţionali, şi cei neraţio-
nali se îndrăgostesc. încep să iubească pe alt om şi fiecare, probabil, 
cine a trecut prin această situaţie ştie din experienţa proprie că nu 
există nici un fel de argumente raţionale. noi nu iubim persoana 
dată pentru faptul că este într-un fel sau altul — noi pur şi simplu 
iubim pe acel om. Şi cei mai raţionali oameni, şi celebrii savanţi, 
şi pragmaticii, fiind cuprinşi de acest sentiment, intră într-o lume 
cu totul deosebită, când ceva important se transmite nu prin raţi-
une, dar prin esenţa interioară a omului. Şi până în ziua de azi acei 
care investighează conştiinţa umană nu pot răspunde la întrebarea: 
ce este aceasta? unii numesc acest fenomen intuiţie, voce interioa-
ră, o oarecare putere internă care nu se supune gândirii raţionale. 
Şi acesta este doar un exemplu. Dar cât de multe exemple există — 
când omul se cufundă în sunetele muzicii sau admiră operele de 
artă. Şi nu există nici un fel de argumente — stihia duhovnicească 
cuprinde firea omului.

credinţa este un fenomen de acelaşi ordin. Poţi fi în acelaşi 
timp şi om raţional, şi om adânc credincios, fiindcă credinţa ade-
vărată niciodată nu se bazează pe dovezi. acolo unde este nevoie 
de dovezi, acolo nu este credinţă, acolo nu este dragoste, acolo nu 
este sacrificiu.

recent am sosit dintr-un internat de copii, unde se află copii 
grav bolnavi. unii din ei suferă de sindromul Down, alţii  — de 
paralizie cerebrală, iar unii micuţi în genere nu au contact cu lumea 
exterioară. ei trăiesc cu o viaţă a lor. am comunicat cu oameni minu-
naţi care lucrează acolo, inclusiv cu voluntarii noştri de la biserică,  

pentru creşterea noastră în puterea şi adevărul lui Dumnezeu. cre-
dem că, trecându-ne prin multe încercări şi mâhniri, Domnul, ca 
răspuns la credinţa noastră şi la devotamentul nostru, ne va acoperi 
cu mila lui şi va dărui tuturor lăsarea şi iertarea păcatelor şi aştep-
tarea plină de bucurie a sărbătorilor de Paşte şi Paştele veşnic în 
împărăţia lui Dumnezeu. amin.

CREdINţA CREEAză UN SISTEM  
dE VAloRI şI doAR ÎN CAdRUl lUI PoATE  

AVEA loC dEzVolTAREA AdEVăRATă  
A SoCIETăţII UMANE

Predica după vecernia Învierii în catedrala Hristos Mântuitorul  
(or. Moscova). 

4 aprilie 2010

înaltpreasfinţia voastră, dragă stăpâne mitropolit iuvena-
lii, înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile voastre, Preacucernici stăpâni, 
înaltpreacuvioşiile şi Preacuvioşiile voastre, preacinstiţi părinţi şi 
maice, dragi fraţi şi surori!

credinţa este o mare putere care este capabilă să transfor-
me personalitatea omului şi societatea umană. acum am ascultat 
evanghelia după ioan despre arătarea lui hristos Mântuitorul după 
învierea din morţi — despre aceea cum nu era toma între apostoli 
şi cum nu a crezut în învierea Domnului. el avea nevoie de dovezi, 
iar dovezi nu erau.

cuvintele: „nu cred” –împreună cu cuvintele: ”cred, Doam-
ne! ajută-mi necredinţei mele”(vezi: Mc. 9, 24)  — însoţesc toa-
tă istoria omenirii. întotdeauna se vor găsi oameni care au nevo-
ie de dovezi. Şi sunt dintre aceia care nu au nevoie de dovezi. ce 
mecanism este acesta care în unii formează credinţa, o concepţie 
religioasă asupra vieţii, iar pe alţii îi lasă indiferenţi în raport cu 
credinţa? unora le pare că este vorba de modalitatea gândirii, de 
înclinaţia oamenilor pentru gândirea raţională care aparţine unui 
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duce nimic, doar prinde curenţii de vânt şi o enormă energie se 
produce şi se risipeşte degeaba. 

Pentru ca lumea, omenirea să aibă un viitor, credinţa trebuie să 
fie dominantă. atunci totul va fi cu succes — şi armonia în relaţi-
ile cu oamenii, şi armonia între oameni şi natură. în cazul dat eco-
nomia nu va măcina resursele pentru scopuri necunoscute. atunci 
noi nu vom polua lumea noastră nici cu faptele noastre respingă-
toare, nici cu urmările dezvoltării economice. atunci vor pleca din 
uz astfel de cuvinte cum este „criză”.

totul începe în adâncul inimii omeneşti. biserica lui hristos 
este chemată să transforme inimile oamenilor. Şi în ziua sfintei 
învieri a lui hristos aş vrea să vă doresc, dragi stăpâni, părinţi, fraţi, 
maice egumene, monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori — să păs-
traţi credinţa, să o înmulţiţi în inimile voastre, să împărtăşiţi expe-
rienţa voastră cu alţi oameni, să săvârşiţi fapte de milă şi adevăr. Şi 
atunci viaţa noastră şi viaţa lumii va fi alta şi hristos cel înviat care 
a biruit diavolul şi moartea — este cu noi în această cale. Dar dacă 
el e pentru noi, cine este împotriva noastră? (vezi: rom. 8. 31). 

Hristos a Înviat! Hristos a Înviat! Hristos a Înviat!

PAşTElE lUI HRISToS  — ESTE TRIUMfUl 
dRAgoSTEI lUI dUMNEzEU

Predica după liturghia Dumnezeiască în ziua de luni din săptămâna lumi-
nată în soborul patriarhal Adormirea Maicii Domnului din Kremlin (or. 

Moscova) 

5 aprilie 2010

Hristos a Înviat! Hristos a Înviat! Hristos a Înviat!
Pe voi pe toţi, dragi părinţi, fraţi şi surori, vă felicit din inimă 

cu marea şi mântuitoarea sărbătoare a sfintelor Paşte.
conform tradiţiei stabilite, în a doua zi după luminata învi-

ere a lui hristos Patriarhul cu mulţi ierarhi, cu consiliul eparhial 

fete şi băieţi, care timpul său liber îl consacră îngrijirii acestor copii 
bolnavi. Şi iată, vorbind cu personalul, am vrut ceva să le spun, să 
le comunic nişte gânduri de ale mele şi, ca răspuns la cele spuse, 
o femeie simplă, o lucrătoare în această casă de copii, îmi spune 
dintr-o dată: „Preasfinţite! aceşti copii sunt deja cu Dumnezeu. 
noi suntem încă pe cale, iar ei deja sunt în împărăţia cerurilor”. Pe 
mine atât de mult m-au zguduit aceste cuvinte, încât eu cu bucurie 
vi le împărtăşesc. unde sunt aici dovezile? unde este aici raţiunea 
omului? De ce aceşti tineri, fete şi băieţi, sunt acolo, printre aceşti 
copii nenorociţi şi îi îngrijesc cu atâta dragoste şi cu atâta sacrificiu? 
credinţa este o putere care intră în noi atunci, când suntem în sta-
re să cedăm locul nostru central lui Dumnezeu şi altui om.

credinţa transformă personalitatea, societatea şi lumea. cre-
dinţa creează un cu totul alt sistem de valori şi doar în cadrul lui 
poate avea loc dezvoltarea societăţii umane. orice încercare de  
a distruge acest sistem se termină tragic pentru personalitate, soci-
etate şi stat. noi nu avem nevoie de dovezi — noi am trecut prin 
toate acestea. iată din ce cauză sarcina bisericii constă în schim-
barea lumii spre bine prin cuvânt, prin exemplu  — aidoma ace-
lora, despre care am povestit adineaori. noi nu vom putea schim-
ba lumea, până când nu se va schimba inima omului, până când în 
locul cuvintelor: „nu cred” omul va spune ”cred, Doamne! ajută-
mi necredinţei mele”.

De ce vorbim despre acestea în ziua sfintelor Paşte? noi vor-
bim, fiindcă prin învierea sa Domnul confirmă puterea sa: Datu-
Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ (Mt. 28, 18). el confirmă 
împărăţia sa, el clar vorbeşte că a biruit moartea şi pe diavol. totul 
este în urmă. Şi astăzi să te împotriveşti lui Dumnezeu, să nu crezi, 
să distrugi sistemul de valori care este format de religie semnifică să 
mergi împotriva vieţii, împotriva proniei lui Dumnezeu, împotriva 
voinţei lui Dumnezeu, împotriva la tot ce a săvârşit hristos pentru 
noi. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă (Fapte 9, 5). aceste 
cuvinte sunt adresate astăzi întregii lumi. este greu să mergi împo-
triva lui Dumnezeu — este o mătăhăire fără sens a mâinilor, o pier-
dere inutilă de energie. este aidoma unei mori de vânt care nu pro-
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este inaugurată o facultate ortodoxă. Şi astăzi în prezenţa Domni-
ilor voastre aş vrea să înmânez absolvenţilor acestei facultăţi diplo-
me şi în persoana lor să felicit pe toţi studenţii academiei Militare 
cu sărbătoarea sfintelor Paşte.

Dacă ostaşii noştri vor păstra credinţa ortodoxă în inimă, dacă 
vor trăi conform legii lui Dumnezeu, conform glasului conştiinţei, 
atunci ţara noastră va fi de nebiruit. Fiindcă toate faptele de eroism 
se săvârşesc nu cu puterea armamentului, nu prin organizare, nu cu 
ajutorul banilor, dar prin puterea duhului omenesc. acolo, unde 
este un eroism adevărat, unde este hotărârea de a sacrifica propria 
viaţă pentru alţii, acolo nu poate fi duh slab. iar conform filozofi-
ei şi psihologiei materialiste, dominante în veacul nostru viclean, 
ce sens are ca omul care nu crede în nemurire să-şi sacrifice viaţa 
pentru alţii? Dacă şi cei necredincioşi procedau aşa, ca de exem-
plu în anii groaznici ai războiului pentru apărarea Patriei, înseam-
nă ei procedau nu din convingeri materialiste, dar conform legii 
morale a lui Dumnezeu, care a fost pusă în inima ostaşilor noştri. 
Şi cât de des oamenii care în vremuri paşnice erau ateişti, înainte de  
a merge în atac, îşi făceau semnul crucii şi ziceau: „Doamne, ajută”.  
se întâmplau acestea din cauza că poporul nostru, chiar formal 
necrezând în Dumnezeu, de fapt rămânea ortodox — pentru rugă-
ciunile sfinţilor care au luminat pe pământul nostru, pentru rugă-
ciunile sfinţilor mucenici, pentru profunzimea tradiţiei ortodoxe 
duhovniceşti care pătrunde în toată viaţa poporului nostru.

Şi astăzi din nou a sosit timpul, când harul lui Dumnezeu 
trebuie să restabilească această tradiţie ce pătrunde în toată via-
ţa noastră. Dar, spre deosebire de deceniile şi veacurile trecute, 
astăzi fiecare om credincios trebuie cu inima şi cu mintea să pri-
mească credinţa sa. noi trebuie să fim creştini, având convingeri 
clare, concepţie clară, valori de netăgăduit pe care nimeni să nu le 
poată răpi şi batjocori  — nici cu forţa, nici cu viclenia omeneas-
că, nici cu toată puterea propagandei, nici prin folosirea instinc-
telor omeneşti. noi trebuie să fim puternici şi să ne înălţăm dea-
supra la tot ce apasă pe om la pământ, îl transformă în vierme, îl 
face să se târâie prin noroi. noi trebuie să fim în stare să ne ridicăm 

al oraşului Moscova, săvârşesc liturghia Dumnezeiască în catedra-
la patriarhală adormirea Maicii Domnului. astăzi noi am simţit o 
mare bucurie — atingerea de taina învierii între aceste ziduri vechi, 
care au văzut generaţii anterioare de oameni ruşi, care atât de mult 
păstrau credinţa creştină, încât în centrul vieţii lor politice şi stata-
le au crezut de cuviinţă să construiască această catedrală a întregii 
rusii. cele mai importante evenimente din viaţa poporului nos-
tru  — decizii hotărâtoare, aşezarea pe tron a ţarilor, canonizarea 
sfinţilor — aveau loc în decurs de veacuri între aceste ziduri.

astăzi prin această sărbătoare a învierii noi intrăm în comuni-
care duhovnicească cu toţi acei care au fost până la noi — capi de 
stat, conducători, ostaşi, oameni mari de stat, sfinţi ierarhi, ierarhi, 
clerici, monahi şi monahii, plinătatea cucernică a bisericii noastre 
ortodoxe ruse. aşa şi este. Paştele lui hristos — este o sărbătoa-
re nu doar pentru cei care trăiesc pe pământ. Paştele lui hristos — 
este o sărbătoare cosmică. Paştele lui hristos — este biruinţa dra-
gostei lui Dumnezeu, a îngăduinţei Dumnezeieşti faţă de neamul 
omenesc. Şi toţi acei care au murit pentru noi, au trecut pragul veş-
niciei, astăzi împreună cu noi îl proslăvesc pe hristos cel înviat — 
şi sfinţii, şi oamenii păcătoşi, care prin mila lui Dumnezeu, prin 
credinţă şi pocăinţă s-au învrednicit de împărăţia cerurilor.

astăzi împreună cu noi în biserică s-au rugat oameni tineri 
care învaţă într-una din cele mai importante instituţii de învăţă-
mânt superior din ţară — în academia Militară a trupelor de arti-
lerie cu destinaţie strategică. De faptul în ce stare se află aceste tru-
pe militare, de faptul ce se petrece în mintea şi inima fiecăruia care 
are acces la cel mai îngrozitor armament, depinde nu doar securi-
tatea Patriei şi viaţa noastră paşnică într-un stat liber, dar şi soarta 
întregii lumi. este minunat că astăzi, în a doua zi de Paşte, împre-
ună cu conducătorii lor, aceşti tineri sunt aici. academia Militară 
a trupelor de artilerie cu destinaţie strategică în numele lui Petru 
cel Mare, una dintre cele mai principale instituţii de învăţământ ale 
Forţelor armate, a intrat printre primele în relaţii strânse cu bise-
rica ortodoxă rusă şi astăzi înfăptuim îngrijirea păstorească a cor-
pului didactic de profesori şi a studenţilor. în incinta academiei 
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Despre unul din aceste adevăruri şi trebuie să chibzuim. în 
troparul sărbătorii noi spunem: „astăzi este începutul mântu-
irii noastre”. cu adevărat, prin bună vestirea Preasfintei năs-
cătoare de Dumnezeu s-a început slujirea lui Dumnezeu nea-
mului omenesc prin întruparea Fiului său Dumnezeiesc.  
Şi anume întruparea Fiului lui Dumnezeu a descoperit oameni-
lor mântuirea. noi în biserică deseori utilizăm cuvântul „mân-
tuire”, dar nu întotdeauna înţelegem clar sensul acestui cuvânt.  
ce este antonimul mântuirii? Pieirea. Mântuire — şi pieire. Dar 
în ce situaţii noi folosim cuvântul „pieire” privitor la om? noi 
nu spunem că omul a pierit, dacă, ajungând la o vârstă venera-
bilă a păşit pragul vieţii acestea şi a intrat în veşnicie. noi vor-
bim de adormirea omului, de moarte  — în cazul dat de pieire 
nu poate fi vorba. noi vorbim de pieirea oamenilor din cauza 
accidentelor, actelor teroriste, omorurilor. uneori folosim acest 
cuvânt, când o maladie groaznică omoară pe om în vârstă tână-
ră. cu alte cuvinte, cu pieirea noi legăm acţiunea forţelor majore  
externe.

în ce sens mântuirea este antonimul pieirii? anume în sensul 
că mântuirea ne izbăveşte de acţiunea forţelor externe — forţelor 
diavolului. ca şi până la venirea în lume a Mântuitorului, oame-
nii se nasc, cresc, se căsătoresc, intră în vârsta maturităţii, se îmbol-
năvesc, se vindecă, se bucură, scârbesc, păcătuiesc. însă epoca care  
a survenit după bună vestire se deosebeşte de precedenta prin ace-
ea că ni se dăruieşte mântuire, că anume prin suferinţa, moartea şi 
învierea Domnului ne este dăruită salvarea de la o forţă straşnică 
externă — forţa diavolului care domină cu o putere irezestibilă asu-
pra neamului omenesc.

Domnul ne-a izbăvit de această acţiune externă — dar nu pe 
toţi. Mântuirea nu se conferă oamenilor în mod automat. ar fi fost 
şi nedrept: doar Domnul Şi-a vărsat sângele, prin suferinţe a trecut, 
nu pentru ca roadele acestei jertfe pe cruce să fie folosite de oameni 
în mod indiferent. oamenii ar fi uitat în scurt timp că a fost o ast-
fel de mântuire şi ar fi început să perceapă un alt mod de viaţă ca 
ceva dat în mod gratuit.

cu duhul. iar totul este posibil doar atunci, când avem o credinţă  
puternică. 

Şi astăzi, în a doua zi de Paşte, noi sărbătorim acest triumf al 
credinţei. Prin această credinţă noi ne apropiem de jertfa Mântui-
torului, de sacrificiul lui răscumpărător, de învierea lui. Şi credem 
că pe piatra acestei credinţe va fi construită viaţa noastră personală, 
familială şi socială. Şi atunci noi vom fi cu adevărat posesorii unei 
anumite concepţii de viaţă. noi vom fi puternici, paşnici, deschişi 
şi totodată capabili să ne apărăm pe noi înşine.

Fie ca Domnul cel înviat să binecuvânteze Patria noastră, 
armata noastră, biserica noastră şi tot poporul nostru. 

Cu adevărat a Înviat Hristos! Amin.

PREdICA dE SăRBăToAREA BUNă VESTIREA 
PREASfINTEI NăSCăToARE dE dUMNEzEU

După liturghia Dumnezeiască în catedrala Buna Vestire din Kremlin  
(or. Moscova) 

7 aprilie 2010

Preasfinţiile voastre, preacinstiţi părinţi, dragi fraţi şi 
surori!

Pe voi pe toţi vă felicit cu marea sărbătoare din cele douăspre-
zece sărbători Domneşti  — bună vestirea Preasfintei născătoare 
de Dumnezeu.

am săvârşit slujba la catedrala istorică buna vestire din Kre-
mlin, între aceste ziduri, sfinţite de rugăciunile strămoşilor noştri 
cuvioşi, acolo unde viu şi puternic era mărturisită pe parcursul vea-
curilor credinţa ortodoxă. Şi aceasta conferă o semnificaţie deose-
bită liturghiei şi dă puteri suplimentare duhovniceşti, fiindcă atin-
gerea de experienţa duhovnicească a generaţiilor premergătoare 
ne îmbogăţeşte pe noi, oamenii veacului al XXi-lea, care trăim în 
aceste timpuri, când adevărurile evidente ale lui Dumnezeu înce-
tează de a fi evidente pentru mulţi oameni.
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a dăruit-o nouă prin suferinţele lui, moartea lui, învierea lui, 
pentru trimiterea Duhului sfânt, pentru tot ce a constituit taina 
mântuirii neamului omenesc. Şi credem că până la sfârşitul veacu-
rilor niciodată de la societatea umană nu va fi luată posibilitatea de 
a se îngrădi prin puterea harului lui Dumnezeu de la forţa duşmă-
noasă, aranjând mântuirea întru iisus hristos. amin.

CEI NăSCUţI dE lA dUH MoşTENESC  
ÎMPăRăţIA CERURIloR

Predica în ziua de Joi din săptămâna Luminată după liturghia Dumneze-
iască în catedrala Adormirea Maicii Domnului de la lavra Sfântului Ser-

ghie (or. Serghiev Posad) 
8 aprilie 2010

înaltpreasfinţia voastră, stăpâne locţiitor, preacuvioşi 
părinţi, dragi fraţi şi surori!

Hristos a înviat!
vă mulţumesc din suflet, înaltpreasfinţia voastră, pentru 

cuvintele bune pe care mi le-aţi adresat. în ele se conţine un mare 
adevăr şi adevărul constă în aceea că noi existăm atât, cât Dumne-
zeu ne dă posibilitate să existăm. acest adevăr este descoperit în 
mod minunat în cuvintele evangheliei de azi: „ce este născut din 
trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este” şi „De nu se va 
naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia 
lui Dumnezeu”(vezi: in. 3, 5-6).

noi înţelegem că este vorba de botez, deşi în momentul când 
Domnul pronunţa aceste cuvinte, nimeni nu ştia ce înseamnă 
botezul în numele sfintei treimi. nu exista atunci în lume nici un 
om botezat. iudeii ştiau ce este botezul lui ioan, dar nu ştiau ce 
înseamnă botezul în numele sfintei treimi. Şi Domnul, anticipând 
ceea ce trebuia să fie deschis oamenilor mai târziu, vorbeşte des-
pre apa care curăţă pe om pentru împărăţia lui Dumnezeu. Dar 
el vorbeşte, la fel, şi despre naşterea din Duh. Desigur, aici la fel  

Domnul niciodată nu încalcă libertatea noastră. el ne oferă 
dreptul la alegere chiar şi în cazul, când este vorba despre mântu-
irea noastră — a primi sau a respinge. când noi primim botezul, 
intrăm în biserică şi devenim copiii ei, atunci harul lui Dumnezeu, 
care s-a arătat neamului omenesc şi s-a revărsat asupra neamului 
omenesc prin venirea în lume a Mântuitorului, începe să dea rod 
în viaţa noastră. harul începe să lucreze în interiorul nostru, cre-
ând un scut puternic, capabil să oprească influenţa forţei exterioare 
a întunericului. Prin harul lui Dumnezeu noi ne apărăm de diavol, 
de păcat. noi cu adevărat căpătăm mântuire. 

e greu de spus ce ar fi fost cu neamul omenesc, dacă Dom-
nul nu ar fi descoperit această posibilitate de mântuire. Mai degra-
bă, nici un fel de civilizaţie nu ar mai fi existat. Fiindcă deja atunci, 
în ajunul venirii în lume a Mântuitorului, mulţi înţelegeau impa-
sul în evoluţia societăţii umane şi chiar şi păgânii aşteptau venirea 
în lume a salvatorului, înţelegând că aşa nu se mai poate, că forţele 
omeneşti sunt epuizate, că omenirea devine incapabilă de a supra-
vieţui. cei mai buni filozofi, cei mai buni gânditori ai antichităţii 
conştientizau acest impas al neamului omenesc.

epoca noastră nu este mai prosperă decât cea păgână. ea se deo-
sebeşte doar prin ceva de epoca precreştină — în faţa noastră se des-
chid uşile mântuirii. Domnul ne dă posibilitate a ne apăra pe sine, 
pe rudele noastre şi pe apropiaţi, Patria noastră, tot neamul ome-
nesc de forţa răului, atrăgând prin rugăciune harul lui Dumnezeu.

astăzi este o mare zi a pomenirii începutului erei noi, creşti-
ne, al erei care a oprit dominarea totală a răului în lume. Şi astăzi, 
prin cuvântul lui ioan gură de aur, iadul domneşte, fiindcă mul-
ţi împăraţi şi multe forţe, care sunt în stare să determine evoluţia 
societăţii umane, se află sub influenţa diavolului. Dar nu va fi veş-
nic iadul asupra neamului omenesc, cum spune acelaşi ioan gură 
de aur, şi aceasta semnifică că există o modalitate de a te apăra de 
forţa duşmănoasă, a crea viaţa proprie conform planului şi voinţei 
lui Dumnezeu.

sărbătorind buna vestire, noi sărbătorim începutul mântu-
irii noastre şi mulţumim Domnului pentru marea milă pe care  
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punea multe întrebări critice, complicate ca savant, fiindcă mintea 
lui iscoditoare ceva accepta, dar ceva nu putea accepta. eu uneori 
veneam la el, pentru a comunica o zi — două şi a mă odihni, dar 
aşa oboseam de la acele întrebări, încât uneori mă supăram pe el, 
fiindcă aceste întrebări erau însoţite de discuţii îndelungate. Şi iată 
odată mi-a adresat o întrebare deosebită: „spuneţi, unde în viaţa 
omului se termină omenescul şi începe Dumnezeiescul? unde sunt 
puterile noastre şi unde este puterea lui Dumnezeu?” el nu a fost 
un om îmbisericit — în sensul că el rar, foarte rar mergea la biseri-
că, nu postea şi ducea o viaţă de om monden. iar eu, în dependen-
ţă de educaţia, cultura şi studiile lui m-am apucat să explic, după 
părerea mea, unde se termină omenescul şi începe Dumnezeies-
cul. Şi dintr-o dată am fost mirat de expresia feţii lui, a ochilor lui.  
el parcă privea prin mine, undeva în depărtare, a dat din cap şi  
a spus: „nu, nu aveţi dreptate. Dumnezeu este pretutindeni”.

eu am fost uluit, auzind acestea de la un om care avea atitudi-
ne critică faţă de credinţă şi faţă de multe adevăruri scumpe pen-
tru mine. Şi dintr-o dată prin profunzimea sa a văzut ceea ce eu nu 
puteam vedea. Peste două zile a murit. iată acestui om la sfârşitul 
vieţii lui i s-a deschis dintr-o dată: pretutindeni este Dumnezeu şi 
numai Dumnezeu. 

acestea nu sunt în stare să le descopere nici o minte omeneas-
că, nici o ştiinţă, nici un studiu, deşi ele dezvoltă tot ceea ce tre-
buie să dezvoltăm, fiindcă Domnul ne-a predestinat pentru dez-
voltare şi desăvârşire. însă doar atunci când răspundem la harul lui 
Dumnezeu, noi ne învrednicim ca Dumnezeu să acţioneze în noi. 
De fapt, toată viaţa religioasă şi constă în faptul de a atrage harul 
lui Dumnezeu prin munca noastră, învăţătura, activitatea profesi-
onală, rugăciune, educarea copiilor (dacă este vorba de familişti). 
toate acestea noi le facem pentru a fi demni de mila lui Dumne-
zeu, iar Dumnezeu ne mântuieşte prin har şi ne dă puteri să facem 
ceea ce facem.

anume în acest sens trebuie să înţelegem că naşterea din Duh 
este duh şi că cei născuţi din Duh moştenesc împărăţia lui Dum-
nezeu. Fiindcă viaţa în Duh — aceasta şi este viaţa în comuniune  

se subînţelege acţiunea tainică, când prin taina Mirungerii omul 
se altoieşte la izvorul harului lui Dumnezeu — ca un trandafir săl-
batic se uneşte şi se altoieşte la viţa cultivată, capătă proprietăţile şi 
calităţile ei şi începe să producă struguri.

Dar aceste cuvinte sunt mai mult decât o proorocire despre 
tainele intrării în biserică — despre taina botezului şi taina Mirun-
gerii. în aceste cuvinte este mai mult sens şi mai multă semnifica-
ţie. ce semnifică „născut din Duh?” Doar într-un sens anumit ori-
ce om e născut din Duh, fiindcă are duh în interiorul său, are suflet 
nemuritor. în ce sens trebuie să înţelegem naşterea din Duh care 
deschide omului moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu.? nu sunt 
doar capacităţile şi puterile înnăscute. nu este chipul lui Dumne-
zeu, pecetluit în firea omului, fiindcă omul prin voinţa sa rea poa-
te distruge acest chip: „chipul slavei tale sunt, deşi port urmele 
păcatului”.

este un mare adevăr care se deschide pentru noi în evanghelia 
de astăzi. este puţin doar a avea chipul lui Dumnezeu — el este pus 
în firea fiecărui om şi chiar cel mai mare păcătos, şi cel mai mare 
criminal poartă în sine acest chip al lui Dumnezeu. Dar pentru a fi 
moştenitorul împărăţiei lui Dumnezeu este necesar să te naşti din 
Duh, pentru ca acest chip al lui Dumnezeu să fie viu, activ, care 
transformă firea păcătoasă a naturii omeneşti, subordonând aceas-
tă fire firii Dumnezeieşti. Pentru ca aceasta să aibă loc, este nece-
sară legătura permanentă a omului cu Dumnezeu. Mulţumesc, stă-
pâne, că aţi vorbit despre acestea astăzi. toate capacităţile noastre, 
toate puterile noastre — sunt neputinţă în faţa lui Dumnezeu. noi 
nu putem face nimic cu puterile noastre — facem în măsura în care 
ne permite Dumnezeu.

am avut ocazia să fac cunoştinţă şi chiar să leg prietenie cu 
unul din cei mai celebri matematicieni în lume. el a avut o soar-
tă uluitoare. tata lui a fost de naţionalitate rus, iar mama — elve-
ţiancă. în anii 1930 el s-a îmbolnăvit grav de plămâni şi a fost 
scos printr-o minune peste hotare de mama lui şi dus în elveţia, 
iar toată viaţa lui a petrecut-o în occident — în europa şi ameri-
ca. am făcut întâmplător cunoştinţă şi ne-am împrietenit. el îmi 
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tanţilor izolaţi ai poporului nostru — aceia au fost anii de execu-
ţie a rusiei istorice. Şi când mai apoi pe temeliile acestea de sân-
ge cineva a vrut să reconstruiască rusia istorică şi să o facă un stat 
puternic, iarăşi nimicind un enorm număr de vieţi omeneşti, sco-
pul nu l-a dobândit. Pur şi simplu în trei zile, fără nici o împuşcă-
tură, a fost distrus ceea ce s-a încercat să se facă, restabilind fără 
Dumnezeu rusia istorică. împuşcarea familiei ţariste  — este un 
simbol, sângeros şi straşnic, a tuturor acelor evenimente care au 
avut loc, care au schimbat radical viaţa poporului nostru, trecân-
du-l prin multe ispite, fantezii, utopii, încercări şi sânge.

De ce dar s-au întâmplat acestea cu noi? Doar am avut atâtea 
mănăstiri şi biserici... Mai mult de o mie de biserici erau pe pămân-
tul ecaterinburgului şi aceste biserici nu erau pustii, ele erau pli-
ne de popor. De ce nu am izbutit să-l înduplecăm pe Domnul să 
salveze rusia istorică? cât timp nu vom răspunde la această între-
bare, fiecare din noi şi toţi împreună, atâta timp noi nu suntem 
protejaţi de zguduiri noi, sânge nou, distrugeri noi. Probabil, fie-
care are un răspuns, dar, privind la toată istoria mântuirii omeni-
rii, putem spune că zguduirile şi cataclismele omeneşti sunt înfăp-
tuirea justeţei lui Dumnezeu, este pedeapsa pentru păcat şi ceea 
ce s-a întâmplat cu noi este pedeapsă pentru păcatul poporului  
nostru.

cei care cunosc istoria înţeleg despre ce este vorba. Şi biserici 
au fost, şi mănăstiri erau, şi poporul nostru venea la biserici, dar 
elita societăţii noastre, intelectualitatea, acei care stăpâneau min-
ţile oamenilor, s-au întors de la Dumnezeu, au devenit duşma-
nii lui Dumnezeu. noi, celora care trăim în secolul al XXi-lea în 
rusia seculară contemporană, ne vine greu să ne imaginăm cât de 
mult era dispreţuită credinţa în imperiul ortodox. Profesorii uni-
versitari — acei care mai păstrau credinţa în inimă — se temeau să  
o spună colegilor lor; era un ateism general al intelectualităţii, al 
studenţimii; chiar şi în seminarele duhovniceşti aveau loc răzvrătiri 
şi ucideri ale profesorilor şi lectorilor. Şi toate acestea se petreceau 
alături de moaştele sfinţilor, alături de icoanele proslăvite, de marile 
sfinţenii. Păcatul s-a amestecat cu mântuirea, iar cui mult i se dă, şi 

cu Dumnezeu, în unitate cu el, când acţionează în noi, când face 
ceea ce noi cu puterile noastre omeneşti nu suntem în stare să 
facem. 

în această zi sfântă de Paşte aş vrea din toată inima să vă doresc 
tuturor, stăpâni, părinţi, fraţi şi surori, monahi şi monahii, să faceţi 
totul ca Dumnezeu prin Duhul sfânt să trăiască şi să acţioneze 
în noi, ca să devenim temple ale sfântului Duh ce trăieşte în noi. 
atunci aceste temple se vor transforma în cetăţi ale duhului, în 
lăcaşuri de mântuire. atunci nici un fel de rău şi chiar însuşi satana 
nu vor fi în stare să biruie şi să distrugă aceste temple, nefăurite de 
mâna omului. iar dacă aceste temple le vom crea în inimile noastre, 
atunci nici în ţară nu vor fi distruse bisericile şi noi vom trăi con-
form poruncilor lui Dumnezeu, conform cuvântului lui Dumne-
zeu, anticipând prin viaţa noastră bucuria comunicării cu Dumne-
zeu în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale.

Hristos a înviat!

PREdICA ÎN dUMINICA A TREIA  
dUPă PAşTE A fEMEIloR MIRoNoSIţE

După sfinţirea bisericii de jos şi săvârşirea liturghiei Dumnezeieşti în Bise-
rica pe temelii de sânge în numele Tuturor sfinţilor, care au strălucit pe 

pământul Rusiei (or. Ecaterinburg). 
18 aprilie 2010

înaltpreasfiinţiile şi Preasfiinţiile voastre, dragi părinţi, 
fraţi şi surori!

aş vrea să vă mulţumesc din inimă pentru rugăciunea de obşte, 
pentru participarea la acest eveniment minunat — sfinţirea biseri-
cii de jos pe locul execuţiei familiei ţariste.

<…> am sfinţit biserica pe locul, unde a murit cu moarte de 
mucenic ţarul nicolai alexandrovici cu familia sa evlavioasă. au 
fost ani groaznici şi mii, zeci de mii de oameni au fost nimiciţi. 
atunci au fost anii de execuţie nu a Familiei ţariste, nu a reprezen-
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primii slujitori ai bisericii. au fost aleşi nu ca să stăpânească cre-
dincioşii, nu pentru a le fi conducători, dar pentru a sluji poporul. 
De aici s-a început slujirea bisericii şi aceasta a fost nu doar sluji-
rea celor şapte diaconi, asupra cărora şi-au pus mâinile, rugându-se, 
sfinţii apostoli. aici a fost şi slujirea Mironosiţelor, femeilor devo-
tate Mântuitorului, care l-au urmat fără pic de frică şi au fost cu 
el şi atunci, când ucenicii au fugit. ele au avut curajul de a rămâne 
întotdeauna cu Domnul, ele i-au slujit în timpul vieţii şi continuau 
să-i slujească şi după moartea şi învierea lui, propovăduindu-l pe 
hristos — aşa ca Maria Magdalena care a ajuns chiar până la roma 
şi, dându-i împăratului un ou roşu, i-a spus: „hristos a înviat”.

în cei mai grei ani, când au fost distruse bisericile noastre măre-
ţe, când în tot oraşul sverdlovsk cu un milion de locuitori a rămas 
doar o mică bisericuţă, umplută de oameni, cine a fost acolo? aco-
lo se aflau femeile mironosiţe. Femeile noastre în vârstă, bunicele 
noastre care nu se temeau de nimic — nici de ameninţări, nici de 
prigoniri, nici de clevetiri. copiii şi nepoţii lor se temeau pentru 
sine, pentru lucrul lor, pentru familie, pentru carieră, dar ele nu se 
temeau de nimic. ele botezau pe copiii şi nepoţii lor, păstrând cre-
dinţa poporului nostru. De aceea noi numim această zi „ziua feme-
ilor în biserică”, pomenind marea nevoinţă a femeilor Mironosiţe 
din toate timpurile şi toate popoarele, începând cu cele care au fost 
alături de Mântuitor şi terminând cu cele care au păstrat şi păstrea-
ză astăzi credinţa în poporul nostru.

Dacă noi, ridicând biserici măreţe, vom umple viaţa biseri-
cească cu slujire adevărată, adusă oamenilor, niciodată nu vor mai 
fi revoluţii. vom avea întotdeauna o susţinere intelectuală puter-
nică din partea elitei noastre naţionale, din partea intelectualită-
ţii, fiindcă nimic nu-l poate convinge pe un om raţional mai mult 
decât fapta — nu doar cuvântul, dar şi fapta. iar tot poporul nos-
tru, văzând sacrificiul bisericii, va călca cu încredere pragul lăcaşu-
rilor sfinte şi va intra în slujirea măreaţă apostolică.

aceasta şi este concluzia principală din tragedia noastră naţiona-
lă: credinţa noastră nu trebuie să fie doar parte a folclorului nostru,  
a tradiţiei noastre culturale — trebuie să fie o credinţă vie, o motivare 

mult i se va cere. Multe au fost date poporului nostru — şi a cerut 
Domnul de la noi, cu asprime a cerut.

Dar în ziua de azi? unii zic că astăzi este timpul de pocăin-
ţă pentru toate păcatele vechi, alţii cheamă la pocăinţă întregul 
popor, tulbură poporul. anume pe acest loc sfânt aş vrea să spun: 
toate păcatele noastre sunt răscumpărate prin sânge. nu sunt doar 
nişte emoţii, nu sunt lacrimi de intelectual din pricina vinei alt-
cuiva  — este răscumpărarea păcatului prin suferinţele, chinurile, 
sângele poporului nostru, al cărui simbol este uciderea violentă  
a familiei ţariste; iar acum noi trebuie să tragem concluzii drepte 
din această istorie.

noi nu ne vom putea debarasa de tulburările emoţionale în 
legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu ţara, cu ţarul, cu familia lui, 
cu noii mucenici şi mărturisitori ai noştri, cu miile şi miile de vieţi 
omeneşti distruse, dar, mergând înainte, noi trebuie să tragem con-
cluzii şi să scoatem învăţăminte din istoria noastră. iar lecţia constă 
în următoarele: cupolele de aur şi bisericile măreţe nu sunt garantul 
mântuirii noastre. ele nu opresc poporul de la decădere.

uneori ni se spune: „nu trebuie nimic să inventăm, haideţi 
doar să repetăm ceea ce a fost până la revoluţie”. Dacă vom repe-
ta — din nou vom călca pe aceeaşi greblă. nu pentru acestea Dom-
nul ne-a purtat pe căi sângeroase, ca noi să cădem din nou în ace-
leaşi greşeli, din a căror cauză a suferit poporul nostru. astăzi noi 
trebuie să ţinem minte că bisericile şi cupolele — sunt semne vizi-
bile ale credinţei noastre, ale credinţei fierbinţi, ale concepţiei creş-
tine, ale convingerilor puternice şi ale vieţii în concordanţă cu 
această credinţă.

cât e de minunat că evenimentul de astăzi  — sfinţirea bise-
ricii pe temelii de sânge — a coincis cu ziua Femeilor Mironosiţe  
şi a drepţilor iosif şi nicodim. în citirea de azi din apostol, din 
cartea Faptele sfinţilor apostoli (Fapte 6, 1-7) s-a povestit despre 
alegerea diaconilor  — slujitorii bisericii. când s-a mărit comuni-
tatea creştină în ierusalim şi apostolii au conştientizat că e nevoie 
nu doar să se adune pentru rugăciune, dar şi să ajute oamenilor — 
să-i hrănească, să susţină pe cei săraci şi bolnavi, atunci au fost aleşi 
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Dragi fraţi şi surori, încă odată vă felicit din inimă cu sărbă-
toarea şi aş dori să înmânez fiecăruia câte o icoană mică a Mântu-
itorului cel înviat cu binecuvântarea mea. rog pe slujitorii biseri-
cii să împartă tuturor celor prezenţi în biserică aceste binecuvântări 
ale Patriarhului.

să vă păzească pe toţi Dumnezeu! acoperământul Preasfintei 
şi Preabinecuvântatei Maicii Domnului, rugăciunile sfinţilor muce-
nici ai familiei regale, ale noilor mucenici şi mărturisitori ai rusi-
ei să ne păzească de tot răul. amin.

fIECARE oM SE AdRESEAză CăTRE dUMNEzEU 
CU ACEA PRoBlEMă CARE Îl fRăMÂNTă

Predica în săptămâna a 4-a după Paşte, a Slăbănogului. După liturghia 
Dumnezeiască în catedrala Sfintele Femei Mironosiţe (or. Bacu) 

25 aprilie 2010

înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile voastre, preacuvioase stă-
pâne alexandre, dragi părinţi, fraţi şi surori!

Pentru mine este o mare bucurie să păşesc pe pământul oraşului 
bacu pentru ca împreună cu voi să săvârşim slujba Dumnezeiască 
şi să ne rugăm. în luna noiembrie anul trecut am avut posibilitatea 
să fiu în această catedrală, dar, cu regret, din cauza împrejurărilor, 
legate de programul foarte încordat, nu am avut timp să săvârşesc 
slujba Dumnezeiască. Şi atunci v-am făgăduit că voi veni neapărat, 
pentru ca împreună să ne rugăm. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru 
faptul că el, prin mila sa, mi-a dat această posibilitate. 

noi ne găsim pe pământul, sfinţit de jertfa apostolului barto-
lomeu, ale cărui moaşte se află în această biserică. aici comunita-
tea tânără creştină făcea primii săi paşi — în anturaj păgân agresiv. 
Şi noi ştim că anume aici, pe acest loc, a primit moartea de muce-
nic apostolul bartolomeu. Şi de atunci seminţele, semănate în acest 
pământ, niciodată nu le-a uscat soarele, niciodată nu le-au înăbuşit 
spinii, niciodată nu le-au mâncat păsările (vezi: Mt. 13, 3-8). aici 

extrem de puternică a faptelor noastre. Doar atunci când vom uni 
credinţa cu faptele, noi vom săvârşi ceea pentru ce suntem chemaţi 
şi forţa diavolească nu va fi în stare să clatine nici biserica noastră, 
nici rusia. credem că această transformare duhovnicească, înnoi-
rea şi renaşterea vieţii noastre naţionale, trebuie să aibă loc nu doar 
în Federaţia rusă, dar şi în toate ţările rusiei istorice — ucraina, 
bielorus, Moldova şi altele care sunt legate duhovniceşte şi cultural 
de cristelniţa Kieveană a botezului. 

aş vrea încă odată să mulţumesc clerul, oamenii credincioşi, pe 
guvernatorul regiunii ecaterinburg şi echipa lui. astăzi aici se creea-
ză nişte relaţii foarte bune între biserică şi stat. eu multe am văzut şi 
de multe m-am bucurat, deşi în viaţa ecaterinburgului este ceva ce 
m-a amărât şi eu deschis şi direct am vorbit despre aceasta oamenilor, 
inclusiv puterii. eu sper că toate acestea sunt rudimentele trecutului, 
moştenirea anilor îngrozitori ai ateismului va trece şi pe acest pământ, 
slăvit prin munca şi credinţa oamenilor, pe pământul, stropit de sân-
gele noilor mucenici şi al mărturisitorilor, se vor uni armonios efortu-
rile tuturor oamenilor care vor sluji Patriei în credinţă şi adevăr.

astăzi sărbătorim aniversarea a 125-a a eparhiei ecaterinburg. 
Pomenim pe toţi cei care au stat la începuturile vieţii bisericeşti, 
la începuturile creării guberniei ecaterinburg, a oraşului ecaterin-
burg, pe cei care pe parcursul acestor ani prin munca lor au înmulţit 
slava uralului şi a întregii rusii. Şi, desigur, pomenim clerul epar-
hiei ecaterinburg, o mare parte din ei dându-şi viaţa pentru credin-
ţă şi Patrie. Şi astăzi aş vrea să vă doresc tuturor, dragi părinţi, fraţi 
şi surori, să păstraţi credinţa ortodoxă şi, înmulţind faptele bune, 
să trudiţi întru slava bisericii şi Patriei noastre. în pomenirea aces-
tor evenimente şi în semn de recunoştinţă pentru truda voastră, aş 
vrea să vă înmânez, stăpâne, această sfântă panaghie, ca Domnul să 
vă păzească şi să vă întărească pe căile vieţii voastre. la fel, aş vrea 
să aduc în dar acestei sfinte biserici icoana Mântuitorului în amin-
tirea rugăciunii noastre de obşte, ca Domnul să facă milă cu acest 
pământ, cu oraşul ecaterinburg, cu poporul, cu noi cu toţi şi să ne 
dăruiască puteri şi capacităţi ca noi, răspunzând chemării lui, să 
săvârşim cele necesare pentru viaţa veşnică <…>.
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şi ceva nu merge în viaţă, şi când te-ai îmbolnăvit, şi mâhnire ai în 
familie, şi nereuşitele te urmăresc la serviciu.

însă lui Dumnezeu trebuie să te adresezi cu rugăciune, când 
se hotărăsc sarcini de mare importanţă. iată din ce cauză biserica 
poartă mărturia sa, inclusiv şi în lumea politicii, şi în lumea econo-
miei. ea se adresează către putere, fiindcă pretutindeni trebuie să 
fie prezenţa lui Dumnezeu — şi în cele mari, şi în cele mici. Fiind-
că toată viaţa noastră trebuie să fie consacrată lui Dumnezeu, căci 
Dumnezeu este tatăl nostru, iar noi suntem copiii lui. Precum 
părinţii naturali se mâhnesc din cauza problemelor celor mai neîn-
semnate ale copiilor lor — copilul mic a plâns în pătuţ, iar mama 
îndată vine la copil, fără să-şi pună întrebarea, dacă problema care 
a cauzat lacrimile pruncului ei e mare sau mică, ea se dedă total în 
acel moment, ca să ajute pruncului care plânge — aşa şi Domnul 
în orice moment al vieţii noastre, dacă cu credinţă îi adresăm rugă-
ciunea noastră, este cu noi şi în probleme mari, şi în probleme mici.

am sosit în azerbaidjan pentru a participa la soluţionarea 
unor probleme foarte importante. noi ştim câte pericole amenin-
ţă astăzi viaţa omenească  — în relaţiile dintre ţări, dintre popoa-
re; există o mare problemă a terorismului; nu întotdeauna reuşit 
se formează relaţiile dintre reprezentanţii diferitelor religii şi cul-
turi, iar lumea devine atât de mică, atât de mult se accelerează toa-
te procesele în viaţa noastră, atât de mult se reduc distanţele, încât 
noi în timp şi în spaţiu în sensul direct al cuvântului devenim o sin-
gură familie. iar când oamenii trăiesc alături unul de altul, atunci 
deseori apar probleme. Dacă în trecut anumite conflicte divizau 
oamenii, care trăiau la distanţa de mii de kilometri, atunci, pentru 
a parcurge aceste mii de kilometri, era nevoie de multe luni. astăzi 
toate distanţele geografice sunt parcurse într-o clipă. omenirea  
a intrat într-o perioadă foarte periculoasă, într-o nouă fază a dez-
voltării sale, când conflictele care aveau loc undeva departe devin 
conflictele noastre. oamenii credincioşi sunt adânc convinşi că 
toate aceste probleme ale contemporaneităţii nu pot fi soluţionate 
doar cu raţiunea obişnuită omenească, prin mijloace obişnuite, pe 
care oamenii le utilizează de obicei — noi avem nevoie să ne bazăm 

continuă să existe din timpurile apostolilor comunitatea de creştini 
şi de aceea cu un sentiment deosebit eu am venit pe acest pământ, 
ca să-mi imaginez toată istoria creştinismului de aici, toată istoria 
existenţei bisericii lui hristos.

este minunat că slujba noastră comună noi o săvârşim dumini-
ca, când ne amintim de istoria bine cunoscută tuturor despre slăbă-
nog (in. 5, 1-15). Domnul a vindecat omul care visa să fie vindecat. 
nu era doar un vis omenesc — era o speranţă; şi nu doar o speran-
ţă a omului, dar speranţa în Dumnezeu. nenorocitul slăbănog, noi 
l-am numi paralizat, zăcea lângă scăldătoarea, în care o dată pe an 
un înger al Domnului tulbura apa, în speranţa că va intra cândva 
în apă şi va căpăta vindecare — nu de la oameni, fiindcă oamenii 
nu puteau vindeca această boală cumplită, dar de la însuşi Dumne-
zeu. Mai bine de treizeci de ani a zăcut acest om — şi iată Domnul 
îi dăruieşte vindecare.

nouă uneori ne pare că Dumnezeu trebuie să răspundă ime-
diat la rugăminţile noastre, că Dumnezeu trebuie să ne însoţeas-
că permanent pe calea vieţii noastre, că el trebuie să se amestece în 
toate circumstanţele vieţii noastre, uneori atât de simple, mărunte, 
în conflictele noastre, în neînţelegerile noastre omeneşti.

Fiecare trebuie să ţină minte că în faţa lui Dumnezeu nu există 
probleme mari sau mici. în faţa lui Dumnezeu nu există puternici, 
tari, celebri, talentaţi, bogaţi sau, din contra, netalentaţi, săraci, 
bolnavi. în faţa lui Dumnezeu sunt copiii lui şi fiecare se adresea-
ză lui Dumnezeu cu acea problemă care îl frământă. Pentru unul  
e problema marii politici, iar pentru altul — relaţiile cu vecina sau 
cu cineva din familie, sau cu cineva de la serviciu. omul e făcut ast-
fel, încât cele mai mari probleme de care se ciocnesc conducătorii 
de state şi de guverne şi problemele noastre personale rănesc inima 
la fel. iată de ce pentru Dumnezeu nu există diferenţă: problema  
e mare sau mică, omul este mare sau neînsemnat. în faţa lui Dum-
nezeu se arată toată viaţa noastră interioară, în faţa lui este bucuria 
noastră şi durerea noastră, iar el răspunde la bucuria şi la durerea 
oricărui om. iată din ce cauză trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu 
permanent cu rugăciune — chiar şi atunci, când ai întârziat la tren 
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cu enoriaşii săi, de a-şi de puterile pentru mântuirea celor care ne 
înconjoară. eu cred că anume aşa, prin jertfă, va fi înfăptuită sluji-
rea de către clerul ortodox aici, în azerbaidjan şi pretutindeni pe 
faţa pământului, unde îşi duce slujirea biserica ortodoxă rusă.

ca amintire despre aflarea mea aici, pe pământului azerbaid-
janului, aş vrea să vă înmânez, stăpâne, acest toiag arhieresc, scump 
împodobit, pentru ca, rezemându-vă de el, să simţiţi susţinerea şi  
a Patriarhului, şi a întregii biserici ortodoxe ruse care împărtăşeş-
te trudele voastre aici, pe pământul azerbaidjanului, întru slava lui 
Dumnezeu.

iar pentru enoriaşi aş vrea să aduc în calitate de cadou această 
icoană a Maicii Domnului „grabnic ascultătoarea”. această icoa-
nă, copia făcătoare de minuni aflându-se la sanct-Petersburg în 
lavra sfântului alexandru nevski, a fost acea icoană, în faţa căreia 
întotdeauna o rugam pe Maica Domnului: în copilărie — despre 
problemele mele copilăreşti, când am mai crescut  — despre acele 
probleme cu care mă confruntam. Şi aici, în faţa acestei icoane — 
copia acelei icoane făcătoare de minuni — pot mărturisi că Maica 
Domnului întotdeauna mă ajuta şi răspundea la rugăciunea mea. 
se prea poate că fără acest răspuns eu niciodată nu m-aş fi întărit 
în credinţa mea.

ce semnifică credinţa noastră? în primul rând, ea semnifică  
o experienţă reală de comunicare cu Dumnezeu. Dacă noi prin 
această experienţă auzim răspunsul lui Dumnezeu, dacă vedem 
prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră, atunci noi nu avem nevoie 
de nici un fel de dovezi şi noi devenim puternici în credinţa noas-
tră. aş dori ca şi voi să vă rugaţi în faţa acestei icoane „grabnic 
ascultătoarea”, adică aceea care ascultă grabnic. Şi credeţi-mă, fie-
care din voi va avea aceeaşi experienţă, când Maica Domnului vă 
va auzi rugăciunea şi vă va răspunde ca o mamă, acoperindu-vă cu 
acoperământul său ceresc.

am vrut în mod deosebit să las această icoană anume aici, în 
bacu, pentru ca enoriaşii noştri, nu prea mulţi la număr, dar uniţi, 
să aibă această sfinţenie şi să se roage la chipul Preacuratei Mai-
cii Domnului de fiecare dată când vor simţi necesitate, crezând  

pe înţelepciunea lui Dumnezeu, toate problemele existente trecân-
du-le prin prisma credinţei şi convingerilor noastre.

ce cuvinte minunate noi auzim în timpul liturghiei pe care 
le pronunţă preotul, citind una din rugăciunile liturgice: „Dăru-
ieşte-ne nouă în veacul de acum cunoştinţa adevărului şi în ceea 
ce va să fie viaţă veşnică”. Prin cuvintele preotului biserica se roa-
gă ca în veacul acesta, în această viaţă Dumnezeu să ne dea cunoş-
tinţă de adevărul lui, fiindcă doar adevărul lui Dumnezeu poate fi 
călăuza omului în soluţionarea problemelor mari, globale, precum 
şi a celor mai mici, cotidiene. acest adevăr este universal, el e pen-
tru toţi şi pentru fiecare şi biserica astăzi doreşte, bazându-se pe 
acest adevăr, să ducă mărturia sa pentru soluţionarea problemelor 
mari şi mici. ea cheamă pe copiii săi devotaţi să-şi organizeze via-
ţa, bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu, pe adevărul lui Dumne-
zeu. atunci multe chestiuni conflictuale, problematice  — mari şi 
mici — vor pleca din viaţa noastră; atunci viaţă veşnică vom moş-
teni. Dă-ne nouă în viaţa de aici posibilitatea de a ne bizui pe ade-
vărul tău, Doamne, şi viaţa veşnică să o moştenim!

aş vrea să mulţumesc stăpânului alexandr, episcopul de bacu 
şi de Kaspia, pentru truda lui în organizarea vieţii bisericeşti, pen-
tru truda în educarea noii generaţii de slujitori ai bisericii, precum 
şi pentru eforturile în dezvoltarea bunelor relaţii cu reprezentanţii 
altor religii şi cu reprezentanţii statului azerbaidjan. aveţi o foar-
te mare responsabilitate, fiindcă reprezentaţi aici comunitatea rusă 
ortodoxă şi duceţi răspunderea pentru viaţa interioară a familiei 
noastre ortodoxe care trăieşte aici, în azerbaidjan, şi pentru rela-
ţiile cu lumea înconjurătoare. Dea Dumnezeu ca să aveţi suficiente 
puteri, aşa cum le aveţi astăzi, şi sufleteşti, şi trupeşti, şi înţelepciu-
ne, şi bunătate sufletească, ca să construiţi raţional, drept, cordial 
relaţii cu cei care vă înconjoară. 

aş vrea să doresc clerului nostru, condus de preasfinţitul ale-
xandr, să-şi îndeplinească onest datoria păstorească, aşa cum am 
mai spus în noiembrie anul trecut. eu cred că ţineţi în memorie 
acele cuvinte. aş vrea să subliniez şi acum că succesul slujirii păs-
toreşti depinde de capacitatea fiecărui preot de a-şi împărţi viaţa 
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de cei care luau decizii îngrozitoare privitor la omorârea propriului 
popor şi de cei care susţineau aceste decizii, de cei care le aplaudau, 
care se identificau cu aceste execuţii groaznice. 

în citirea de azi (Fapte 12, 1-11)  — sunt coincidenţe uimi-
toare cu cele pomenite de noi astăzi. în Faptele sfinţilor apostoli 
se vorbeşte, cum irod l-a ucis pe apostolul iacov. el porunceşte să  
i se taie capul, fiindcă credea că această execuţie este pe placul mul-
tora. Dorind să placă celor care au ridicat prigoană asupra bise-
ricii creştine tinere, el săvârşeşte o crimă şi trimite la moarte un 
om nevinovat. în acest sens, toată istoria ulterioară a bisericii, pli-
nă de multe suferinţe, cu nimic nu se deosebeşte de primele zile 
ale existenţei creştinismului. Mai mult ca atât, în istoria bisericii se 
întipăreşte chipul lui hristos însuşi care a suferit pentru neamul 
omenesc, al Mântuitorului lumii care s-a urcat pe cruce fără vreo 
pricină vizibilă şi fără vreo vină — doar pentru faptul că răutatea 
omenească nu accepta ceea ce Domnul a adus prin Fiul său nea-
mului omenesc. Din această cauză cei care continuau să slujească 
adevărul lui Dumnezeu au riscat întotdeauna. în unele epoci şi-au 
riscat viaţa — şi astăzi pomenim pe aceşti martori ai adevărului lui 
Dumnezeu. Dar au fost şi dintr-acei care şi-au riscat situaţia, repu-
taţia, cariera, liniştea vieţii, bunăstarea, acei care au mers împotriva 
curentului general, fiindcă curentul a fost nu către Dumnezeu, nu 
către mântuire, dar în sens opus.

în evanghelia de astăzi (in. 8, 31-42) se conţin cuvinte care 
descoperă semnificaţia acestei drame istorice — de ce împotriva lui 
hristos şi biserică întotdeauna erau îndreptate prigoniri, de ce şi în 
vremuri de pace totul ce săvârşeşte biserica este criticat, iar uneori 
chiar clevetit, bârfit, de ce lumea este atât de îngăduitoare faţă de 
propriile greşeli şi de ce chiar un mic păcat omenesc, dacă se săvâr-
şeşte în curtea bisericii, este prezentat ca un eveniment enorm şi în 
jurul lui se desfăşoară o întreagă campanie socială. Prea bine înţe-
legeţi că vorbesc nu despre vremuri demult trecute, dar despre vre-
murile noastre.

iar acum să vorbim despre faptul de ce, totuşi, oamenii omo-
rau aici, pe poligonul de la butovo, pe semenii lor. Fiindcă prin 

că Maica Domnului nu va rămâne indiferentă la rugăciunile şi 
mâhnirile noastre.

iar în amintirea tuturor aş vrea să transmit aceste mici icoa-
ne cu chipul Mântuitorului cel înviat şi cu binecuvântarea mea, 
pentru ca fiecare din voi să păstreze iconiţa, amintind în rugăciu-
nile sale pe Patriarh. iar eu mă voi strădui să pomenesc în rugăciu-
nile mele pe voi pe toţi, enoriaşii din bacu, din azerbaidjan, care 
poartă mărturia şi îşi duc viaţa lor creştină pe acest pământ. amin.

Hristos a Înviat!

AdEVăRUl Vă VA fACE lIBERI (IN. 8, 32)

Predica la liturghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei în ziua pome-
nirii Soborului noilor mucenici, în Butovo omorâţi 

1 mai 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
Hristos a Înviat!
această salutare pascală noi astăzi o adresăm unul altuia, pre-

cum şi tuturor cine şi-a sfârşit aici viaţa. rămăşiţele lor pământeşti 
se odihnesc în acest pământ, sufletele lor sfinte sunt astăzi cu Dum-
nezeu. noi credem că ei, împreună cu noi, proslăvesc pe hristos cel 
înviat în biserica triumfătoare, în biserica din ceruri.

Fiecare om care se apropie de acest loc al tristeţii nu poate 
să nu se gândească la cauzele tragediei îngrozitoare care a cuprins 
poporul nostru, la pricinile unei cruzimi inimaginabile, bănuielilor 
năprasnice, prigonirilor şi execuţiilor. Fără să vrei apare gândul des-
pre faptul unde este limita omului în sfinţenia şi bunătatea lui, în 
răutatea şi păcatul lui; şi cum se întâmplă că oamenii nu pur şi sim-
plu săvârşesc răul, dar şi justifică — în mod intelectual, logic, psi-
hologic, emoţional  — crimele săvârşite de ei. vorba este nu doar 
despre cei care au înfăptuit condamnarea la moarte, nu doar des-
pre cei care au fost călăi în sensul direct al cuvântului — este vorba 
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văr care ne face liberi. în numele înfăptuirii acestei libertăţi nicio-
dată nu a fost omorât nici un om. iar dacă au şi fost săvârşite unele 
crime în numele bisericii, ele erau înfăptuite nu în numele aces-
tei libertăţi, dar în numele puterii  — unei puteri înţelese în mod 
greşit, a cărei manifestare nu are nici o atribuţie la această liberta-
te interioară. cei care omorau pe cei nenorociţi pe poligonul de 
la butovo şi pe faţa întregului pământ mult pătimitor prin forţă, 
arme, execuţii, sânge, au vrut să realizeze această libertate care, de 
fapt, nu este libertate, ci un sistem de subjugare a omului.

noi trebuie să înţelegem clar ce este libertatea omului. acei 
care mureau în butovo, acei care erau împuşcaţi în ceafă, care erau 
aruncaţi în gropi, care deveneau victime ale acestei maşini îngrozi-
toare de distrugere, sângeroase şi iraţionale — anume acei oameni 
erau liberi. nu le putea trece prin cap executanţilor de sentinţe că 
victimele lor sunt cu adevărat libere. ei erau liberi de frica mor-
ţii, ei nu au mers la trădare, nu au mers la ceea ca, salvându-se pe 
sine, să-i ducă la pieire pe alţii. ei cu bărbăţie stăteau lângă acele 
gropi şi plecau la Domnul aidoma îngerilor, căpătând astfel liber-
tatea deplină, definitivă şi absolută în Dumnezeu. 

totul ce s-a întâmplat cu noi, cu biserica noastră, cu popo-
rul nostru, nu trebuie niciodată dat uitării. noi trebuie să învăţăm  
a ne împotrivi acelor ispite din lumea aceasta care conduc cu pati-
mile şi păcatele omeneşti, îl subjugă pe om, împingându-l spre 
păcat, făcându-l rob al păcatului, împiedicându-l a fi liber. Şi dacă 
noi vom uni această libertate interioară creştină cu organizarea 
dreaptă a societăţii şi a statului — ca să nu fie structuri de aservire, 
ca să nu fie ceea ce subjugă personalitatea umană — noi vom con-
strui o civilizaţie măreaţă. 

nu ştiu dacă vom reuşi sau nu. se prea poate că este doar un 
vis; posibil că este pur şi simplu o speranţă. Dar în orice caz întot-
deauna în neamul omenesc şi în biserica lui hristos vor fi oameni 
care nu se supun puterii păcatului şi a instinctului omenesc. întot-
deauna vor fi din aceia care vor păstra libertatea interioară. Şi să 
dea Dumnezeu nouă tuturor, pomenind victimele de la butovo, 
să ne gândim la cele prezente şi la cele viitoare, organizând viaţa  

acestea ei vroiau să apropie construirea unei societăţi drepte, unde 
toţi ar fi egali şi liberi. orice om normal îşi pune întrebarea: ce fel 
de libertate este aceasta care trebuie să fie plătită cu aceste sacrifi-
cii crunte, cu aceste omoruri, cu pierderea oricărei libertăţi? cuvin-
tele uluitoare ale evangheliei de azi după ioan ne ajută să înţele-
gem cauza celor întâmplate în rusia în acele timpuri straşnice, dar 
şi multe altele, din cele ce se întâmplă cu neamul omenesc: veţi 
cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Şi răspund imediat 
iudeii Mântuitorului: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui 
niciodată n-am fost robi (vezi: in. 8, 32-33). „sămânţa lui avraam” 
împărtăşeau aceleaşi stereotipuri de gândire care le erau caracteris-
tice lor şi multor altora, care ne sunt caracteristice şi nouă astăzi, şi 
multor societăţi umane — când prin noţiunea de libertate se sub-
înţelege doar libertatea politică: la nimeni în robie  — înseamnă 
liberi.

iar Domnul vorbeşte despre altceva: veţi cunoaşte adevărul, iar 
adevărul vă va face liberi; şi la contrazicerea iudeilor care insistau 
că niciodată nu au fost robi, le spune: Adevărat, adevărat vă spun: 
Oricine săvârşeşte păcatul, este rob păcatului (in. 8, 34). în aceste 
cuvinte ni se deschide sensul profund al existenţei umane şi al isto-
riei omeneşti. nici un fel de libertate exterioară nu îl eliberează pe 
om, nici un fel de declaraţii despre libertate nu îl fac pe om liber. 
este uşor de a-l subjuga, de a înrobi raţiunea lui, de a-l educa în 
stereotipuri şi prejudecăţi, a orienta gândirea şi voinţa lui în direc-
ţia necesară, atunci, când el devine robul păcatului, robul patimi-
lor lui. este suficient a te învăţa să conduci patimile, să conduci 
păcatul — şi atunci conduci lumea. astăzi am învăţat să conducem 
patimile, am învăţat să conducem păcatul  — şi cu toate că fieca-
re vorbeşte despre libertate, lumea este subjugată robiei păcatului.

nu trebuie să credem că aceasta este ceva nou, caracteristic 
doar epocii noastre. Dacă ar fi fost aşa, hristos nu ar fi spus aceste 
cuvinte ce ard raţiunea privind libertatea adevărată a omului. aşa 
a fost întotdeauna şi pentru a distruge această logică falsă a vieţii 
omeneşti, Domnul vine pe pământ, urcă pe golgota şi răscumpără 
păcatul omenesc. el duce lumii adevărul lui Dumnezeu — acel ade-
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rită la 9 mai). însă războiul s-a terminat la 6 mai, în ziua pomeni-
rii sfântului Mare Mucenic gheorghe purtătorul de biruinţă care 
întotdeauna a fost apărătorul oraşului Moscova.

nu este o simplă coincidenţă sau un concurs de împrejurări. 
războiul s-a început în duminica tuturor sfinţilor care au strălucit 
pe pământul rusiei. acei care s-au gândit să năvălească pe data de 
22 iunie 1941 pe pământul nostru sfânt nu au cunoscut calenda-
rul nostru bisericesc. în ziua când tot poporul nostru credincios se 
adresa lui Dumnezeu, cerând milă de la sfinţii lui Dumnezeu care 
au strălucit pe pământul rusiei — anume în această zi în semn de 
mare blasfemie, ca o bătaie de joc de viaţa duhovnicească a oameni-
lor, au început să cadă obuze pe capetele poporului nostru.

Şi, probabil, ca de obicei, erau oameni care ziceau: „cum se 
poate întâmpla aceasta? într-o aşa zi sfântă! Dar unde sunt sfinţii? 
De ce nu au apărat pământul nostru? De ce au căzut asupra noastră 
obuzele?” astfel, de obicei, reacţionăm la ceea ce nu putem înţele-
ge. Multe noi nu putem desluşi şi înţelege în viaţa noastră şi când 
ceva are loc nu în concordanţă cu închipuirile noastre, noi ne adre-
săm cu nedumerire către Dumnezeu: „Doamne, dar unde eşti?” 
cineva o face cu nedumerire, cineva cu cârtire, iar cineva chiar cu 
bătaie de joc: „Dar unde eşti?”

sărbătorirea biruinţei în ziua sfântului Mare Mucenic ghe-
orghe purtătorul de biruinţă, atunci când s-a terminat războiul,  
a fost răspuns celor care au fost nedumeriţi de ce pe data de 22 
iunie, duminica, ne-a atacat duşmanul. Duşmanul a sfidat nu doar 
statul, uniunea sovietică de atunci. Doar când este vorba de via-
ţa milioanelor de oameni, este vorba de ceva mult mai important, 
decât statul. este vorba despre ceea ce prezintă o valoare colosală 
în ochii lui Dumnezeu — despre viaţa poporului. Despre credinţă, 
sfinţenie, curăţenie, despre faptul cu ce ne vom înfăţişa în faţa lui 
Dumnezeu. toate acestea au fost o provocare straşnică şi noi ştim 
cât de scump ne-a costat biruinţa. 

am binecuvântat ca, începând cu acest an, de ziua biru-
inţei, în toate lăcaşurile sfinte ale bisericii ruse să fie săvârşit în 
mod solemn te Deum-ul pentru pomenirea izbăvirii ţării noastre  

noastră în concordanţă cu măreţele cuvinte ale Domnului, a căror 
pronunţare a coincis cu rugăciunea noastră de obşte în butovo: 
veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.

PREdICA ÎN zIUA PoMENIRII SfÂNTUl MARE 
MUCENIC gHEoRgHE PURTăToRUl dE BIRUINţă

După liturghia Dumnezeiască în biserica — monument Sfântul Gheorghe 
în cinstea Biruinţei în Marele Război pentru apărarea Patriei pe muntele 

Poklonaja (or. Moscova) 

6 mai 2010

înaltpreasfiinţiile voastre, Preasfiinţiile voastre, preacu-
cernici părinţi, înaltcuvioşia voastră, părinte serafim, parohul 
acestei biserici sfinte, dragi fraţi şi surori!

astăzi este o zi deosebită în calendarul bisericesc. noi sărbă-
torim pomenirea sfântul Mare Mucenic gheorghe purtătorul de 
biruinţă, un minunat sfânt care în timpurile prigonirilor păgâne în 
imperiul roman a murit în chinuri pentru credinţa în Domnul. Şi 
Domnul i-a dat o putere enormă, căci pentru devotament şi cre-
dinţă Dumnezeu dă oamenilor putere. 

e cu totul neîntâmplător că simboluri ale biruinţelor în răz-
boaie au devenit sfinţii mucenici: sfântului Mare Mucenic gheor-
ghe, sfântului Mare Mucenic teodor stratilat şi mulţi alţii, fiindcă 
de la ostaş se cere acelaşi lucru ce se cere de la mucenic — credinţă 
şi devotament. credinţa în Dumnezeu şi în faptul că ostaşul săvâr-
şeşte o cauză dreaptă; şi această credinţă, şi convingerea în drepta-
tea cauzei proprii trebuie să fie însoţite de devotament chiar şi până 
la moarte. nu întâmplător Marele război pentru apărarea Patriei 
s-a terminat în ziua sfântului Mare Mucenic gheorghe purtăto-
rul de biruinţă. noi sărbătorim ziua biruinţei în anul aniversar al 
semnării capitulării, care a avut loc la berlin în ziua de 8 mai (din 
cauza diferenţei de timp în momentul capitulării, la Moscova era 
deja trecut de miezul nopţii şi de aceea ziua biruinţei este sărbăto-
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şi poporul nostru au avut un rol deosebit în acea biruinţă mare  
şi sfântă.

astăzi ne rugăm pentru faptul ca Domnul să aplece mila şi 
dragostea sa către poporul nostru, către toată rusia istorică, către 
ţara noastră — rusia; ca Domnul să întărească credinţa în inimile 
oamenilor, ca Domnul să ne dea putere să trăim conform porunci-
lor lui, să păstrăm intact sentimentul nostru moral, să construim 
existenţa noastră nu conform unei logici false şi periculos de păcă-
toase, pe care ne-o oferă diavolul într-un ambalaj atractiv, dar să 
trăim conform legilor lui Dumnezeu.

inima se bucură că astăzi, pe întinderile rusiei istorice, are 
loc renaşterea credinţei. Şi cât de mult s-ar mânia acei cărora le 
este neplăcută această renaştere, ea are loc nu din cauza că cineva  
a poruncit poporului să renască în credinţă, nu din cauza că cineva 
de sus a ordonat cui şi încotro să meargă, dar din cauza că poporul 
nostru, trecând peste toate aceste chinuri şi suferinţe, a înţeles — 
ca nici un alt popor — un mare adevăr — că a trăi trebuie cu Dum-
nezeu şi conform legii lui Dumnezeu.

astăzi rugăciunea noastră este tocmai pentru aceasta — ca să 
fie puternică credinţa poporului nostru, ca să putem înfrunta greu-
tăţile din viaţa noastră, tot aşa cum strămoşii noştri înfruntau peri-
colul de moarte, pentru ca Domnul să ne dăruiască o părticică din 
acel devotament şi acea credinţă pe care le avea sfântul Mare Muce-
nic gheorghe purtătorul de biruinţă, sfinţii mucenici care au deve-
nit simbolurile biruinţei  — acelei biruinţe care s-a săvârşit după 
voia lui Dumnezeu.

Doar astfel noi concepem biruinţa noastră. Şi dacă vom uita 
despre dimensiunea duhovnicească şi religioasă a biruinţei, aceasta 
va fi o blasfemie împotriva lui Dumnezeu. ca răspuns la eforturi-
le noastre de nedescris, ca răspuns la eroismul enorm al poporului, 
ca răspuns la efortul tuturor puterilor Domnul ne-a dăruit biru-
inţă şi din mâna lui mântuitoare am căpătat izbăvire. Şi de aceea 
noi aducem rugăciune de mulţumire, mai ales astăzi, pentru ţara 
noastră, pentru poporul nostru, pentru capitala noastră Moscova.  
<…>

de duşmanul straşnic, de moarte, de pericolul pe care nu l-a cunos-
cut încă Patria noastră în întreaga perioadă a istoriei. lucrând asu-
pra textului rugăciunii care va fi citită în bisericile noastre, am pus 
ca bază rugăciunea sfântului ierarh Filaret al Moscovei (Drozdov). 
sfântul ierarh a compus această rugăciune în legătură cu biruin-
ţa asupra lui napoleon, dar considera util a fi citită de fiecare dată, 
când ţara noastră sărbătorea vreo biruinţă în războaie.

Desigur, nu peste tot locul rugăciunea sfântului ierarh Filaret 
coincidea literalmente cu biruinţa noastră, din această cauză câte 
ceva a trebuit de redactat. Dar, lucrând asupra acestui text, m-am 
pătruns de conţinutul rugăciunii, scrise de sfânt. s-ar părea, rusia 
ortodoxă şi năvălirea lui napoleon  — cum puteau să se răsfrân-
gă toate acestea în conştiinţa oamenilor de atunci? ca o nenoro-
cire? ca o ispită diavolească? ca uneltirile duşmanului? ca intrigi 
ale politicii? însă în conştiinţa sfântului ierarh Filaret şi a întregii 
biserici, care ulterior s-a rugat prin cuvintele lui, această năpastă 
era conştientizată ca pedeapsă pentru păcat.

un an în urmă eu am spus în această biserică că Marele răz-
boi pentru apărarea Patriei a fost pedeapsa pentru păcat, iar apoi 
am fost mirat de reacţia presei mondene care a fost uimită şi chiar 
ofensată. nu trebuie să ne ofensăm — nu trebuie să păcătuim. nici 
un păcat nu trece pe lângă Dumnezeu. totul ce săvârşim în viaţa 
noastră personală, socială, de stat — totul este înscris în cartea vie-
ţii lui Dumnezeu. Domnul prin mila sa, nedorind chinurile noas-
tre veşnice, ne trece prin aceste încercări vremelnice şi noi trebuie 
să le percepem ca un dar al dreptăţii lui Dumnezeu şi dar al dra-
gostei lui Dumnezeu  — să nu cârtim, dar să chemăm numele lui 
Dumnezeu, în pocăinţă şi credinţă aplecând în faţa lui Dumnezeu 
capetele noastre.

Dar ce avem ca răspuns? ca răspuns Domnul săvârşeş-
te minuni, aşa cum a săvârşit minunea izbăvirii Moscovei, cum a 
săvârşit minunea salvării ţării noastre şi a întregii europe. semn 
al acestei minuni a fost terminarea acţiunilor militare în ziua săr-
bătoririi sfântului Mare Mucenic gheorghe purtătorul de biru-
inţă după calendarul nostru iulian. a fost semnul că ţara noastră 

Text_SP_.indd   140-141 07.09.2011   12:18:37



142 143

astăzi în oraşul Moscova şi în multe alte oraşe au loc demon-
straţii. oamenii îşi manifestă bucuria şi mândria, proslăvesc pe 
veterani. noi ca biserică în această zi de duminică săvârşim pome-
nirea Marii biruinţe cu acele mijloace care corespund predestinaţi-
ei bisericii: acum nu suntem la demonstraţie, dar în biserică şi noi 
aducem rugăciuni Domnului pentru Patria noastră, pentru popo-
rul nostru. noi ne rugăm pentru veterani şi, desigur, facem paras-
tas pentru cei care şi-au dat viaţa pe câmpul de luptă, în prizonierat, 
în închisori, în munci silnice, pentru cei care au murit de foame şi 
frig, cum a fost în leningradul asediat şi în alte locuri. este nemă-
surată bezna suferinţei omeneşti. însă biserica se uită la tot ce s-a 
întâmplat cu poporul nostru cu privire duhovnicească.

luând în considerare importanţa cu totul deosebită a zilei 
biruinţei în Marele război pentru apărarea Patriei pentru poporul 
nostru, am binecuvântat ca din această zi — din ziua aniversării a 
65-a de la biruinţa în Marele război pentru apărarea Patriei — în 
fiecare zi de 9 mai în toate lăcaşurile sfinte ale bisericii ortodoxe 
ruse să fie săvârşit un te Deum-ul de mulţumire cu cin deosebit, 
aidoma celui de după războiul de apărare a Patriei din anul 1812, 
când la binecuvântarea Preasfântului sinod conducător în toate 
bisericile se săvârşea un te Deum deosebit de mulţumire, al cărui 
cin a ajuns până în zilele noastre. 

totodată în aceeaşi zi, precum a poruncit cândva soborul nos-
tru, şi în viitor se va săvârşi pomenirea deosebită a conducătorilor 
şi ostaşilor adormiţi care pe câmpul de luptă şi în alte circumstan-
ţe în timpul Marelui război pentru apărarea Patriei viaţa lor şi-au 
dat-o pentru credinţă şi Patrie.

sărbătorirea de astăzi a aniversării a 65-a din ziua biruinţei  
a coincis, după cum am spus, cu duminica a şasea după Paşte, când 
pomenim minunata vindecare de către Mântuitor a orbului din naşte-
re. Domnul l-a izbăvit pe nenorocitul om de orbirea fizică — o mala-
die crudă care pune pe oameni pecetea unei suferinţe deosebite. el l-a 
izbăvit de această boală pentru dragostea sa — fără merite deosebite 
din partea acelui om. el i-a dăruit, probabil, ceea ce era mai important 
în gândurile şi speranţele acelui om — posibilitatea de a vedea.

avem în faţă icoana adormirea Maicii Domnului care ne-a fost 
restituită din germania — de la început dusă în calitate de trofeu, 
iar apoi returnată în rusia de nişte oameni fericiţi. Părintele serafim 
împreună cu enoriaşii au dat această icoană la restaurare în mâini-
le unor minunaţi specialişti. Pe icoana care s-a păstrat în mărime de 
două treimi este restabilit chipul iniţial străvechi. Mă bucur că s-a 
întors pe pământul nostru. totul trebuie să se întoarcă la începutu-
rile sale — totul ce a fost distrus, nimicit, ocupat, cotropit ca rezul-
tat al războaielor, tulburărilor civile şi al nedreptăţii omeneşti. Fie ca 
această icoană se ne amintească de biruinţa în Marele război pen-
tru apărarea Patriei, de oamenii buni care au returnat această sfin-
ţenie în rusia şi de Preacurata şi Preabinecuvântata Maica Domnu-
lui, care cu acoperământul său acoperă pământul nostru. amin.

MARElE RăzBoI PENTRU APăRAREA PATRIEI  
NE-A ARăTAT AdEVăRUl lUI dUMNEzEU  

dESPRE NoI ÎNşINE

Predica după liturghia Dumnezeiască în catedrala Hristos Mântuitorul  
(or.Moscova). În această zi Prea Fericitul Stăpân pentru prima dată  
a săvârşit o pomenire deosebită liturgică, stabilită în Biserica Ortodoxă 
Rusă în legătură cu sărbătorirea aniversării a 65-a de la Biruinţa în Mare-

le Război pentru apărarea Patriei 

9 mai 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
astăzi este Duminica a şasea după Paşte, a orbului din naş-

tere, care a coincis cu sărbătoarea biruinţei şi cu o dată rotundă –
aniversarea a 65-a din ziua acestui eveniment istoric în viaţa popo-
rului nostru. 

este minunat că amintirea despre acest eveniment foarte 
important în istoria Patriei se păstrează, necătând la faptul că tim-
pul care ne desparte, în mod firesc, de ziua biruinţei devine tot mai 
îndepărtat. 
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cât de mult trebuie să preţuim fapta eroică a unei generaţii! 
cât de mult trebuie să venerăm acest sânge! cât de mult trebuie să 
mulţumim lui Dumnezeu pentru biruinţă, pentru aceea că vărsa-
rea de sânge nu s-a soldat cu înfrângere şi noi scârbe, pe care nu le-
ar fi putut suporta Patria noastră! cu câtă recunoştinţă noi trebuie 
astăzi să ridicăm ochii noştri şi rugăciunile noastre pentru izbăvi-
rea adevărată a ţării noastre!

când unii istorici amatori ne vorbesc că aici, la noi, răul era 
mai mare decât acolo, ei nu văd mai departe decât lungimea nasu-
lui lor şi în urma unei analize primitive şi păcătoase nu văd per-
spectiva Dumnezeiască. ei au un alt unghi de vedere decât acela, 
despre care noi azi vorbim.

Marele război pentru apărarea Patriei ne-a arătat adevărul lui 
Dumnezeu despre noi înşine. el ne-a pedepsit pentru păcat, dar 
ne-a arătat marea slavă şi putere a poporului nostru. noi am biru-
it pe cel mai straşnic duşman, pe care nimeni nu l-a putut birui 
şi, prin această biruinţă, Dumnezeu parcă ne spune: „voi puteţi.  
nu păcătuiţi. nu aplecaţi capul vostru în faţa păcatului. trăiţi con-
form adevărului Meu şi atunci veţi putea totul”.

noi astăzi trecem prin unele crize, prin unele neorânduieli — 
toate acestea se uită chiar nu în timpul vieţii unei generaţii, dar timp 
de o lună sau un an. însă acestor probleme obişnuite, cotidiene, noi 
consacrăm astăzi toate puterile noastre şi nu vedem perspectiva stra-
tegică a lui Dumnezeu, pe care noi ca popor trebuie să o vedem.

semnificaţia zilei de astăzi este aceea că noi prin pomenirea 
Marii noastre biruinţe suntem în stare să căpătăm acea vedere care 
este cea mai importantă. Şi faptul că în ziua aniversării a 65-a din 
ziua biruinţei noi pomenim minunea vindecării orbului  — este  
o coincidenţă minunată. rugăciunea noastră de azi este ca noi nici-
odată să nu pierdem vederea noastră interioară duhovnicească, iar 
cei care au pierdut-o — să o recapete. Şi atunci nu va mai fi nevo-
ie de nici un fel de sacrificii răscumpărătoare ale întregului popor.

noi deţinem puterea de a birui, iar împreună cu ea şi marea 
responsabilitate de a nu ne eschiva de la datoria aceasta istorică de 
a fi biruitori.

în afară de vederea fizică, după cum bine ştim, fiecare om pose-
dă o vedere lăuntrică  — posibilitatea într-o măsură mai mare sau 
mai mică a prevedea ceea ce se petrece în jurul lui. această vedere 
interioară are o foarte mare importanţă pentru viaţa omului, pen-
tru soarta lui, pentru soarta întregului neam omenesc. Dacă oame-
nii pierd posibilitatea de a clar vedea sensul celor întâmplate cu ei 
şi cu cei din jur, atunci ei nimeresc într-un cerc vicios şi straşnic 
al repetării unora şi aceloraşi greşeli istorice. cu aceşti oameni are 
loc ceea ce se poate întâmpla doar cu omul, lipsit de înţelepciu-
ne, când el repetă în permanenţă aceleaşi greşeli — şi ale sale per-
sonale, şi ale altora. vederea duhovnicească — este posibilitatea de 
a vedea şi înţelege greşelile săvârşite, de a trage pentru sine învăţă-
minte importante din experienţa trecută. vederea duhovnicească 
este şi posibilitatea de a ocoli greşelile în viitor.

biserica priveşte la războiul trecut nu în modul în care îl pri-
vesc istoricii sau politicienii. biserica are un alt punct de vedere, un 
alt unghi al privirii duhovniceşti. anume biserica este păstrătoarea 
unui mare adevăr — că totul în lume decurge de la atingerea bine-
lui şi a răului. Şi când binele biruie, atunci consecinţele sunt unele; 
iar când răul biruie, atunci urmările sunt cu totul altele.

noi ştim ce se petrecea în poporul nostru după evenimente-
le sângeroase de la începutul secolului al XX-lea. cât neadevăr, cât 
rău şi câte suferinţe omeneşti existau! Dar Dumnezeu a spălat acest 
neadevăr şi acest rău prin sângele nostru, prin sângele taţilor noştri, 
cum a fost de multe ori în istoria neamului creştinesc. Şi de aceea 
noi trebuie să ne pătrundem de o deosebită înţelegere a semnifica-
ţiei răscumpărătoare a Marelui război pentru apărarea Patriei  — 
anume aceasta şi este înţelegerea religioasă.

Desigur, războiul avea şi cauzele sale omeneşti  — o voinţă 
rea, dementă a unui cerc anumit de oameni. Dar şi acea voinţă rea  
a fost ulterior trecută prin focul răscumpărării. în faţa lui Dum-
nezeu nu dispare nici un cuvânt, nici o faptă; şi Dumnezeu reface 
dreptatea nu doar după moartea noastră şi nu doar la judecata de 
apoi. Dumnezeu nu rareori restabileşte dreptatea şi în timpul vie-
ţii unei generaţii.
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că şi de rugăciune, viaţa bisericească şi socială care trebuie astăzi în 
mod necesar dezvoltată în fiecare parohie ortodoxă.

aş vrea în mod deosebit să mulţumesc pe binefăcători care 
sunt prezenţi aici şi care, inclusiv la rugămintea mea smerită, au 
răspuns demult şi au ajutat la reconstrucţia acestei biserici a lui 
Dumnezeu. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi, cu 
familiile şi casele voastre şi ca Domnul, ca răspuns la faptele bune 
pe care le săvârşiţi, să vă ajute în lucrul vostru şi în viaţa voastră.

astăzi este sărbătoarea înălţarea Domnului. noi pomenim un 
eveniment deosebit în istoria evanghelică care încheie aflarea pe 
pământ a Domnului şi Mântuitorului. După învierea sa, de mul-
te ori arătându-se sfinţilor apostoli, arătându-le mâinile, picioare-
le şi coastele pline de răni, gustând cu ei mâncare, învăţându-i tai-
nele împărăţiei lui Dumnezeu, Domnul într-un anumit moment 
îi părăseşte pe ucenici. are loc aceasta într-un mod deosebit: pe 
muntele eleon, nu departe de betania, un nor l-a luat, cum am 
auzit adineaori din cartea Faptele sfinţilor apostoli. Şi uceni-
cii înţeleg că învăţătorul lor se înalţă în mod vizibil  — se înalţă  
la cer.

Pentru ce Domnul a avut nevoie să se înalţe, doar el ca Dum-
nezeu este în afara timpului şi în afara spaţiului? Dacă ar fi dorit 
să se îndepărteze în mod vizibil din istoria omenirii în calitate de 
iisus hristos din nazaret, îi era suficient să se facă nevăzut, cu atât 
mai mult că după înviere el a devenit invizibil de multe ori, pără-
sindu-i astfel pe ucenici. Desigur, toate acestea erau posibile pentru 
Dumnezeu. Dar în însuşi actul înălţării este ascuns un sens enorm. 
în primul rând, este terminarea aflării Domnului pe pământ, fiind-
că dacă el s-ar fi făcut nevăzut, atunci acest fapt ar fi putut atra-
ge urmări periculoase pentru viaţa primei comunităţi de creştini. 
Doar încă până la moartea sa Domnul zicea că vor veni vremuri 
când vor zice „Mesia este aici sau dincolo” şi că „este în cămări”; 
şi Domnul adaogă la acestea: „să nu credeţi” (vezi Mt. 24, 23-26).  
Şi ca nimeni niciodată să nu poată spune „Mesia este aici sau din-
colo” sau că „este în cămări”, Domnul în mod vizibil părăseşte pe 
ucenici, părăseşte această lume vizibilă.

astăzi noi pentru prima dată vom săvârşi te Deum-ul de mul-
ţumire pentru Marea biruinţă şi îl vom ruga pe Domnul pentru 
Patria noastră, pentru poporul nostru, pentru vederea duhovni-
cească, fără de care nu este posibil de a merge înainte  — pentru 
ca ziua biruinţei nu doar să orienteze privirea gândului nostru în 
trecut, dar să ne ajute în mod sigur, cu speranţă în Dumnezeu, de  
a merge în viitor. amin. 

PREdICA dE SăRBăToAREA  
ÎNălţAREA doMNUlUI

După terminarea liturghiei Dumnezeieşti în biserica Înălţarea Domnului 
(„Marea Înălţare”) la porţile Nikitskie (or. Moscova) 

13 mai 2010

înaltpreasfinţia voastră, Preasfinţia voastră, preacuvioase 
părinte vladimir, parohul acestei biserici sfinte, dragi părinţi, 
fraţi şi surori!

Mă bucur că de sărbătoarea hramului am avut posibilitate să 
săvârşesc slujba Dumnezeiască în biserica „Marea înălţare” de la 
Moscova, binecunoscută prin istoria ei slăvită. chiar şi informa-
ţia scurtă care ne-a relatat-o părintele vladimir mărturiseşte des-
pre o bunăvoinţă deosebită a lui Dumnezeu pentru acest loc. lăca-
şul acesta sfânt a fost returnat bisericii printre primele în oraşul 
Moscova şi este minunat că de atunci pe parcursul a 20 de ani aici, 
chiar în centrul capitalei, se săvârşeşte slujba Dumnezeiască şi mul-
ţi-mulţi oameni, trecând prin această biserică, au căpătat credinţă 
în inimă.

aş vrea să vă mulţumesc, părinte vladimir, precum şi pe alţi 
slujitori ai bisericii, pentru truda mare pe care aţi dus-o pentru 
reconstrucţia acestui sfânt lăcaş şi a acestui monument minunat al 
istoriei şi culturii noastre. Dea Dumnezeu ca şi în continuare să se 
schimbe biserica „Marea înălţare”, bucurând pe oameni prin împo-
dobire, slujbele Dumnezeieşti, cântarea corului, viaţa duhovniceas-
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Dar pentru Dumnezeu o singură zi înaintea Domnului este 
ca o mie de ani şi o mie de ani ca o zi (vezi: 2 Pet. 3, 8) şi în aceas-
tă aşteptare a Mântuitorului este un mare sens. noi nu ştim cât 
timp fizic va trece, de câte ori Pământul se va roti în jurul soarelui, 
înainte ca Domnul să pună în acţiune planul său. Dar aceasta nu 
este important, fiindcă la Dumnezeu nu există timp. este impor-
tant să înţelegem că noi trăim în ajunul împărăţiei lui Dumnezeu 
şi de aceea fiecare din noi trebuie să se pregătească pentru întâlni-
rea cu Mântuitorul. aceasta nu semnifică că fiecare va deveni mar-
tor la a doua lui venire, căci nimeni nu ştie, când se va întâmpla 
aceasta. însă fiecare din noi, trecând peste hotarul vieţii şi al morţii, 
se va arăta în faţa lui Dumnezeu. aceasta şi va fi pentru noi a doua 
lui venire. Şi de aceea nădejdea sfinţilor apostoli, bucuria lor pen-
tru întâlnirea grabnică cu Domnul nu a fost ruşinată: ei l-au văzut 
în scurt timp pe Domnul, şi-au jertfit viaţa pentru el şi pentru pro-
povăduirea evangheliei.

Şi dacă toată viaţa noastră se va construi din această perspec-
tivă, dacă vom învăţa să privim la istorie nu cu ochii martorilor 
momentelor grabnic trecătoare în istoria omenirii, dacă vom educa 
în noi privirea duhovnicească care, trecând prin grosimea veacuri-
lor, pleacă în veşnicie, atunci noi vom înţelege că deja sosesc aceste 
timpuri sfinte — pentru fiecare din noi care ne vom înfăţişa în faţa 
lui Dumnezeu după moartea proprie.

unii oameni, chiar recunoscând că Dumnezeu există, nu se 
grăbesc să vină la biserică, nu se grăbesc să se pocăiască în propri-
ile păcate, nu se grăbesc să-şi reanalizeze viaţa, de cele mai mul-
te ori făcând trimiteri la faptul că mai au timp şi gândesc cam aşa: 
”Mai am timp. Desigur, trebuie să mă pocăiesc, desigur, trebuie să-
mi schimb viaţa — doar nu pot trăi în permanenţă astfel, cum tră-
iesc acum; dar mai este timp şi am atâtea de făcut...”

nimeni nu ştie şi nimeni nu poate şti în ce moment noi ne 
vom înfăţişa în faţa Domnului. De aceea trebuie să trăim astfel ca 
în orice moment să ne putem bucura de întâlnirea cu Mântuito-
rul, să nu ne speriem de moarte şi să înţelegem că viaţa s-a sfâr-
şit şi totul este pierdut, tot timpul s-a scurs în gol şi deşertăciune,  

Şi mai este ceva foarte important în acest moment al înălţă-
rii. în viaţa Domnului nu a existat slavă omenească. Doar o singu-
ră dată, când mergea pentru suferinţe la ierusalim, atunci oame-
nii, uluiţi de faptul că iisus l-a înviat pe lazăr, îl întâmpinau ca pe 
un biruitor, strigau „osana Fiului lui David”, îşi aşterneau hainele 
pe cale (vezi:Mt. 21, 8-9). însă aceea a fost slavă deşartă, omeneas-
că şi Domnul, după cum ştim, nu a primit această închinare. el nu 
a participat la această sărbătorire omenească, cunoscându-i deşertă-
ciunea şi cât de repede va trece dispoziţia oamenilor: acei care l-au 
proslăvit în acest moment, peste câteva zile vor cere de la Pilat răs-
tignirea lui.

Dar iată sfârşitul istoriei evanghelice  — acesta este triumful 
vădit; este biruinţa vizibilă a Mântuitorului. în momentul învierii 
nimeni nu a fost în peştera mormântului, apostolii au văzut doar 
semnele învierii, dar însuşi învierea — învierea Mântuitorului din 
morţi  — nu a văzut-o nimeni, era taina lui Dumnezeu. Desigur,  
a fost arătată toată puterea Dumnezeiască şi slava Mântuitorului 
ce s-a ridicat din mormânt, dar nu i-a fost dat să vadă neamului 
omenesc această slavă. însă toată istoria evanghelică s-a terminat 
cu triumf, cu biruinţă. toate scopurile au fost realizate: neamul 
omenesc a fost răscumpărat, diavolul biruit, răul distrus. Dumne-
zeu biruie împreună cu omul în iisus hristos şi expresia vizibilă  
a acestei slave a Mântuitorului, a acestei biruinţe a lui Dumnezeu şi 
a omului a devenit înălţarea Mântuitorului împreună cu trupul: 
Dumnezeul şi omul în Personalitatea lui iisus hristos au săvârşit 
această mântuire.

când apostolii stăteau, uluiţi de această privelişte, de ei s-au 
apropiat doi bărbaţi — îngerii — şi îi întreabă: „bărbaţi galileieni, 
de ce staţi privind la cer? acest iisus care s-a înălţat de la voi la 
cer, astfel va şi veni, precum l-aşi văzut mergând la cer”(vezi: Fap-
te 1, 10-11). Putem să ne imaginăm ce au semnificat aceste cuvinte 
pentru apostoli. ei cu bucurie au mers la ierusalim. li se părea că 
va trece o zi, două, trei, poate o săptămână, o lună — şi va apărea 
Mântuitorul. în această aşteptare încordată a Domnului trec pri-
mii ani ai comunităţii creştine...
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când am săvârşit cinul arhieresc pentru sfinţirea bisericii reconstru-
ite sfântul nicolae din această mănăstire.

o bună parte din mănăstirile din rusia erau construite în legă-
tură cu unele evenimente istorice importante. în acest an nu doar 
se serbează aniversarea a 630-a din ziua fondării mănăstirii sfân-
tul nicolae din ugreşa, dar şi aniversarea a 630-a de la biruinţa pe 
câmpul Kulikovo. Dacă Dumnezeu va fi milostiv cu mine, atunci 
pe data de întâi sper să fiu pe câmpul Kulikovo şi să mă rog acolo, 
în primul rând, pentru cei care în una din clipele cele mai aspre din 
istoria noastră şi-au jertfit viaţa pentru Patrie şi credinţă.

astăzi cu un deosebit sentiment am săvârşit slujba Dumne-
zeiască în acest sfânt lăcaş, pe care parcă se odihneşte slava faptei 
eroice a poporului nostru. câmpul Kulikovo este primul câmp de 
luptă al rusiei. acolo se hotăra soarta Patriei noastre  — a fi sau 
a nu fi. Şi deşi după biruinţa pe câmpul Kulikovo duşmanul mai 
avea puteri să ajungă chiar până la Moscova, însă puterea lui era 
subminată — şi, în primul rând, a fost subminată de duhul renăs-
cut al poporului nostru care dintr-o dată s-a simţit biruitor, apt de  
a birui, sprijinindu-se pe puterea lui Dumnezeu, pe puterea rugă-
ciunii, pe puterea credinţei şi pe propria putere, pe autoorganizare, 
pe autodisciplină, pe fapta eroică a ostaşilor. Şi când fericitul cneaz 
Dmitrii Donskoi se întorcea de pe câmpul Kulikovo, atunci el  
a intenţionat să ridice aici o mănăstire, a cărei aniversare a 630-a 
noi astăzi o sărbătorim.

acest eveniment multe ne învaţă. cu regret, poporul nostru 
timp de decenii a fost rupt de la propria istorie. nu se cuvenea ca 
tineretul nostru (iar astăzi acest tineret  — sunt oamenii de vâr-
stă medie şi înaintată) să cunoască istoria ţării, unde fiecare biru-
inţă era însoţită de puterea duhului şi puterea credinţei. Şi se făcea 
aceasta pentru a rupe pe oameni de la credinţă, pentru ca şi credin-
ţa să înceteze de a mai fi importantă, pentru ca să înceteze de a mai 
fi necesară. Doar dacă prin credinţă sunt biruite armatele, atunci 
credinţa este o putere enormă. iar dacă e să nu ştii că prin credinţă 
poţi birui armate, că prin credinţă poţi birui cele mai grele situaţii 
din viaţă, atunci poporul va înceta să vadă în credinţă vreun sens.

iar principalul nu este făcut... trebuie neapărat să trăim astfel, ca 
întâlnirea cu Domnul să fie pentru noi tot aşa plină de bucurie ca 
şi pentru sfinţii apostoli care ţineau minte cuvintele îngerilor pe 
muntele eleon.

sărbătoarea înălţării Domnului — este o sărbătoare eshatolo-
gică, ea ne duce gândul spre viitor. Dar totodată această sărbătoare 
este foarte personală, deoarece se referă nu doar la civilizaţia ome-
nească, nu doar la lumea întreagă, dar şi la fiecare din noi. Şi anu-
me în această zi ca, probabil, nici într-o altă zi a anului, noi trebu-
ie să ne gândim la viaţa noastră şi moartea noastră, la înfăţişarea 
noastră în faţa lui Dumnezeu şi la judecata noastră. iar dacă aces-
te gânduri ne vor trece în mod întâmplător prin minte şi tot atunci 
vor dispărea, dar vor influenţa asupra formării concepţiei noastre 
şi modului nostru de viaţă, atunci noi vom repeta viaţa cu care au 
trăit sfinţii apostoli, cu bucurie aşteptând venirea în lume a Mân-
tuitorului. amin.

Pe voi pe toţi, dragii mei, vă felicit încă odată cu marea sărbă-
toare din rândul celor douăsprezece sărbători Domneşti — înălţa-
rea Domnului!

făRă RENAşTEREA dUHUlUI NU  
VA fI RENAşTEREA AdEVăRATă A ţăRII

Predica după liturghia Dumnezeiască în catedrala Schimbarea la Faţă de 
la mănăstirea de călugări Sfântul Nicolae din Ugreşa, procesiunea şi Te 
Deum-ul Sfântului Ierarh Nicolae din Mira Lichiei, facatorul de minuni. 

22 mai 2010

Preasfinţia voastră, stăpâne veniamin, înaltpreasfinţia 
voastră, Preasfinţia voastră, dragi părinţi, fraţi şi surori!

Pentru mine este o mare bucurie să fiu astăzi cu voi  — în 
ziua când sărbătorim solemn aniversarea a 630-a din ziua fondării 
mănăstirii sfântul nicolae din ugreşa şi aniversarea a 20-a din ziua 
reînnoirii ei, în ziua pomenirii sfântului ierarh nicolae, în ziua 
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sfinte bisericii, ar trebui de arătat două tablouri, două fotografii: 
cea, care a fost făcută aici cu 20 de ani în urmă, pe acest loc al pără-
sirii, tristeţii şi distrugerii şi cea de astăzi, acest oraş Kitej ce îşi ridi-
că cupolele de aur către cer pe pământul ugreşa.

toate bisericile şi mănăstirile trebuie să fie restabilite, în ele 
trebuie să fie săvârşită slujba Dumnezeiască. iar acele biserici care 
au o valoare deosebită pentru istorie şi cultură, pot fi utilizate pen-
tru loc de studii şi duhovnicie, de cultură şi istorie. noi cunoaş-
tem cum Kremlinul de la Moscova slujeşte atât bisericii, cât şi tutu-
ror celora care doresc să viziteze acest loc sfânt pentru rusia şi să 
cunoască locurile noastre memorabile.

unirea dintre cultură şi credinţă întotdeauna a fost puternică, 
până în momentul când această unire nu a fost aruncată în aer de 
ideologia rea şi ateistă. Şi indiferent de faptul ce ar spune cei care 
susţin că nu trebuie de returnat nimic bisericii — cei care, parcă, se 
consideră oameni credincioşi şi sunt de partea bisericii — credem 
că nu poate un om credincios să iasă împotriva restituirii biserici-
lor lui Dumnezeu, precum nu poate un om credincios, rugându-se 
în biserică, să-şi distrugă cultura sa naţională, să-şi distrugă istoria, 
să renunţe la rădăcinile sale.

Dea Dumnezeu ca aceste împrejurări complicate ale vieţii pe 
care le trăim azi cu toţii să treacă cât mai repede. Doar nimeni mai 
mult din oraşul Dzerjinsk nu-şi mai aminteşte cu recunoştinţă de 
acele ruine şi de acea înjosire în care se afla mănăstirea sfântul nico-
lae din ugreşa. nici o nostalgie nu poate suporta această compara-
ţie clară şi evidentă. aşa este pretutindeni — acolo unde în biserici 
începe rugăciunea, acolo se restabileşte cultura noastră şi arhitectu-
ra, iar împreună cu toate acestea creşte şi mândria naţională.

aş vrea să vă mulţumesc din inimă, stăpâne veniamin, pen-
tru truda voastră. aţi venit pe acest pământ cu adevărat în vremuri 
grele. nu aţi pierdut speranţa, văzând jale şi prăpăd pe acest loc, 
dar împreună cu clerul, cu minunaţii mireni care şi-au dat ultimul 
ban pentru a restabili această frumuseţe, aţi făcut pentru noi toţi ca 
această zi să devină o sărbătoare măreaţă, să devină biruinţa orto-
doxiei.

în ultimii 20 de ani s-au întâmplat multe evenimente impor-
tante şi noi am devenit alţii — dar nu până la urmă. aproape în fie-
care zi ne ciocnim de rudimente periculoase ale conştiinţei din tre-
cut, rupte în totalmente de credinţă şi de Dumnezeu; iar ruptura 
de credinţă în Dumnezeu — este şi ruptura de istorie, doar nu poţi 
cunoaşte bine istoria şi să nu fii ortodox.

în spatele la toate acestea  — este o distrugere periculoasă  
a conştiinţei naţionale, a culturii naţionale şi a demnităţii poporu-
lui. De aceea astăzi, restabilind bisericile şi mănăstirile, depunând 
eforturi pentru introducerea predării în şcoli a „bazelor culturii 
ortodoxe”, tinzând ca Forţele armate să aibă conducere păstorească, 
străduindu-ne ca bisericile să fie biserici, dar nu cluburi de noapte, 
depozite sau alte instituţii care au intrat în acele locuri pe temelii 
de sânge şi suferinţe ale bisericii şi ale poporului — noi nu cerem 
nimic pentru sine, dar procedăm astfel, având convingere profun-
dă că fără această renaştere a duhului nu va fi o adevărată renaştere  
a ţării. Poate şi vom construi drumuri bune şi vom achiziţiona teh-
nică performantă, dar dacă nu va fi puterea credinţei şi puterea 
duhului — nu va fi nici rusia, va fi o altă ţară. Doar marea majo-
ritate a concetăţenilor noştri doresc să trăiască în rusia, doresc ca 
influenţa duhovnicească a ortodoxiei să se extindă şi asupra popo-
rului. iar acei care aparţin la alte religii tradiţionale ale rusiei nicio-
dată nu au fost duşmanii ortodoxiei şi niciodată nu au pus la îndo-
ială importanţa decisivă a credinţei ortodoxe pentru soarta Patriei.

Dar nu fără rezultate au trecut deceniile de ateism. Şi de aceea 
încă mult trebuie să ne rugăm şi să lucrăm cu oamenii în vârstă şi cu 
persoanele de vârstă medie, şi cu tineretul, pentru ca acea credin-
ţă, prin care erau inspiraţi Dmitrii Donskoi, Peresvet şi osleabea, 
armata eroică rusă de pe câmpul Kulikovo, să ne inspire pentru fap-
te bune, să ne ajute să confruntăm răul şi minciuna, să organizăm 
viaţa noastră pe bază de valori duhovniceşti care cu laptele mamei 
pe parcurs de milenii au fost asimilate de poporul nostru. 

aş vrea din inimă să mulţumesc pe toţi cei care au participat la 
această minunată restabilire a mănăstirii sfântul nicolae din ugre-
şa. acelor, care se indignează în legătură cu returnarea lăcaşurilor 
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lui sfânt a fost schimbată firea lui omenească. atât de mult schim-
bată, încât şi copiii bisericii, şi cei care erau doar la pragul bisericii 
şi chiar acei care priveau critic la viaţa bisericească veneau la el după 
ajutor, sfat şi binecuvântare, simţind sfinţenia care era emanată de el.

în citirea de azi din apostol, din epistola către romani care  
a nimerit pentru ziua de azi în mod întâmplător (rom. 1, 18-27), 
noi găsim cuvinte de loc întâmplătoare pentru noi toţi — în favoa-
rea faptului că noi pomenim solemn aniversarea a 20-a de la recon-
strucţia acestei mănăstiri. apostolul Pavel, adresându-se către 
romani, vorbeşte despre aceea că mulţi oameni au schimbat slava lui 
Dumnezeu celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui 
stricăcois şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoare-
lor. adresând epistola sa la roma, în centrul imperiului, a cărei reli-
gie oficială era închinarea la idoli, apostolul Pavel, desigur, a avut în 
vedere, în primul rând, acea închinare la idoli, când oamenii cu pro-
priile mâini creau statui, asemănătoare chipului oamenilor, anima-
lelor şi chiar târâitoarelor şi se închinau lor, crezând că prin acele 
sculpturi ei capătă ajutor de la zeii imaginari, creaţi de mâinile lor.

Dar de ce aceste cuvinte sunt actuale atât pentru noi, cât şi, se 
prea poate, pentru viaţa monahală? Pentru că imediat după aceas-
ta apostolul vorbeşte şi despre faptul că mulţi oameni au preferat 
slava omenească în pofida slavei lui Dumnezeu. iată, de fapt, într-
o singură frază se conţine sensul întregii existenţe istorice a neamu-
lui omenesc. omul este liber — să se închine lui Dumnezeu şi să-l 
slăvească sau să se închine la altceva, de pildă, slavei omeneşti. sau 
puterii, fiindcă şi puterea ca instrument de acţiune asupra oameni-
lor ajută la dobândirea slavei. Şi se întâmplă astfel că întreaga via-
ţă este consacrată închinării acestei slave omeneşti şi la tot ce omul 
foloseşte pentru dobândirea slavei.

apostolul vorbea despre vechii romanii, demascând închinarea 
lor la idoli. Dar parcă ceva s-a schimbat în conştiinţa unui număr 
enorm de oameni care trăiesc tot aşa, cum trăiau vechii romani, dar 
poate şi mai rău? aceia măcar au inventat pe zei, iar omul contem-
poran nu are nevoie de nici un fel de zeu — el singur pe sine se zei-
fică, el îşi zeifică înclinaţiile sale păcătoase, patimile sale. Priviţi la 

în pomenirea aniversării a 35-a a slujirii voastre păstoreşti aş 
vrea să vă mulţumesc din suflet, să vă transmit această adresă ofi-
cială şi să vă înmânez această sfântă panaghie cu recunoştinţa pen-
tru trudele voastre multe, sincere şi soldate cu succes. la mulţi ani!

iar mănăstirii sfântul nicolae din ugreşa aş vrea să-i trans-
mit icoana Maicii Domnului „Feodorov”, care a devenit apărătoa-
rea pământului nostru după vremurile tulburi, sub al cărui acope-
rământ ţara noastră devenea rusia cea puternică. închinându-ne 
la această icoană, să ne amintim de zilele slăvite ale istoriei şi să-l 
rugăm pe Domnul pentru un viitor slăvit al Patriei noastre măreţe 
şi multpătimite. amin.

MăNăSTIRIlE CA loC Al ÎNfăPTUIRII  
ModUlUI dE VIAţă CREşTIN

Predica după liturghia Dumnezeiască la catedrala în cinstea Icoanei Mai-
cii Domnului din Kazani în ziua aniversării a 20-a de la renaşterea vie-
ţii monahale. Pustia stavropighială de maici Icoana Maicii Domnului din 

Kazani a sfântului Amvrosie în Şamordino 

26 mai 2010

înaltpreasfinţiile şi Preasfiinţiile voastre, preacuvioşi 
părinţi, preacuvioasă maică egumenă nicona, dragi surori ai 
lăcaşului sfânt din Şamordino, fraţi şi surori!

cu un sentiment foarte cald în inimă am păşit pragul acestui 
sfânt locaş, pe care atât de viu şi evident este întipărită lumina pre-
zenţei duhului lui Dumnezeu. astăzi sărbătorim aniversarea a 20-a 
de la reconstrucţia mănăstirii din Şamordino şi drept a spus mai-
ca stareţă că tot ce facem în biserică, inclusiv restabilirea mănăsti-
rilor — noi o facem cu puterea sfântului Duh. cu aceeaşi putere 
oamenii simpli, neputincioşi, păcătoşi deveneau sfinţi şi, credem, 
acum stau înaintea lui Dumnezeu.

noi pomenim numele stareţului ambrosie de la optina. el 
nu s-a născut stareţ şi nu s-a născut sfânt, dar prin puterea Duhu-
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prin cuvintele noastre sarcini cu anevoie de purtat (vezi: Mt. 23, 4), 
dacă ne mândrim cu hainele noastre — atunci noi creăm păgânis-
mul nostru mic, făurim pentru sine idoli mici, cărora începem să 
ne închinăm, lăsând slava lui Dumnezeu. Mănăstirea este un loc, 
unde sunt create toate condiţiile pentru înfăptuirea modului veri-
tabil creştin de viaţă. Mănăstirea trebuie, în primul rând, să devi-
nă şcoala dragostei — a dragostei celor maturi către cei mai mici,  
a conducătorilor faţă de subalterni. iar dragostea subalternilor pen-
tru conducători trebuie să fie manifestată prin urmarea fără tăga-
dă a sfintei ascultări. ascultare nu prin impunere, nu prin dinţii 
încleştaţi, când cuvântul „binecuvântaţi” se pronunţă în aşa mod că 
ţi se face straşnic, dar cu bucurie şi hotărâre de a îndeplini voia lui 
Dumnezeu pe care o află călugărul prin ascultate.

Şi chiar dacă toate acestea sunt însoţite de greutăţi, de o autoli-
mitare şi mai mare, atunci cu atât mai mult trebuie să ne bucurăm că 
Dumnezeu ne încearcă, ne dă posibilitate prin ascultare de a-i ară-
ta devotamentul nostru. Fiecare cine capătă o ascultare trebuie să 
ţină minte că ea se înfăptuieşte cu dragoste; că unuia se dă o ascul-
tare mai grea, iar altuia — o ascultare mai uşoară, nu din cauza că 
conducătorul simpatizează cuiva, iar pe altul îl înjoseşte. în ascultare 
trebuie să fie arătată dragostea către conducător şi smerenia proprie. 
numai atunci viaţa mănăstirii va fi şcoala dragostei, a vieţii pline de 
bucurii. Şi totul de ce se dezice călugărul, păşind pragul lăcaşului 
sfânt, va fi de multe ori compensat prin căldura relaţiilor omeneşti, 
prin grija unuia faţă de altul şi, desigur, prin dragostea lui Dumne-
zeu care se arată prin oameni şi prin puterea harului lui Dumnezeu.

vă doresc tuturor, dragii mei  — şi celor care trăiţi aici în 
mănăstirea de la Şamordino, şi fraţilor din pustia de la optina — 
să creşteţi, în primul rând, în dragoste pentru hristos nu doar 
prin cuvinte (fiindcă este o făţărnicie periculoasă şi respingătoa-
re), dar prin fapte. vă doresc puterea duhului şi, după cum a spus 
drept maica stareţă: poţi construi biserici din cărămidă, aceasta 
este un lucru deşi greu, dar după puteri, dar iată biserica sfântu-
lui Duh în suflet să o construieşti este cu mult mai greu. la această 
lucrare noi suntem chemaţi cu toţii — de la Patriarh la paracliser,  

aşa-numita cultură contemporană care este mijlocul de proslăvire 
a păcatului omenesc şi a patimii omeneşti! e greu de spus, dacă în 
roma antică păgână a fost ceva asemănător zilei de azi. Şi această 
închinare la idoli în timpurile noi nu este tolerantă în raport cu via-
ţa religioasă a oamenilor. romanii aveau o lege, conform căreia în 
imperiu puteau exista toate religiile; drept că această lege nu se răs-
pândea asupra credinţei creştine şi de aceea pe creştini îi prigoneau 
şi îi omorau. Dar, totuşi, de rând cu diferite culte păgâne impor-
tante, la roma puteau exista şi alte culte. 

închinarea contemporană la idoli, proclamând răbdarea, tole-
ranţa, de fapt realizează un atac total asupra vieţii religioase a oame-
nilor. Şi moda pentru un mod de viaţă anumit, pentru standarde în 
literatură, muzică, artă plastică, care cu insistenţă sunt impuse prin 
diverse festivaluri ca modele demne de urmat, de fapt au în calita-
te de scop proslăvirea şi proclamarea doar a unei singure religii — 
închinarea la idoli.

De aceea cuvintele, spuse de apostolul Pavel, pur şi simplu 
lovesc astăzi în conştiinţa noastră, uluiesc imaginaţia prin forţa lor. 
aceste cuvinte care străbat secole sunt adresate nouă. Dar de ce 
oare în mănăstire ele sună îndeosebi de puternic aidoma unui clo-
pot? Din cauza că modul de viaţă monahal este chemat de a sfida 
toate aceste ispite. călugărul prin viaţa sa este chemat să demon-
streze că urmarea legii lui Dumnezeu este mai frumoasă, mai boga-
tă duhovniceşte, mai luminată, mai nobilă decât tot ce propune 
păgânismul contemporan. iată de ce, făurind lumea sa interioară 
prin rugăciune, pocăinţă, îndeplinirea ascultărilor, urmarea făgădu-
inţelor; depărtându-se de tot ce este lumesc, monahul mărturiseşte 
despre biruinţa duhului asupra trupului şi a modului de viaţă creş-
tin asupra tot ce oferă lumea contemporană păgână.

însă chemarea monahală este însoţită şi de o enormă responsa-
bilitate, pentru că monahii şi monahiile sunt priviţi ca pilde dem-
ne de urmat — ceea ce este permis mirenilor, nouă ne este interzis. 
Dacă noi spunem că credinţa noastră este o credinţă a dragostei, 
iar dragoste nu avem între noi şi pentru cei care vin la noi, dacă în 
interiorul nostru ne înălţăm de asupra celorlalţi, dacă punem pe ei 
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aş vrea să vă mulţumesc din tot sufletul pentru cuvintele calde 
şi pentru cadoul minunat pe care mi l-aţi făcut. el îmi va aminti — 
se prea poate chiar şi atunci, când gândurile mele vor fi departe de 
Karelia — de pământul Kareliei; îmi va aminti prin chipul sfinţilor 
din Karelia care aici, pe pământul acesta nordic, au făurit şi credin-
ţa ortodoxă, şi bazele organizării statale.

Mă bucur că vizita mea a coincis cu sărbătorirea aniversării  
a 90-a de la formarea republicii Karelia. este o etapă cu adevărat 
importantă în viaţa poporului. Karelia a devenit subiect al Patriei 
unice ruse, iar astăzi este un subiect destoinic al Federaţiei ruse. 
Fiecare om care a vizitat Karelia admiră natura ei minunată, înţe-
legând totodată în ce condiţii climaterice ne este arătată această 
frumuseţe. Florile luxuriante, copacii splendizi arată foarte orga-
nic în condiţiile unei clime sudice, una parcă o presupune pe alta. 
Dar când vezi un astfel de dar al lui Dumnezeu în condiţiile climei 
aspre de nord, atunci, fără îndoială, înţelegi că pe acest pământ este 
pecetea lui Dumnezeu.

Deja prin faptul cum se dezvolta nordul rusesc în trecut au 
fost arătate semne ale prezenţei lui Dumnezeu — mai mult de 500 
de biserici, mai mult de 20 de mănăstiri, mai mult de 1000 de pre-
oţi. Karelia a fost Fivaida rusească. Dar seminarul înfloritor din 
oloneţk, al cărui absolvent a fost stăpânul grigorii (ciukov), care 
a devenit mitropolit al leningradului postbelic şi care şi-a adus 
o deosebită contribuţie la dezvoltarea învăţământului teologic în 
biserica rusă din secolul al XX — lea?

când cineva spune că şi Karelia e un pământ sărac cu climă 
aspră, eu de fiecare dată îmi aduc aminte de istoria noastră minu-
nată, măreaţă şi slăvită — istoria Kareliei. Doar au fost de toate — 
şi drumuri, şi sate, şi oraşe şi industrie. Petrozavodskul a fost creat 
în calitate de centru industrial al rusiei şi este greu să ne imagi-
năm victoriile lui Petru fără Petrozavodsk. aceasta nu era o regiune 
periferică, nu era nordul: noi cu toţii suntem nordul, toată rusia 
este nord; aceasta este o parte organică slăvită a ţării.

iată din ce cauză o responsabilitate deosebită îi revine astăzi 
puterii şi bisericii, şi poporului care locuieşte aici — responsabilitate  

de la conducătorii de state până la simpli muncitori. noi cu toţii 
suntem chemaţi să dobândim duhul lui Dumnezeu, viaţa după legi-
le lui Dumnezeu — atunci ca răspuns la atacul total al păgânismu-
lui noi vom ridica un zid puternic de nepătruns, o stâncă a credin-
ţei, de care se vor sparge toate aceste valuri diavoleşti, ispite şi iluzii.

Fie ca Domnul să ne ajute să dobândim Duhul sfânt şi cre-
dinţă şi, procedând în concordanţă cu această credinţă, să afirmăm 
valoarea măreaţă a vieţii în conformitate cu legile lui hristos. 

aş vrea în amintirea sărbătorii de astăzi să aduc în dar mănăs-
tirii de la Şamordino icoana Preasfintei născătoare de Dumnezeu 
„a semnului”, aleasă în calitate de ocrotitoare a ultimului sobor 
arhieresc care a binevoit să mă aleagă pe mine, nedestoinicul, la 
pristolul de Patriarh. rugându-vă în faţa acestei icoane la care este 
ataşată o plăcuţă memorabilă, vă rog să mă pomeniţi şi pe mine 
în rugăciunile voastre sfinte. aş vrea să aduc în dar pentru azilul 
vostru această imagine, măiestrit executată, a lavrei sfânta treime 
a sfântului serghie (centrul nostru comun duhovnicesc)  — şi ca 
împodobire, şi ca amintire despre sărbătoarea de azi. Fie ca binecu-
vântarea lui Dumnezeu, acoperământul Maicii Domnului să fie cu 
mănăstirea aceasta şi cu noi cu toţii. amin. 

ÎN CAlITATE dE PATRIARH CoNSIdER  
dE dAToRIA MEA Să foRMUlEz ANUME  

ACEASTă SARCINă  — RESTABIlIREA SlAVEI dIN 
TRECUT PE PăMÂNTUl SfÂNT Al KARElIEI

Predica de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir şi a soboru-
lui sfinţilor din Karelia, după liturghia Dumnezeiască în catedrala Sfân-
tul Alexandru Nevski din or. Petrozavodsk — capitala Republicii Karelia 

3 iuinie 2010

înaltpreasfinţia voastră, stăpâne Manuil, arhipăstorul pămân-
tului Kareliei! înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile voastre! Dragi 
părinţi, fraţi şi surori!
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dar Domnul doarme. De ce dintr-o dată nu s-a trezit? oare som-
nul era atât de adânc că nu a putut simţi pericolul, nu a putut să se 
deştepte, să liniştească pe ucenici, poate chiar să le dea vreun sfat? 
iar el doarme.

Dumnezeu nu se amestecă în viaţa noastră cu orice prilej. acei 
care cred că Dumnezeu ne poartă de mână şi dirijează nemijlocit 
ceea ce se petrece în jurul nostru, greşesc. lumea, creată de Dum-
nezeu, se supune legilor fizicii şi diferenţa de presiune care a gene-
rat furtuna de asupra lacului ghenizaret a fost un fenomen, pro-
gramat de creaţia lui Dumnezeu. Dumnezeu anume astfel a creat 
lumea, ca în urma diferenţei de presiune atmosferică să apară vân-
tul. Dumnezeu nu se amestecă şi vântul suflă.

tot aşa se întâmplă şi în viaţa noastră. Domnul ne-a dat raţiu-
ne, libera voinţă, sentimente. el ne-a dat legile sale: trăiţi conform 
acestor legi şi veţi fi fericiţi. nu doar veţi restabili Karelia — toată 
lumea o veţi transforma. Dar noi nu trăim aşa! trăim conduşi de 
propria minte şi Domnul nu se amestecă. iar când începem să ne 
cufundăm, când medicul ne pune o diagnoză groaznică, când fami-
lia e în prag de divorţ, când duşmanul năvăleşte asupra Patriei — 
iată atunci începem să- l deşteptăm pe Domnul. Şi ce se întâmplă? 
Domnul aude strigătele noastre. el ne spune: „De ce vă este frică, 
puţin credincioşilor?” — şi ne ajută. 

noi avem două posibilităţi să ne organizăm viaţa: să trăim aşa 
de parcă nu există Dumnezeu şi să trăim, înţelegând că Dumne-
zeu există. Şi dacă vom trăi cu conştiinţa că Dumnezeu există, că 
Domnul nu va dormi — el ne va privi cu atenţie, auzind rugăciu-
nea noastră. aceasta nu înseamnă că, nădăjduind la Domnul, poţi 
să nu lucrezi şi să devii leneş — cică, Domnul totuna ne va ajuta. 
nu ne va ajuta Domnul! Domnul ajută celor care permanent îl tre-
zesc prin rugăciune vie şi fierbinte şi totodată singuri pot conduce 
barca în timpul furtunii. s-au speriat apostolii — dar nu era motiv 
de frică. Desigur, învăţătorul trebuia trezit, dar, se prea poate, nu 
trebuia rugat ca să-i salveze pe ucenici, ei singuri trebuia să lucre-
ze cu vâslele şi pânza de corabie — doar Domnul nu ar fi permis ca 
apostolii lui să moară.

pentru renaşterea acestei frumuseţi. trebuie de construit drumuri, 
trebuie de renăscut oraşe şi industria, trebuie de amenajat locuin-
ţe, trebuie de găsit resurse — pentru ca să înceapă să lucreze eco-
nomia din regiune, pentru ca slava ei din trecut să se reflecte în via-
ţa Kareliei contemporane.

Desigur, cineva poate spune că acestea sunt doar cuvinte fru-
moase, dar cât de greu este să realizezi toate acestea! atât de mul-
tă frică, nesiguranţă, iar unora problemele de astăzi în genere li se 
par ca fiind nişte crize care urmează una după alta, o furtună neîn-
treruptă care distruge toate încercările bune. cu atât mai mult că 
mai rămân multe probleme, legate de viaţa personală a oamenilor: 
băuturile alcoolice, desfacerea familiilor, dorinţa de a pleca cu ori-
ce preţ în alt loc, unde mâncarea e mai gustoasă. Din această cauză 
unii se află în stare de apatie. 

aş vrea să răspund tuturor acestor oameni prin cuvintele evan-
ghelice. citirea de azi din evanghelie (Mt. 8, 23-27) foarte mult 
se potriveşte cu ceea despre ce vorbim acum. în acest fragment se 
povesteşte despre faptul cum Domnul plutea cu corabia pe lacul 
ghenizaret. lacul acesta există şi astăzi, după cum ştiţi; este încon-
jurat de peisaje minunate galileiene, clima este moale. Dar şi pe 
acest lac ca şi pe onega şi ladoga se poate întâmpla să înceapă fur-
tuna. Pescarii foloseau corăbii nu prea mari de pe care prindeau 
peşte. Şi iată că s-a ridicat o furtună pe lacul ghenizaret. Mântui-
torul dormea pe proră. apostolii s-au speriat de puterea valurilor,  
a vântului  — era o furtună adevărată! îl deşteaptă pe învăţătorul 
lor şi îi spun: „Pierim”. iar Domnul le răspunde liniştit: „De ce vă 
este frică, puţin credincioşilor?” Şi a liniştit furtuna.

textul acesta are o semnificaţie foarte profundă. Din păca-
te, nu de puţine ori, citind evanghelia, noi o percepem, precum 
copiii  — ca pe o poveste. Percepem fabula exterioară, încercăm 
să memorăm evenimentele, descrise în evanghelie; însă evanghe-
lia descoperă semnificaţia sa veşnică doar atunci, când pătrundem 
în esenţa ei. chiar şi în faptul că Domnul dormea, ni se arată ceva 
măreţ. ucenicii se tem — furtuna e dezlănţuită, corabia e pe cale  
a se răsturna, fără a ajunge la mal, pe toţi îi aşteaptă moartea  — 
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eu vă chem pe toţi să păstraţi credinţa ortodoxă, nu doar  
să frecventaţi biserica din când în când, ca să aprindeţi o lumânare, 
să comandaţi un te Deum sau un parastas, să botezaţi copilul, să vă 
cununaţi. trebuie să aveţi necesitate de biserică! aşa cum se cuvine 
ortodocşilor — nu dormi duminica, nu privi televizorul, dar vino 
la biserică şi Domnul pentru aceasta îţi va întoarce însutit. Dum-
nezeu niciodată nu rămâne dator nouă — noi rămânem datori lui. 
vino la biserică. nu poţi sta două ore — stai 10 minute, dar anu-
me în zi de duminică, când toţi enoriaşii sunt adunaţi. Priveşte la 
oameni, priveşte la feţele lor, închină-te la icoane — poate şi nu vei 
dori să pleci. roagă-te pentru pământul tău, Karelia, pentru fami-
lia ta, pentru lucrul tău, pentru putere, pentru armată, pentru ca 
pământul nostru rusesc să se întărească şi să se schimbe chipul isto-
ric al Kareliei slăvite.

în ultimii ani s-a făcut foarte mult. Dumnezeu m-a adus în 
Karelia pentru prima şi unica dată, până în ziua de azi, în depărta-
tul an 1966. Mulţi din voi, se prea poate, atunci încă nu v-aţi năs-
cut pe lume. ţin minte patru bisericuţe în toată Karelia  — două 
în Petrozavodsk, una în oloneţ şi una în sortavale. acestea erau 
ruinele vieţii bisericeşti, dar noi ne rugam — ne rugam cu lacrimi 
în ochi în biserica „înălţarea sfintei cruci” şi credeam, niciodată 
nu am pierdut speranţa, că rusia va învia. iar astăzi ne rugăm de 
acum în această minunată catedrală sfântul alexandru nevski, cu 
noi este guvernatorul şi conducerea. societatea treptat, dar real se 
întoarce spre acele valori, fără de care nu poate fi o viaţă prosperă 
a poporului.

odată cu organizarea eparhiei aici, în Karelia, s-au produs 
mari schimbări în viaţa bisericească: au fost deschise zeci de paro-
hii, câteva mănăstiri, a apărut un nou cler. aş vrea să vă mulţumesc 
din inimă, înaltpreasfinţia voastră, pentru truda dumneavoastră. 
eu ştiu că fiind un om smerit apreciaţi cu modestie lucrul depus, 
dar de la o parte se vede mai bine. iar eu, care ţin minte Karelia dis-
trusă duhovniceşte, sunt emoţionat până în adâncul sufletului când 
privesc şi la poporul lui Dumnezeu care ne înconjoară astăzi, şi la 
această biserică, şi la multe alte biserici. Desigur, Dumneavoastră 

cât de des noi spunem în viaţa noastră: „Doamne, ajută ca fii-
ca sau fiul să intre la institut” — dar cum au învăţat la şcoală, dar 
câte puteri au depus ei sau cât efort au depus părinţii lor — nu are 
importanţă. „tu ajută-mi, dar dacă nu mă ajuţi — înseamnă tu nu 
exişti” — o astfel de logică se întâlneşte în zilele noastre.

astăzi noi chemăm pe toţi să trăiască cu Dumnezeu. aşa cum 
au trăit făcătorii de minuni din Karelia — doar ei au fost aceia care 
au transformat această regiune. nu erau drumuri asfaltate, nu exis-
tau telefoane mobile şi uneori nu era chiar îmbrăcăminte călduroa-
să şi mâncare sănătoasă, dar ei trăiau aici şi nimeni nu pleca nică-
ieri şi nu tindea să plece în ţările calde. ei concepeau acest popor, 
acest pământ ca pe al său, ca pe o soartă dată de Dumnezeu. Şi 
ce au făcut? ca rezultat  — mai mult de 500 de biserici şi 20 de 
mănăstiri, mai mult de o mie de preoţi, un seminar şi oraşul înflo-
ritor Petrozavodsk, unul din centrele industriei ruseşti. singur ţarul 
a venit aici, toţi cunoşteau numele acestui oraş, fiindcă el răsuna în 
toată rusia.

ca să reuşim să soluţionăm problemele noastre, nu trebuie să 
deranjăm pe Dumnezeu atunci, când totul s-a pierdut. Desigur, şi 
atunci Domnul ne ajută prin marea mila sa, dar cu Dumnezeu tre-
buie să comunicăm în fiecare zi — în rugăciune vie, mărturisindu-
i păcatele, rugându-l pentru ajutor, în primul rând pentru organi-
zarea minţii noastre, a inimii noastre, fiindcă totul ce este bine şi 
ce este rău pornesc din inimă (vezi: Mt. 15, 18-19). Şi dacă ne vom 
schimba în interior aidoma exemplului sfinţilor din Karelia, atunci 
lumea va deveni alta. soarele va lumina altfel de asupra Kareliei. 
Pădurile şi lacurile din nou vor începe să dea oamenilor bogăţiile 
lor, fiindcă unde este pacea lui Dumnezeu şi dragoste — acolo este 
adevărul lui Dumnezeu, iar unde este adevărul lui Dumnezeu  — 
acolo este bunăstare.

nădăjduiesc, dragi fraţi şi surori, că sărbătorirea soboru-
lui sfinţilor din Karelia şi a aniversării a 90-a a Kareliei ne va aju-
ta întru-un anumit sens să începem o viaţă nouă. anume pentru 
aceasta şi marcăm sărbătorile ca, aducându-ne aminte de trecut, să 
ne gândim la prezent.
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tat particularităţile acestei biserici, principiile ei dogmatice şi cano-
nice. noi ştim că anume la aceasta s-a referit soborul de la Florenţa, 
unde ortodocşii au semnat uniaţia cu roma. a semnat-o şi mitro-
politul Moscovei isidor. 

însă biserica noastră nu a acceptat uniaţia, fiindcă oamenii 
înţelegeau clar că acest lucru nu este de la Dumnezeu, că sub toa-
te acestea se ascunde o mare minciună şi factorii politici apasă pe 
conştiinţa bisericească. Şi când, după semnarea uniaţiei, mitropoli-
tul isidor a vrut să revină la Moscova şi să intre în catedrala aceas-
ta, biserica nu l-a primit — el a fost alungat din Moscova, iar îna-
intestătătorul bisericii ortodoxe ruse a fost ales mitropolitul iona.

noi ştim că sfântului ierarh iona a fost un om de viaţă sfântă, 
iar semn al sfinţeniei sale sunt moaştele care nu sunt supuse putre-
zirii, aflate în catedrala aceasta. adineaori am făcut rugăciuni în 
faţa lor, chemându-l pe mitropolitul iona, sfânt ierarh şi făcător 
de minuni, ca ajutor nouă tuturor pe căile vieţii creştine. credem 
că Domnul prin rugăciunile lui va păstra şi biserica rusă, şi popo-
rul nostru.

Dar ce este calea vieţii creştine? astăzi am auzit cuvintele 
minunate ale Mântuitorului din evanghelia după ioan: Eu sunt 
uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui (in. 10, 9). ce sem-
nifică această imagine? în ce sens Domnul vorbeşte despre sine ca 
despre uşă? uşa e simbolul începutului de cale. Şi Domnul este uşa 
pentru toată viaţa noastră. noi trebuie să intrăm prin el. Dar înco-
tro să intrăm? ce fel de spaţiu este acela, unde Domnul ne propu-
ne să intrăm? acest spaţiu este lumea creată de el şi Domnul pro-
pune să intrăm prin el în această lume. el ne propune să pornim pe 
cale — calea vieţii noastre — prin el.

Dar ce semnifică toate acestea pentru noi, oamenii contempo-
rani? în ce sens hristos poate fi pentru noi uşă? în ce sens el poate 
fi pentru noi început de cale? cuvântul lui — adevărul, proclamat 
de el — trebuie să fie criteriu pe care fiecare din noi în orice împre-
jurări ale vieţii trebuie să-l utilizeze la soluţionarea acelor proble-
me, cu care ne ciocnim.

noi ştim că în societatea contemporană există o mulţime de 

şi eparhia Dumneavoastră vă aflaţi la început de cale. acest mar-
caj -500 de parohii  — nu trebuie să se prefacă într-un miraj, în 
ceva fantastic. sarcina directă a bisericii — este de a restabili totul 
ce a fost distrus, iar împreună cu aceasta vor fi refăcute şi satele, şi 
infrastructura, fiindcă acolo, unde este credinţă în Dumnezeu, aco-
lo întotdeauna apare şi activitatea socială a oamenilor.

noi nu trasăm anumite hotare temporale, dar în calitate de 
Patriarh consider de datoria mea să formulez anume această sar-
cină — restabilirea slavei din trecut pe pământul sfânt al Kareliei.

PREdICA ÎN zIUA PoMENIRII SfÂNTUlUI  
IERARH IoNA, MITRoPolIT Al MoSCoVEI  
şI Al ÎNTREgII RUSII, făCăToR dE MINUNI

După liturghia Dumnezeiască în catedrala Adormirea Maicii Domnului 
în Kremlin (or. Moscova) 

28 iunie 2010

înaltpreasfinţia şi Preasfinţia voastră! Preacuvioşi fraţi! 
Dragi părinţi, fraţi şi surori!

vă felicit din inimă cu marea sărbătoare pentru oraşul Mosco-
va, pentru toată biserica noastră! noi pomenim pe sfântul ierarh 
iona, mitropolit al Moscovei şi al întregii rusii. a fost primul 
mitropolit, ales de soborul arhieresc al bisericii ortodoxe ruse, 
cu aceasta începându-se istoria autocefală a bisericii noastre ruse.

alegerea mitropolitului a fost precedată de împrejurări foar-
te triste, legate de starea de lucruri în familia bisericilor ortodo-
xe. erau vremuri grele de încercare pentru biserica din constantin-
opol, fiindcă era un mare pericol de ocupare a constantinopolului 
de către turci şi, desigur, creştinii constantinopolului îşi puneau 
speranţa în fraţii lor creştini. Pentru a apăra oraşul şi imperiul orto-
dox bizantin, ei chemau la solidaritatea ortodoxă. Dar, ca răspuns, 
au fost înaintate anumite condiţii. ajutorul putea veni doar cu ace-
le condiţii pe care le propunea biserica romană: trebuia de accep-
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acea turmă care va păstra adevărul, fără de care nu poate exista nea-
mul omenesc. toate acestea cer de la fiecare creştin înţelepciune, 
curaj, credinţă profundă. Şi astăzi noi ne-am rugat sfântului ierarh 
iona, ca el să întărească credinţa noastră, să întărească curajul nos-
tru, să ne ajute să mergem pe calea, al cărei început este hristos.

Mă bucur că am posibilitatea de a săvârşi astăzi liturghia Dum-
nezeiască împreună cu clerul eparhiei din vladimir. a devenit  
o bună tradiţie că de fiecare dată, când Patriarhul slujeşte în cate-
drala principală a bisericii noastre  — catedrala adormirii Maicii 
Domnului din Kremlin — împreună să slujească şi reprezentanţii 
diferitelor eparhii. astăzi aş vrea să salut cordial pe stăpânul evlo-
ghii, arhiepiscopul de vladimir şi suzdal, împreună cu reprezen-
tanţii clerului şi ai mirenilor din această eparhie <…>

aş vrea să salut cordial pe reprezentanţii regiunii vladimir, 
guvernatorul nicolai vladimirovici vinogradov, reprezentantul 
Prezidentului în regiunea vladimir, pe primarul oraşului vladimir 
şi să le doresc ajutorul lui Dumnezeu şi prosperitate regiunii vladi-
mir şi tuturor locuitorilor ei. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu 
să fie cu voi cu toţi. amin.

fIE CA ÎNţElEPCIUNEA lUI dUMNEzEU  
Să fIE PUSă dREPT TEMElIE ÎN AlEgEREA  

CăII NoASTRE

Predica la sărbătoarea Naşterea Sfântului Prooroc, Înaintemergătorul  
şi Botezătorul Domnului Ioan. După liturghia Dumnezeiască în biserica 

Naşterea lui Ioan Botezătorul de la Presnea (or. Moscova ) 

7 iulie 2010

înaltpreasfinţia voastră, stăpâne ignatii! Dragi părinţi, 
fraţi şi surori!

Mă bucur pentru posibilitatea, când sărbătorim jubileul aces-
tei biserici, când ne gândim la istoria ei multiseculară, când ea ne 
arată frumuseţea iniţială după lucrările de restaurare excelent exe-

criterii. oamenii refuză la însăşi noţiunea de adevăr, schimbându-
l cu pluralismul de opinii şi de convingeri omeneşti. noi suntem 
convinşi că adevărul nu există, că nu este un criteriu universal al 
deosebirii răului de bine şi că există o mulţime de adevăruri ome-
neşti. Dar dacă există o mulţime de adevăruri, înseamnă că adevă-
rul nu există în genere. Şi pentru ca să nu fim ispitiţi — nici ieri, 
nici azi, nici mâine — nouă ne vorbeşte Domnul: Eu sunt uşa. nu 
acea uşă care poate fi la dreapta sau la stânga, dar unica uşă Dum-
nezeiască şi doar acela cine va trece prin acea uşă, se va mântui.

aceste cuvinte uluiesc prin putere uimitoare şi lipsa de com-
promis. în pofida multor învăţători mincinoşi care ne vorbesc 
astăzi despre existenţa multor adevăruri, Domnul afirmă că el este 
uşa către mântuire. Dar nu este suficient a intra, a porni pe cale — 
trebuie să mergi pe această cale, iar în orice cale sunt multe pie-
dici. Şi iată aici trebuie nu doar să ţii minte despre uşa prin care 
ai intrat, nu doar să păstrezi adevărul  — trebuie să poţi să folo-
seşti acest adevăr în diferite situaţii din viaţă. De aceea Domnul  
a spus nu doar: „eu sunt uşa”, dar şi „eu sunt păstorul cel bun. 
Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale” (in. 10, 11). Pe 
această cale a vieţii el ca păstor ne duce, ne ajută să folosim adevă-
rul în calitate de criteriu universal care poate ajuta fiecăruia să dife-
renţieze binele de rău.

în această evanghelie se mai conţin uimitoarele cuvinte des-
pre faptul că Păstorul — Mântuitorul are multe oi. aceste oi apar-
ţin la diferite staule, dar toate trebuie aduse în împărăţia cerurilor. 
Domnul zice că există doar un singur păstor  — acela este el  —  
şi va fi o turmă şi un păstor (in. 10, 16).

când ne gândim astăzi la mulţimea de tradiţii diferite, existen-
te în creştinism, la deosebirile existente în mediul creştin, noi, desi-
gur, deplângem aceste separări care slăbesc turma lui hristos. Dar, 
totodată, noi sperăm că cuvintele Mântuitorului se vor realiza în 
istorie. noi încă nu ştim cum se va întâmpla aceasta: noi nu avem 
clarviziunea, nu avem experienţa vieţii într-o singură turmă; dar noi 
credem că Domnul în mod tainic, dar totodată real, conduce oame-
nii către acest scop — că în jurul lui se va aduna o singură turmă — 
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grija pentru trup este legată de supravieţuirea omului. Doar Dom-
nul ne-a creat astfel, încât noi trebuie să ne alimentăm, să ne odih-
nim, să ne îmbrăcăm, să căpătăm studii — aceasta este planul lui. 
el ar fi putut crea pe om cu totul altfel — ca să nu mai fie nevoie 
să te gândeşti la menţinerea vieţii fizice sau, cel puţin, să te gândeşti 
foarte puţin. însă Domnul ne-a dat anume acest trup, ne-a dat anu-
me aceste puteri omeneşti care au nevoie de refacere, de menţine-
re. De aceea apostolul şi vorbeşte despre necesitatea de a avea grijă 
pentru viaţa noastră trupească.

uneori preoţii sunt întrebaţi: este păcat a pleca în concediu? 
este păcat a cumpăra un anumit obiect? este păcat a invita oameni 
la sărbătoare şi a-i servi? totul din cele enumerate poate fi păcat, 
dar şi un lucru sfânt — totul depinde de faptul ce se petrece în ini-
ma voastră: dacă grija pentru trup noi o transformăm în slujirea 
poftei, atunci noi murim.

Dar ce este pofta? Pofta  — este dominarea celor materiale 
asupra sufletului. când toate gândurile se reduc la cele materiale, 
când grija pentru partea materială a vieţii devine dominantă, când 
toate celelalte din viaţă sunt îndepărtate, când şi bucuria, şi mâh-
nirea  — sunt doar în plan material, când omul nu se gândeşte la 
nimic, decât să aibă cât mai multe mijloace materiale, să cheltuie 
mai mult, să capete mai multe plăceri.

lumea merge astăzi pe această cale îngrozitoare, creând o civi-
lizaţie a poftei, prin urmare o civilizaţie a păcatului, transformând 
pofta în idealul vieţii. romanii antici? ei sunt asceţi pe fundalul 
la ceea ce se petrece acum, inclusiv în ţara noastră. iată Domnul şi 
ne avertizează în legătură cu acest mod de viaţă. el nu ne spune: 
renunţaţi la leafă, nu căutaţi mijloace materiale, nu cumpăraţi hai-
ne, nu construiţi case, nu cumpăraţi maşini, nu plecaţi în conce-
diu, nu vă adresaţi la medic, nu faceţi studii. nimic din toate aces-
tea nu veţi găsi în cuvântul lui Dumnezeu. el vorbeşte despre grija 
pentru trup, doar avertizând prin cuvintele apostolului ca aceas-
tă grijă să nu devină slugărnicie trupului, să nu fie o slujire poftei 
omeneşti.

este un gând extrem de important. acela care găseşte un echi-

cutate, să săvârşesc împreună cu voi liturghia Dumnezeiască, într-
adevăr să ne amintim de istoria acestui loc sfânt din capitală, să ne 
rugăm pentru Moscova, pentru biserica noastră şi pentru toţi care 
vin cu credinţă sub bolţile acestui lăcaş sfânt.

astăzi la liturghia Dumnezeiască am citit epistola apostoli-
că către romani, am auzit cuvintele care ne ajută multe să înţele-
gem şi să organizăm raţional şi mântuitor relaţiile noastre cu lumea 
înconjurătoare. De fapt, noi construim şi reconstruim bisericile 
anume pentru faptul ca prin rugăciune, prin împărtăşirea cu harul 
lui Dumnezeu să învăţăm arta de a trăi, să învăţăm înţelepciunea 
vieţii, să descoperim pentru sine ceva ce ar putea să ne schimbe via-
ţa, să o umple de un conţinut adevărat, de o semnificaţie netrecă-
toare, de bucuria întru Domnul.

Şi astăzi în epistola către romani Domnul parcă întredeschi-
de pentru noi taina bunăstării omeneşti, taina fericirii omeneşti. 
apostolul se adresează către romani, care erau oameni înstăriţi şi 
deseori foarte nestăpâniţi, fiindcă trăiau în condiţiile unei capita-
le foarte bogate, cu un mare număr de distracţii, cu petreceri, lux 
şi confort şi foarte mult ţineau la acest mod de viaţă. iar pentru ca 
să umple acest mod de viaţă cu vreun conţinut, ei se delectau cu 
arta — pentru ca măcar ceva să emoţioneze sufletul, fiindcă puteri-
le locuitorilor bogaţi ai romei erau orientate în fond asupra altor 
interese. Şi iată, adresându-se la creştinii romani, apostolul spune: 
Îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos (rom. 13, 14). nu în tunice-
le voastre moi, nu în aromele voastre, nu în confortul vostru coti-
dian — îmbrăcaţi-vă în Domnul nostru iisus hristos.

Dar de ce e nevoie să ne îmbrăcăm în hristos? Şi tot aici apos-
tolul spune: pentru ca grija pentru trup să nu se transforme în slu-
jirea poftelor. această frază costă cât mii de volume de filozofie.  
o singură frază ne ajută să repartizăm toate priorităţile vieţii ome-
neşti, să construim un echilibru, să determinăm ce este principal şi 
ce este secundar. apostolul cheamă pe locuitorii bogaţi ai romei 
să trăiască astfel ca, fără a lăsa grija pentru trup, să nu slujească pof-
tei. grija pentru trup este o condiţie obligatorie a existenţei uma-
ne. se poate spune că în anumite condiţii şi în unele împrejurări 
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căii, în alegerea idealurilor. Şi credem că atunci mila lui Dumne-
zeu se va apleca asupra fiecăruia dintre noi şi asupra poporul nos-
tru. Şi trupul nostru nu va suferi, căci grija pentru el la fel este pre-
văzută de planul lui Dumnezeu despre lume şi om. Fie ca Domnul 
să ne dea nouă tuturor puteri să mergem pe acea cale, la care el ne 
cheamă. amin.

PIldA SoţIloR CUVIoşI CA ModEl  
dE VIAţă fAMIlIAlă

Predica în ziua sfinţilor cuvioşi cneazul Petru şi cneaghinea Fevronia. 
După liturghia Dumnezeiască în mănăstirea de maici Sfânta Treime (or. 

Murom) 

8 iulie 2010

înaltpreasfinţia voastră, stăpâne evloghii! înaltpreasfinţiile şi 
Preasfinţiile voastre! stimată svetlana vladimirovna, maica tavi-
fa, valentin afanasievici, primarul oraşului Murom, dragi fraţi şi 
surori!

aş vrea să vă felicit cordial pe toţi care aţi spus cuvinte calde 
în adresa mea. cu adevărat, trăiesc emoţii puternice în legătură cu 
vechiul oraş Murom, binecunoscut fiecărui om rus ca fiind un oraş 
ce a păstrat şi păstrează tradiţiile ortodoxiei, care a fost, dar şi astăzi 
mai este — prin bîlinele noastre, prin eposul nostru — un simbol 
al poporului rus.

este minunat că în acest oraş este restabilită mănăstirea şi sunt 
returnate pentru închinare în rugăciuni moaştele sfinţilor Petru şi 
Fevronia. în memoria poporului întotdeauna s-a păstrat pilda aces-
tor soţi cuvioşi ca model al vieţii familiale. Şi prin pronia lui Dum-
nezeu (fiindcă fără voia lui Dumnezeu astfel de evenimente nu se 
pot săvârşi) această zi de pomenire a sfinţilor Petru şi Fevronia  
a devenit sărbătoarea noastră populară. a devenit sărbătoare popu-
lară, când rusia, trecând prin încercările îngrozitoare ale secolului 
al XX-lea, a început să-şi traseze calea în dezvoltarea duhovniceas-

libru corect între cele duhovniceşti şi cele materiale devine un 
om fericit, bogat în viaţa lui interioară, foarte puternic. Pe acest 
om nu-l vor înfrânge nişte greutăţi materiale trecătoare, nereuşi-
tele, dificultăţile în carieră. un astfel de om este capabil cu raţiu-
nea sa, cu puterea duhului să-şi conducă propria viaţă. trebuie ca 
aceste cuvinte minunate ale apostolului să le cunoască toţi în fieca-
re casă — şi copiii, şi oamenii de vârstă medie şi chiar oamenii în 
vârstă. însă este uşor sau greu să nu confunzi grija pentru trup cu 
slujirea poftelor? este uşor, dacă vom utiliza raţiunea pentru lua-
rea deciziilor. Dacă nu trăim în slugărnicie faţă de instinctele noas-
tre, dacă putem dirija comportamentul nostru, utilizând puterea 
duhului şi rugăciunea — atunci este uşor. Dar dacă nu este domi-
narea raţiunii asupra trupului, puterea duhului  — asupra atracţi-
ei instinctelor, atunci devenim pradă uşoară pentru patimi, atunci 
nimic nu ne poate opri, atunci grija pentru trup se transformă în 
servilismul poftei.

noi construim biserici ale lui Dumnezeu, reconstruim pe cele 
vechi. Probabil nu întâmplător toate acestea au coincis cu etapa 
contemporană a dezvoltării istorice a Patriei noastre. încă două-
zeci de ani în urmă cuvintele mele ar fi putut întâlni la oameni  
o nedumerire firească: „Despre ce fel de pofte poate fi vorba — şi 
aşa bani nu ne ajung”. Probabil, şi astăzi cineva va spune astfel; dar 
o foarte mare parte a poporului nostru, dacă nu majoritatea, deja 
se află în faţa acestei dileme: grija pentru trup sau slugărnicia faţă 
de pofte. De aceea este foarte important ca bisericile să devină loc 
de rugăciune, de gândire duhovnicească, de creştere duhovnicească 
a poporului nostru. atunci nici un fel de ispite nu ne vor împiedi-
ca să păstrăm idealurile sfintei rusii — acele idealuri care însufle-
ţeau poporul nostru la fapte măreţe; acele idealuri care înaripau pe 
oameni la construirea bisericilor, la făurirea sfintei rusii.

aş vrea din toată inima să vă doresc, stăpâne ignatii, clerului 
acestei sfinte biserici, tuturor enoriaşilor, tuturor celor, care astăzi 
mă aud, ajutorul lui Dumnezeu în organizarea propriei vieţi. Fia ca 
înţelepciunea lui Dumnezeu care ne aduce vestea despre mântui-
re se fie aşezată ca bază în alegerea noastră omenească, în alegerea 
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diţiile externe de viaţă pot influenţa asupra dispoziţiei oamenilor  
şi sarcina statului şi a societăţii constă în soluţionarea multor pro-
bleme economice, în ameliorarea vieţii poporului nostru. Dar şi cel 
mai bogat şi prosper om care locuieşte în palate se poate simţi sin-
gur şi nefericit, poate considera viaţa sa o nereuşită, poate să nu ştie 
ce este fericirea şi ce este dragostea.

Pilda sfinţilor Petru şi Fevronia ne învaţă ce este familia şi ce 
este dragostea. cu toţii cunoaşteţi viaţa acestor soţi uimitori care 
au domnit în oraşul Murom. astăzi oamenii vorbesc mult despre 
dragoste, cântă cântece, compun versuri, scriu cărţi; fiecare depune 
în această noţiune ceea ce vrea să depună. Dar foarte mulţi oameni, 
mai ales cei tineri, nu înţeleg ce este dragostea; dragostea este aso-
ciată cu astfel de noţiuni ca păcatul şi desfrânarea. Dar în păcat şi 
desfrânare nu există dragoste  — dragostea se arată doar în viaţa 
familială. Dar de ce? Fiindcă dragostea este caracteristica principa-
lă distinctivă, proprie omului. Dragostea se manifestă în capacita-
tea unui om de a se dărui altui om. nu poate fi dragoste fără sacri-
ficiu, dragoste fără slujirea cu bucurie altui om. nu întâmplător azi 
în citirea din apostol în epistola către galateni noi găsim minuna-
tele cuvinte: Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea 
lui Hristos (gal. 6, 2). Dar unde vom învăţa să purtăm sarcinile unii 
altora? cât e de complicat a face aceasta la serviciu sau în trans-
port! cum să duci sarcinile altui om? De cele mai dese ori oamenii 
se opun prin toate mijloacele oricărui pericol — real sau imaginar.

unde dar omul îşi poate deschide sufletul, cele mai minuna-
te calităţi ale sufletului său? unde mai poate lua asupra sa greu-
tăţile altui om şi aşa să împlinească legea lui hristos? numai aco-
lo unde este dragoste  — în familie. Familia este şcoala dragostei, 
şcoala cuvioşiei, şcoala fericirii omeneşti. Dacă se distruge fami-
lia — pleacă dragostea. Dar dacă pleacă dragostea — pleacă hris-
tos, fiindcă aceasta este legea lui  — legea dragostei pentru viaţa 
întregului neam omenesc.

nădăjduiesc foarte mult ca pomenirea sfinţilor Petru şi Fevro-
nia din Murom, care a devenit sărbătoare populară, va ajuta multor 
oameni să se căsătorească, să sfinţească această căsătorie prin taina 

că, calea sa de mergere înainte. ca rezultat al încercărilor extrem de 
grele, pe care poporul nostru le-a suportat, noi am pierdut milioa-
ne de oameni. revoluţia, războiul civil, războaiele, inclusiv cel mai 
sângeros, Marele război pentru apărarea Patriei, toate catastrofele 
pe care a trebuit să le suporte poporul nostru, schimbările în via-
ţa poporului, în sistemul politic şi economic — toate acestea sunt 
plătite cu milioane de vieţi omeneşti. 

Marea rusie, ţara care se întinde de la ocean la ocean, astăzi 
este slab populată. conform calculelor savanţilor, către timpurile 
noastre — începutul secolului al XXi-lea — noi trebuia să fim 300 
de milioane, iar noi suntem de două ori mai puţini. Desigur, împre-
jurările grele, interne şi externe, au adus la o astfel de micşorare 
bruscă a populaţiei ţării. Dar şi în timpuri mai bune sau compara-
tiv mai bune poporul nostru din voia rea omenească, din îndemnul 
diavolesc, a început să fie deprins cu gândul că nu trebuie de avut 
copii, că este suficient a avea un singur copil. s-a început susţinerea 
prin toate metodele a faptei criminale — avortul; s-a ajuns chiar şi 
la aceea că medicii au început să înduplece pe mamele tinere să facă 
avort. naţiunea care a câştigat în Marele război pentru apărarea 
Patriei, care a sacrificat 27 de milioane de vieţi pentru a salva ome-
nirea de un duşman îngrozitor  — această naţiune de învingători  
s-a dovedit a fi subminată de o filozofie straşnică de viaţă, ateistă şi 
rea, orientată spre a limita natalitatea în ţara noastră.

cinstirea amintirii sfinţilor Petru şi Fevronia distruge această 
tendinţă groaznică de scădere a natalităţii. Deja acum noi simţim 
schimbări, cu totul mici, care străbat aidoma ghioceilor prin sloiul 
gros de gheaţă şi zăpadă, deja acum se pot vedea aceşti germeni ai 
vieţii. Şi eu vă chem pe voi pe toţi, dragii mei, cine mă aude, să vă 
gândiţi la măreaţa predestinaţie pe care o are fiecare om matur care 
întemeiază o familie — la faptul ca să se nască atâţia copii, câţi tri-
mite Domnul.

strămoşii noştri nu au fost mai bogaţi decât noi. îmi amintesc 
de copilăria mea — într-o odaie de 19 metri pătraţi locuiam cinci 
persoane, dar nimănui nu-i trecea prin minte să spună că nu sun-
tem fericiţi. Fericirea nu depinde de factori externi. Desigur, con-
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care din voi după slujbă să primească de la slujitorii bisericii această 
icoană ca o binecuvântare în amintirea rugăciunii noastre de obşte. 
să vă păzească pe voi pe toţi Dumnezeu.

PREdICA ÎN zIUA PoMENIRII CUVIoşIloR 
SERgHIE şI gHERMAN, făCăToRII  

dE MINUNI dIN VAlAAM

La liturghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei în catedrala Schimba-
rea la Faţă a Mântuitorului la mănăstirea Valaam 

11 iulie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
am ascultat acum citirile din apostol şi evanghelie. în ele se 

conţin gânduri, ale căror percepere este în stare să schimbe întrea-
ga viaţă omenească. Mai multă înţelepciune şi mai mare putere  
a cuvântului nu a fost, nu este şi nu va fi vreodată în neamul ome-
nesc. biserica deţine comoara cea mai mare — ea deţine adevărul 
lui Dumnezeu. nu adevărul omenesc, deşert şi lumesc  — cât de 
atractiv ar părea acel „adevăr” deşert şi lumesc  — biserica deţine 
revelaţia lui Dumnezeu, adică aceea ce însuşi Dumnezeu a dorit să 
spună oamenilor.

în epistola către romani, citită adineaori, noi găsim cuvin-
te minunate. apostolul, adresându-se către comunitatea romană  
a noilor creştini, unde erau şi iudei care s-au convertit la creştinism, 
şi elini, şi romani, diferiţi oameni  — bogaţi şi săraci, puternici şi 
slabi, bolnavi şi sănătoşi — spune nişte cuvinte, probabil neaştepta-
te pentru toţi: Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor 
neputincioşi (rom. 15, 1).

Dacă apostolul ar fi spus: „ ceia din noi cine suntem tari, tre-
buie să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi”  — totul ar fi fost 
clar. atunci cuvintele apostolului ar fi fost înţelese aşa: printre 
creştini sunt puternici şi sunt slabi, iar cei puternici trebuie să aibă  
grijă de cei slabi. însă apostolul nu a spus aşa, dar a spus: „noi, cei 

cununiei, iar în căsnicie — să-şi încerce tăria, fiindcă nu este sim-
plu a iubi şi nu este simplu a duce sarcinile altui om. Dar Dumne-
zeu a dorit ca anume prin această şcoală de curaj şi încercare să fie 
formată fericirea omenească.

nu trebuie să aşteptaţi de la căsnicie ceea ce deseori aşteap-
tă oamenii tineri  — plăceri şi desfătări. Dacă omul pentru aceas-
ta se căsătoreşte, atunci în scurt timp va înţelege că nu capătă ceea 
ce a dorit să capete. noi ştim ce tragedie pentru poporul nostru 
sunt divorţurile, mai ales distrugerea primelor căsătorii care au 
fost încheiate în tinereţe. Dar acela care se căsătoreşte din dragoste 
duce acest sentiment peste ani şi, dirijat de acest sentiment, învaţă 
să ducă sarcinile unul altuia — acela devine cu adevărat un om feri-
cit în viaţa lui, în viaţa copiilor şi nepoţilor lui.

<…> aş vrea să doresc nouă tuturor, întregii Patrii, întregii 
rusii istorice, întregii parohii să păstrăm dragostea în inimă şi să 
învăţăm să iubim, să creăm familii şi în evlavie să educăm copiii, 
căpătând astfel plinătatea vieţii la care ne-a chemat Domnul. 

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu pământul din 
vladimir, cu eparhia din vladimir, cu această sfântă mănăstire, cu 
vechiul oraş Murom şi cu toată Patria noastră.

în amintirea primei vizite a Patriarhului în această mănăsti-
re aş vrea să vă aduc în dar, înaltpreasfinţia voastră, această sfân-
tă panaghie cu urările de ajutor din partea lui Dumnezeu în sluji-
rea voastră arhipăstorească întru binele pământului vechi ortodox 
din vladimir.

Dumneavoastră, maică, aş vrea să vă aduc în dar pentru mănăs-
tire această sfântă icoană a Maicii Domnului din Kazani. sub aco-
perământul ei sfânt, în curăţenie, cugetări la Domnul, trudă, sme-
renie să decurgă viaţa monahală a celor care au intrat sub aceste 
bolţi sfinte, care au luat hotărârea ca viaţa să şi-o lege cu biserica 
prin ascultare monahală. 

iar vouă tuturor, dragii mei, aş vrea să vă transmit astăzi în 
semn de amintire despre rugăciunea noastră de obşte aceste iconiţe 
ale sfinţilor Petru şi Fevronia, ale preacuvioşilor şi drepţilor kneaz 
şi kneaghine de Murom, cu binecuvântarea Patriarhală. Fie ca fie-
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cuvinte inutile în cuvântul lui Dumnezeu — totul este dat pentru 
mântuirea omului, pentru plinătatea vieţii: aici, pe pământ, cum se 
spune în evanghelia după ioan şi în viaţa veşnică.

greu este sau uşor a purta grija pentru cei neputincioşi? este 
greu, fiindcă cel neputincios se poate dovedi a fi nu chiar atât de 
neputincios. el poate fi înarmat cu adevărul său fals pe care el îl 
percepe ca pe propriul adevăr şi nu întotdeauna acest neputincios 
este în stare să audă glasul bisericii. Mai mult decât atât, nu întot-
deauna acei, care aud glasul bisericii, sunt gata a-l percepe  — nu 
rareori ei se adresează bisericii cu cuvinte de reproş, nedumeri-
re, critică, ironie. este suficient să ne aducem aminte de vremuri-
le recente, când cuvântul adevărului nu era perceput ca adevăr de 
marea majoritate a poporului nostru. ce răbdare trebuia să aibă 
taţii şi buneii noştri, ce putere de duh, pentru ca în mod deschis sau 
tainic să adreseze lumii acest cuvânt al adevărului lui Dumnezeu!

Dar şi acum: pe de o parte, vremurile s-au schimbat spre bine; 
pe de altă parte  — sunt atât de multe „adevăruri” omeneşti, care 
nu permit spaţiu pentru adevărul lui Dumnezeu. Şi nu este vorba 
de faptul că oamenii la nivel de discuţii — intelectuale, logice — 
încearcă să nege cuvântul lui Dumnezeu. ei pur şi simplu ignoră 
acest cuvânt, umplându-şi viaţa lor cu propriul „adevăr”, cu preo-
cupări pentru soluţionarea problemelor care stau în faţa lor. Marea 
majoritate a acestor probleme este legată doar de una — a trăi bine, 
bogat, prosper, vesel, a-şi satisface necesităţile sale, a-şi ridica la infi-
nit ştacheta confortului său, a-şi mări puterea, a-şi înmulţi bogăţia. 
omului care trăieşte în concordanţă cu acest aşa numit adevăr, care 
este neputincios, de care trebuie să avem grijă, nu este atât de sim-
plu să-i spui că, de fapt, el nu este puternic, dar neputincios, slab, 
bolnav, care nu trăieşte conform cuvântului lui Dumnezeu şi, prin 
urmare, care nu poate să dobândească nici împărăţia lui Dumne-
zeu, nici plinătatea vieţii aici, pe pământ.

cu o mare răbdare şi smerenie biserica trebuie să ducă 
lumii mărturia sa. trebuie să o ducă în mod obligatoriu  — prin 
cuvânt şi faptă. Dar ce căpătăm ca răspuns pentru slujirea celor  
neputincioşi, înfăptuită cu mare răbdare? noi primim mângâiere. 

puternici”. noi toţi  — bogaţi şi săraci, bolnavi şi sănătoşi, instru-
iţi şi neinstruiţi, elini, iudei, romani, liberi, sclavi  — noi suntem 
puternici. Şi noi trebuie să ajutăm pe cei slabi, să le ducem neputin-
ţele, iar nu să ne facem pe plac.

cuvintele apostolului sunt adresate prin romani nouă şi nimic 
nu s-a schimbat de atunci. Şi printre voi, dragii mei, care sunteţi 
prezenţi aici, în biserică, şi care duceţi ascultare în această mănăs-
tire sfântă, sunt oameni puternici  — puternici cu trupul, puter-
nici cu duhul, puternici prin propria sănătate; printre pelerini sunt 
oameni puternici prin situaţia lor materială, prin puterea lor în 
lume. Dar nu la aceşti puternici se adresează azi apostolul Pavel — 
el se adresează nouă tuturor, numindu-ne puternici.

ce fel de putere el are în vedere? el are în vedere acea putere, 
despre care s-a vorbit adineaori: biserica este stâlp şi temelie a ade-
vărului (vezi 1 tim. 3, 15). biserica deţine adevărul lui Dumnezeu 
şi cel ce cunoaşte acest adevăr are în mână cheile de la fericirea lui 
şi de la fericirea întregii lumi. nu există altă cheie — cu nici o altă 
cheie nu poţi deschide uşa fericirii, doar cu aceea pe care Dumne-
zeu a dat-o bisericii, transmiţându-i cea mai mare veste a lui Dum-
nezeu despre mântuire.

noi suntem puternici prin faptul că cunoaştem acest adevăr. 
noi suntem învăţaţi, noi avem cuvântul lui Dumnezeu, noi în fie-
care zi putem citi acest cuvânt, putem cunoaşte acest adevăr şi îl 
putem utiliza în viaţa noastră cotidiană. Dar să nu procedăm aşa: 
am citit cuvântul lui Dumnezeu, ne-am înduioşat, apoi am închis 
această carte veşnică a vieţii şi, ieşind în stradă, imediat am uitat 
de toate. noi cu adevărat devenim puternici, numai dacă adevărul 
lui Dumnezeu, dăruit bisericii, devine concepţia noastră de viaţă, 
modul nostru de trai.

biserica duce vestea despre mântuire întregii lumi. Dar cine 
alcătuieşte biserica? nu sunt ierarhii şi clerul  — este tot poporul 
credincios, toţi acei care cunosc acest adevăr, care sunt luminaţi 
de el, care trăiesc prin el, mai ales acei care cunosc din experienţa 
proprie ce semnifică îndeplinirea voinţei lui Dumnezeu, dreaptă şi 
desăvârşită. Şi nici un cuvânt nu va rămâne inutil, fiindcă nu există 
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frate şi nu se împacă din cauza caracterelor şi se ceartă permanent. 
unul este neputincios, iar altul e puternic şi s-a săturat cel puternic 
să-l ducă în spate pe cel neputincios. sau în alte situaţii din viaţă, 
când cel puternic locuieşte alături de cel neputincios. Dar deoare-
ce acesta este cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem nici o alter-
nativă. Dacă dorim să trăim conform legii lui Dumnezeu, noi, cei 
puternici, trebuie slăbiciunile celor neputincioşi să le ducem. Şi noi 
ştim ce vom căpăta ca rezultat — mângâiere. o astfel de mângâie-
re pe care omul nu o va găsi pe alte căi uşoare ale vieţii sale. el nu-şi 
va găsi această mângâiere, rugându-l pe egumen să-i dea altă ascul-
tare sau să-l îndepărteze pe acel frate de care trebuie să aibă gri-
jă. el sau ea nu vor găsi mângâiere, dacă vor distruge familia şi vor 
crea orfani cu părinţi în viaţă şi vor încerca în altă parte să-şi cau-
te fericirea. Dumnezeu ne cheamă prin răbdare să ne arătăm pute-
rea noastră.

Dar pentru ca noi niciodată să nu disperăm, trebuie să ţinem 
minte altceva. noi, cei puternici, trebuie slăbiciunile celor neputin-
cioşi să le ducem. Şi puterea noastră este în faptul că noi deţinem 
cuvântul lui Dumnezeu, dar nu este doar atât  — puterea noastră 
este în faptul că Dumnezeu este cu noi în această viaţă. noi nu 
suntem singuri în biserică. noi nu suntem nişte visători răzleţi care 
au luat o carte înţeleaptă şi au hotărât să vieţuiască în conformita-
te cu ea — noi împreună cu Dumnezeu păşim în viaţă. Şi puterea 
harică a lui Dumnezeu este cu noi atunci, când noi rămânem devo-
taţi Domnului. Probabil anume aceasta a avut în vedere apostolul, 
când spunea: suntem noi cei tari — şi sclavii, şi cei liberi, şi cei sănă-
toşi, şi cei bolnavi, şi cei puternici, şi cei neputincioşi — noi sun-
tem tari prin puterea harului lui Dumnezeu care ni se arată în bise-
rică prin sfintele taine, prin rugăciunea unuia pentru altul. Prin 
această putere Domnul şi ne ţine ca pe un domeniu ales pe parcur-
sul a celor două mii de ani, ca pe păstrătorii adevărului, chemându-
ne să avem grijă nu doar de sine, dar şi de toată lumea neputincioa-
să. Şi cât timp va fi aşa, biserica va continua slujirea sa apostolică, 
rămânând stâlp şi temelie a adevărului. amin.

în aceeaşi epistolă către romani găsim cuvintele: Iar Dumnezeul 
răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru 
alţii (vezi: rom. 15, 5) — ca răspuns la slujirea adevărului, ca răs-
puns la grija noastră pentru cei neputincioşi. aceasta şi este misi-
unea ecumenică a bisericii care nu ştie de hotarele naţionale, geo-
grafice, temporale. aceasta este misiunea nu doar a primului secol, 
când apostolul Pavel a scris către romani — aceasta este misiunea 
şi a secolului al XXi-lea şi până la sfârşitul veacului.

Dar, desigur, cuvintele apostolului au şi o altă semnificaţie, 
apropiată de viaţa noastră cotidiană. cel puternic trebuie să aibă 
grijă de cel neputincios, de cel slab, dar nu să caute să-şi facă pe 
plac. acest lucru este greu, chiar şi în comunitatea monahală. Fie-
care din fraţi ştie cât de greu este să duci neputinţele confratelui 
tău bolnav sau neputincios — este nevoie de o mare răbdare. Dar 
în familiile noastre? când o soţie sănătoasă trăieşte cu un soţ bol-
nav ( nu rareori maladia e legată de alcoolism), ea şi suferă, şi se 
chinuie. Deseori nu mai ajunge răbdare şi se distruge această fami-
lie, iar copiii devin orfani cu ambii părinţi în viaţă. Dar de ce au loc 
toate acestea? răbdare nu a ajuns, prin urmare, şi mângâierea nu  
a venit. Doar s-a spus că Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă 
dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii — ca răspuns la această slu-
jire celor neputincioşi. iată şi reiese că, dorind să-şi uşureze soarta, 
hotărăsc să plece de la omul bolnav, nu obligatoriu de la un beţiv, 
hotărăsc să plece de la un ratat sau de la o ghinionistă. Parcă atunci, 
când s-au căsătorit, totul era bine  — erau tineri, frumoşi, puter-
nici. a trecut timpul şi soţia s-a îmbolnăvit, a îmbătrânit la exteri-
or şi caracterul i s-a stricat — ce să mai pierd timpul cu ea? Poate 
voi putea găsi ceva mai bun, doar o singură dată trăiesc pe lume...

se pot continua la nesfârşit aceste pilde de coliziuni omeneşti, 
ciocniri, conflicte care de cele mai dese ori se hotărăsc în favoarea 
celui care se consideră puternic. Şi se rup relaţiile omeneşti, şi se 
distrug familiile, dar fericirea nu este dobândită, fiindcă mângâie-
rea adevărată vine prin răbdare. acesta este cuvântul lui Dumne-
zeu, nu sunt cuvintele mele. cineva ar putea spune acum: „nu mai 
am puteri să rabd” — vreun frate care locuieşte într-o chilie cu alt 
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imposibil să negi minunile, pe care el le-a săvârşit. Dar iată ce este 
uimitor: chiar şi atunci când Mântuitorul trăia şi făcea minuni, era 
întrebat: „cu ce putere faci aceasta?” Şi ca oamenii să nu creadă în 
minunile lui, unii spuneau: „acesta nu scoate pe demoni decât cu 
beelzebul, căpetenia demonilor.”

Minunile nu i-au convins pe toţi, dar evenimentul învierii  
a uluit conştiinţa oamenilor şi a devenit mărturie a faptului că 
cuvintele Mântuitorului  — sunt cuvintele lui Dumnezeu, învăţă-
tura lui — este revelaţia adevărată a lui Dumnezeu, iar el — este 
Fiul lui Dumnezeu, hristos, salvatorul lumii, după cum mărturisea 
despre acestea în cezareea lui Filip mai marele apostol Petru (vezi: 
Mt. 16, 16). Şi pentru ca oamenii să nu creadă în înviere, au înce-
put să fie răspândite vorbe despre faptul că ucenicii au furat tru-
pul lui.

Probabil, puţini au fost aceia care au crezut acestei ipoteze fan-
tastice: cum se putea fura trupul lui hristos de către un grup de 
oameni speriaţi, chinuiţi, care au fugit cuprinşi de frică de pe gol-
gota? chiar şi cel mai devotat, apostolul Petru — şi acela s-a lepă-
dat. cum putea acest grup de oameni chinuiţi şi speriaţi să scoată 
trupul, păzit de strajă? Doar legile imperiului roman erau aspre — 
acela care încălca legea militară era omorât pe loc. era imposibil de 
furat trupul în văzul strajei, dând la o parte piatra grea. Şi acei care 
spuneau că trupul a fost furat, desigur, înţelegeau slăbiciunea lor şi 
înţelegeau că pe oameni nu-i convingeau cuvintele lor mincinoase.

atunci, pentru ca vestea despre înviere să nu se răspândească, 
prigoana a fost îndreptată asupra a înşişi martorilor învierii — asu-
pra sfinţilor apostoli. Şi epistola către corinteni, al cărui fragment 
astăzi am auzit, mărturiseşte despre acele straşnice încercări, prin 
care a trecut apostolul Pavel: de trei ori a fost bătut cu vergi, de 
cinci ori a luat patruzeci de lovituri de bici fără una (vezi 2 cor. 11, 
24-25). Şi bătutul cu pietre, şi călătoriile primejdioase, şi clevetiri-
le, şi aflarea în mare o noapte şi o zi fără vreo speranţă de salvare în 
timpul furtunii, şi naufragiile, şi tâlharii pe drumuri, şi prigoana din 
partea puterii, şi prigoana de la fraţii cei mincinoşi — în această via-
ţă parcă nici nu a mai fost nimic luminos. nu a fost nici o bucurie  

PREdICA lA SăRBăToAREA SfINţIloR 
SlăVIţIloR şI ÎNTRU ToT lăUdAţIloR  

şI MAI-MARIloR APoSTolI PETRU şI PAVEl

După citirea Evangheliei la liturghia Dumnezeiască în catedrala Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel din cetatea Sfinţii Petru şi Pavel (Petropavlovskaya) 

(or. Sanct-Petrsburg) 
12 iulie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh!
ziua pomenirii sfinţilor şi mai-marilor apostoli Petru şi Pavel 

are o foarte mare importanţă pentru toată biserica — pentru înţe-
legerea de către biserică a predestinaţiei ei, a semnificaţiei slujirii ei. 
iată din ce cauză această sărbătoare din cele mai vechi timpuri era 
înconjurată de o cinstire deosebită liturgică — în special, pregăti-
rea pentru sărbătoare era legată de urmarea postului.

într-adevăr, viaţa mai-marilor apostoli, moartea lor de muce-
nic descoperă cititorului atent al evangheliei semnificaţia adevă-
rată a ceea ce este slujirea în biserică. apostolii  — sunt martori. 
Domnul a trimis în lume pe aceşti martori — pentru ca ei ca mar-
tori să vorbească adevărul  — adevărul despre el, adevărul despre 
misiunea lui, adevărul despre cuvântul lui. Dar într-un mod cu 
totul deosebit această mărturie a început să acţioneze asupra con-
ştiinţei oamenilor atunci, când apostolii au anunţat vestea despre 
înviere. De fapt, toată slujirea apostolilor se şi reducea la această 
mărturie despre înviere, fiindcă dacă nu ar fi existat învierea Mân-
tuitorului, atunci toată propovăduirea apostolilor s-ar fi transfor-
mat, a câta oară, într-o încercare de organizare raţională a vieţii 
omeneşti.

De ce era nevoie de mărturie despre înviere? Pentru că de la 
bun început toate forţele răului au fost orientate asupra faptului 
ca oamenii să nu creadă în înviere. nu puteai să nu crezi în însuşi 
Mântuitorul, doar el a păşit pe pământ împreună cu cei, cărora le-a 
fost adresată propovăduirea apostolilor mai târziu. Mulţi îl ţineau 
minte şi l-au cunoscut, au cunoscut-o pe Maica lui, pe rudele 
lui, pe apostolii lui. era imposibil să negi existenţa lui, cum era 
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eaşi istorie că atunci, când oamenii nu renunţau la Dumnezeu şi la 
legea lui morală, când îşi organizau viaţa lor conform poruncilor 
lui hristos cel înviat, viaţa aceasta se umplea de o semnificaţie pro-
fundă şi putere interioară, care îl făcea pe om cu adevărat puternic, 
capabil să biruie toate circumstanţele exterioare, aşa cum le biru-
iau sfinţii apostoli, cum biruia apostolul Pavel care a lăsat mărturie 
despre chinurile vieţii lui. Puterea lui Dumnezeu, intrând în min-
tea şi inima omului, îi transformă această minte şi această inimă, 
ridică personalitatea umană şi umple viaţa omului  — cea vremel-
nică, de pe pământ, limitată — cu o semnificaţie veşnică şi în afa-
ra timpului.

când oamenii plasau creştinismul la baza vieţii lor personale şi 
sociale, când ei pe baza morală a mesajului creştin îşi făureau cul-
tura, atunci această cultură transforma societatea. astăzi noi săvâr-
şim pomenirea sfinţilor apostoli în centrul capitalei nordice — în 
catedrala istorică din sanct-Petersburg, în cetatea sfinţii Petru şi 
Pavel. noi vedem în jurul nostru această splendoare minunată care 
a fost creată, fiindcă în inimile oamenilor se păstra legea lui Dum-
nezeu. Şi această lege nu poate să nu fie înfăptuită şi în exterior — 
în icoane splendide, într-o creaţie minunată, într-o frumuseţe cre-
ată de mâinile omului, fiindcă frumuseţea Dumnezeiască este baza 
şi forţa motrice a oricărei frumuseţi, create de om  — şi frumuse-
ţea vieţii interioare, şi frumuseţea relaţiilor omeneşti, şi frumuseţea 
lumii înconjurătoare, care sub influenţa forţelor etice ale pictoru-
lui devine un factor de o enormă influenţă asupra vieţii duhovni-
ceşti a omului.

în ziua de azi mulţi nu cred în înviere. nu cred pur şi sim-
plu din cauza că nu gândesc; din cauza că sunt ocupaţi cu altceva: 
doar sunt atâtea de făcut, suntem ocupaţi de dimineaţă până sea-
ra, noi ne gândim cum să câştigăm mai mult, cum să căpătăm un 
loc mai bun, cum să ne petrecem timpul liber, ce lucruri să cum-
părăm... conştiinţa noastră este deplasată, privirea noastră este 
îndreptată undeva într-o parte, la periferie. noi nu vedem ceea ce 
e mai important în faţa noastră, fiindcă nu credem şi nu îl cunoaş-
tem pe hristos cel înviat. ziua de astăzi — ziua pomenirii jertfei  

lumească: sudoare şi sânge, suferinţe şi chinuri, şi fără acoperiş de 
asupra capului şi mijloace de existenţă — doar ceea ce putea câşti-
ga de la lucrul, executat de apostol: el se hrănea, fabricând corturi. 
Şi, necătând la această viaţă, plină de suferinţe, el ducea lumii măr-
turie despre înviere — tot aşa ca şi mai marele Petru. vieţile lor se 
termină în mod tragic: Petru este răstignit cu capul în jos pe tim-
pul împăratului neron la roma, iar Pavel este tăiat cu sabia.

s-ar părea, ce fel de viaţă e aceasta? o viaţă a unor rataţi, neno-
rociţi: nimic nu au avut  — nici bogăţii, nici slavă, nici bani, nici 
putere. chiar şi fraţii pe care apostolul îi numeşte fraţii cei min-
cinoşi  — şi aceia nu au înţeles mărturia lor. Şi, în sfârşit, cum ar 
fi spus astăzi raţiunea ispititoare, critică, a contemporanilor: „Dar 
unde este Dumnezeu? ca răsplată pentru o atare suferinţă — nici 
lauri, nici onoare, numai moarte chinuitoare”.

noi nu-i cunoaştem pe cei care l-au răstignit pe Petru. noi nu 
cunoaştem numele celor, care l-au bătut cu verigi şi cu pietre şi l-au 
decapitat pe apostolul Pavel. Dar noi cunoaştem numele ucenici-
lor lui hristos şi postim înaintea zilei pomenirii lor, pregătindu-ne 
de întâlnirea cu sfinţii şi mai-marii apostoli, pentru că ei au săvârşit  
o mare minune — ei au biruit suferinţele, ei au biruit însăşi moar-
tea, ei au adus până la noi, oamenii secolului al XXi-lea vestea des-
pre hristos cel înviat. Şi noi ne adunăm în biserici, fiindcă credem 
în înviere — ea a avut loc şi nici un fel de încercare de a spune că 
nu a fost aşa nu convinge pe omul care prin propovăduirea aposto-
lilor şi prin raţiune, şi prin inimă percepe vestea despre hristos cel 
înviat. Dar dacă hristos a înviat, înseamnă că tot ce ne-a învăţat el 
pe noi — nu este o înţelepciune omenească, nu este un rezultat al 
chibzuirii omeneşti sau al experienţei de viaţă, dar este cuvântul lui 
Dumnezeu, este o cale directă a legăturii cu veşnicia, este ceea ce îl 
ridică pe om de asupra existenţei lui fizice şi îl transformă în sfânt.

această lege a lui Dumnezeu, cuvintele lui hristos, propovă-
duirea lui morală s-au înrădăcinat prin puterea sfinţilor apostoli, 
a succesorilor lor şi a întregii biserici. Fiindcă biserica continuă 
slujirea apostolilor, biserica continuă mărturia despre înviere, afir-
mându-se în istoria şi cultura omenirii. Şi noi cunoaştem din ace-
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„De ce ai nevoie de aceasta? trăieşte în linişte”. Doar mulţi oameni 
aşa şi vieţuiesc, călcând pe propriile principii, refuzând folosirea 
practică a credinţei creştine, uitând despre devotamentul pentru  
hristos...

Pilda sfântului ierarh Filip ne învaţă că urmarea lui hristos 
niciodată nu este lipsită de pericole: întotdeauna se vor găsi forţe 
duşmănoase şi printre cei îndepărtaţi, şi printre cei apropiaţi. Dar 
cine a putut fi mai aproape de mitropolit decât ţarul ortodox rus, 
cu care petrecea mult timp? Desigur, ei împreună chibzuiau, se sfă-
tuiau — în rusia medievală biserica în persoana mitropolitului, iar 
apoi şi a Patriarhului juca un rol enorm. anume din această cau-
ză în rusia nu a existat absolutismul care a existat în europa occi-
dentală, nu a existat puterea absolută a ţarului, fiindcă această pute-
re era echilibrată de puterea duhovnicească a bisericii ortodoxe.  
Şi ţarul, desigur, era prietenul cel mai apropiat al mitropolitului şi 
ar fi rămas la fel, dar nu a binecuvântat blândul şi smeritul mitro-
polit Filip pe groaznicul ţar, fiindcă această binecuvântare ar fi 
însemnat refuzul de hristos, refuzul de acel testament nou, pe care 
Dumnezeu în hristos l-a stabilit cu neamul omenesc.

cât de pătrunzător sună cuvintele citirii din apostol pe care 
le-am auzit acum! în epistola către evrei apostolul zice: Iar Dum-
nezeul păcii, Cel ce prin sângele unui testament veşnic a sculat din 
morţi pe Păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus, să vă 
întărească în orice lucru bun (evr. 13, 20-21). sfântul ierarh Filip 
ţinea minte aceste cuvinte — ţinea minte că testamentul nou este 
creat de sângele Mântuitorului pentru a făuri o nouă orânduire 
a vieţii, un nou sistem de valori, care putea, doar el, să scoată pe 
oameni pe calea mântuirii, să schiţeze perspectiva întregii dezvol-
tări istorice, să unească viaţa istorică cu împărăţia cerurilor. Păs-
torul cel mare al oilor a pecetluit acest testament prin sângele său 
pentru ca pe noi toţi să ne desăvârşească în fapte bune. 

sfântul ierarh Filip nu a putut merge împotriva acestui tes-
tament: el ţinea minte sângele Mântuitorului, el ţinea minte că 
Domnul îl desăvârşeşte pe om atunci doar, când el rămâne credin-
cios acestui măreţ şi veşnic testament. sfântul înţelegea, stând în 

apostolilor — ne ajută multe să înţelegem şi la multe să ne gândim. 
este important a şti că în rezultatul acestor gânduri Domnul este 
în putere să ne schimbe viaţa noastră, umplând-o cu adevărul lui 
Dumnezeu, cu lumina şi semnificaţia lui. amin. 

CREdINţA NoASTRă  — NU ESTE doAR  
o PARTE A CUlTURII NoASTRE NAţIoNAlE,  

ESTE fUNdAMENTUl CoNCEPţIEI NoASTRE 
dESPRE VIAţă

Predica după liturghia Dumnezeiască în ziua pomenirii aducerii moaştelor 
sfântului ierarh Filip, mitropolit al Moscovei. Catedrala patriarhală Ador-

mirea Maicii Domnului din Kremlin (or. Moscova) 

16 iulie 2010

înaltpreasfinţiile voastre! înaltpreasfinţia voastră, stăpâ-
ne de iaroslav şi rostov Kiril! clerul eparhiei iaroslav, dragi 
părinţi, fraţi şi surori!

vă felicit cordial pe toţi cu ocazia sărbătorii — unei mari săr-
bători pentru Moscova şi o dată însemnată pentru toată biserica 
noastră. Pomenim pe marele luminător al pământului rusiei  — 
mitropolitul Moscovei Filip care şi-a încheiat ca mucenic zilele vie-
ţii sale, fiindcă a rămas devotat lui hristos, devotat până la moarte. 
noi ştim că a fost omorât la ordinul ţarului ivan cel groaznic — 
într-un acces de nebunie ţarul a dat porunca şi s-a întrerupt viaţa 
marelui sfânt al lui Dumnezeu. 

sfântul ierarh Filip, fiind mitropolit al Moscovei şi al întregii 
părţi nordice a Marii rusii, putea trăi destoinic şi liniştit în acest 
oraş, până la sfârşitul zilelor sale să săvârşească liturghia în aceas-
tă măreaţă catedrală adormirea Maicii Domnului, dacă nu ar fi 
săvârşit ceea ce a săvârşit: el nu a dat binecuvântare ţarului care era 
pătat de sânge nevinovat. Dacă ceva asemănător s-ar fi întâmplat 
astăzi, atunci mulţi ar fi spus, adresându-se către mitropolitul Filip: 
”îţi trebuie mai mult ca altora?”(există aşa cuvinte îngrozitoare). 
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sângele Păstorului cel mare al oilor. credem că pentru rugăciunile 
sfântului ierarh Filip Domnul va apleca mila sa către biserica noas-
tră şi către fiecare cine cu credinţă se adresează către el, chemând în 
ajutor mulţimea de sfinţi ierarhi şi cuvioşi ai lui Dumnezeu. amin.

Să NE AjUTE CUVIoSUl SERgHIE NoUă  
TUTURoR Să PăSTRăM UNITATEA BISERICII

Predica în ziua aflării sfintelor moaşte ale cuviosului Serghie, egumenul  
de Radonej. După liturghia Dumnezeiască în catedrala Adormirea Mai-
cii Domnului, procesiunea şi Te Deum-ul în piaţa Catedralei de la lavra  

Sfânta Treime a sfântului Serghie 

18 iulie 2010

Pe voi pe toţi, dragi părinţi, fraţi şi surori, vă felicit din inimă 
cu ocazia sărbătorii sfântului cuviosului şi purtătorului de Dum-
nezeu părintelui nostru serghie, egumenul de radonej, făcătorul 
de minuni. astăzi este o mare zi pentru biserica noastră, fiindcă 
pomenim pe un sfânt deosebit al lui Dumnezeu, care cu adevărat 
şi-a dat viaţa pentru popor şi biserică şi a dobândit viaţa asemănă-
toare îngerilor.

ca să dobândeşti viaţă îngerească, trebuie să te desparţi de 
această viaţă omenească şi păcătoasă. este o mare nevoinţă. Fieca-
re din noi ştie cât este de greu să te abţii de la vreun păcat cât de 
mic  — să nu osândeşti, să nu faci rău omului, să nu păstrezi rău-
tate în inimă... noi atât de mult ne-am deprins să ne implicăm în 
diferite conflicte, să răspundem prin forţă la forţă, clevetire la cle-
vetire, rău la rău, încât pentru noi un alt mod de viaţă, uneori, nu 
este posibil.

sfântul cuviosul serghie, se poate spune, s-a răstignit pe sine: 
voia sa a supus-o voinţei lui Dumnezeu şi a devenit un mare lumi-
nător al Patriei noastre, un mare exemplu pentru noi toţi. Preacuvi-
osul a creat această lavră în cinstea sfintei treimi cu totul neîntâm-
plător, fiindcă sfânta treime este simbolul unităţii  — unei astfel 

aceeaşi catedrală unde ne aflăm cu Dumneavoastră, ce înseamnă 
să nu dai binecuvântare groaznicului ţar care a acoperit cu sânge 
ţara. Dar el nu a binecuvântat, rămânând credincios noului testa-
ment cel veşnic, întărit prin sângele Mântuitorului. Şi Domnul ca 
răspuns la această credinţă atât de mult l-a desăvârşit în fapte bune, 
încât astăzi îl proslăvim ca pe sfânt al lui Dumnezeu şi făcător de 
minuni.

Fiecărui om i se întâmplă să treacă în viaţă prin dilema aceas-
ta, prin coşmarul alegerii. De ce coşmar? Pentru că din punct de 
vedere al convingerilor şi al credinţei trebuie de procedat într-un 
anume fel, însă împrejurările, pragmatismul, grija pentru carieră, 
pentru diplomaţia incorect înţeleasă, pentru bunăstarea materia-
lă, pentru bunăstarea familiei, a copiilor îl împing pe om să proce-
deze altfel. Doar nu rareori, procedând altfel, noi trădăm lumina 
veşnică, întărită prin sângele Mântuitorului, şi renunţăm la cre-
dinţa noastră. aşa a fost şi în anii grei de prigoană, când oamenii 
trădau credinţa, biserica, apropiaţii, cleveteau unii pe alţii — doar 
pentru a-şi salva viaţa. aceşti oameni nu îşi aminteau de cuvinte-
le sfântului apostol Pavel, care astăzi atât de pătrunzător au răsunat  
în această catedrală. Dar oare ne aducem aminte noi de ele, când în 
viaţa noastră suntem puşi în situaţia de a face alegere între bine şi 
rău, între fidelitate şi minciună, între curăţenie şi căderea în păcat, 
între adevăr şi fals?

Pilda sfântului ierarh Filip şi citirea de azi din apostol ne înva-
ţă multe. ele ne dau înţelegere despre faptul că credinţa noastră — 
nu este doar o tradiţie populară, nu este doar o parte din cultu-
ra noastră naţională — ea este fundamentul vieţii noastre. anume 
astfel percepea credinţa sa sfântul ierarh Filip şi, dorind să fie cre-
dincios lui hristos chiar până la moarte, a mers pe această cale. 
astăzi noi îl proslăvim şi astăzi de racla cu moaştele lui ne apro-
piem şi ne închinăm jertfei lui mari creştineşti a smereniei, tăriei şi 
credinţei în Domnul.

să ne ajute Domnul şi nouă tuturor, fiecăruia la locul său, să 
ne păstrăm acest devotament, iar toată biserica noastră în totali-
tatea ei să fie devotată acestui veşnic şi nou testament, întărit prin 
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NU PoATE fI NEPRIHăNIRE ÎN fAţA  
lUI dUMNEzEU făRă ÎNSUşIREA  

AdEVăRUlUI lUI dUMNEzEU

Predica în ziua pomenirii sfântului întocmai cu Apostolii Marelui Cneaz 
Vladimir. După citirea Evangheliei la liturghia Dumnezeiască pe piaţa din 
faţa catedralei Adormirea Maicii Domnului de la lavra Pecerska în Ziua 

Botezului Rusiei (or.Kiev). 

28 iulie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh!
cu mare bucurie şi simplitatea inimilor sărbătorim azi ziua 

botezului rusiei, ziua adormirii sfântului întocmai cu apostolii 
Marelui cneaz vladimir, prin ale cărui voie şi eforturi a fost bote-
zat poporul nostru, deschizând, astfel, o nouă pagină a istoriei sale. 
astăzi pentru înţelegerea noastră se propune evanghelia după ioan 
care în chip minunat ne ajută să înţelegem misiunea cneazului vla-
dimir şi tot ceea ce a săvârşit; ea ne ajută să înţelegem de ce anume 
aşa şi nu altfel a fost construită istoria duhovnicească şi bisericeas-
că a poporului nostru.

în rândurile evangheliei după ioan, citite acum, găsim urmă-
toarele cuvinte ale Domnului: Adevărat, adevărat zic vouă...Toţi 
câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu 
l-au ascultat (vezi: in. 10, 1; 8).

Despre ce vorbea Domnul apostolilor? el vorbea, probabil, 
despre ceva evident, fiindcă a fost perceput acest cuvânt groaznic 
ca o constatare a unui fapt cunoscut. ce fel de fapt a fost acesta?

în poporul lui israel din timp în timp apăreau oameni care se 
numeau pe sine prooroci sau chiar mesia. unii din ei îşi îndrep-
tau propovăduirea pentru căpătarea puterii personale şi a bogăţiei; 
alţii, s-ar părea, făceau o faptă bună: conduceau sau doreau să con-
ducă lupta evreilor pentru independenţă, eliberându-i de ocupaţia 
romanilor. Domnul nu judecă această dorinţă a oamenilor săi de  
a fi independenţi, dar numeşte „furi” pe acei care, furând ceea 
ce era cel mai sfânt şi măreţ în cuvioşia testamentului vechi  —  

de unităţi, mai tare ca ea neputând fi nimic. în acele timpuri, în seco-
lul al Xiv-lea, când rusia era sfâşiată de contradicţii, când fratele 
se ridica asupra fratelui, crearea mănăstirii sfânta treime semnifica  
o nădejde deosebită a poporului pentru unitate, care este dăruită de 
Domnul pentru rugăciunile noastre şi pentru nevoinţa în viaţă. anu-
me unitatea poporului nostru care a căpătat susţinere duhovnicească 
aici, în această mănăstire, a contribuit la obţinerea biruinţei pe câm-
pul de la Kulikovo şi la începerea procesului de eliberare a ţării de 
sub jugul de trei sute de ani, la începerea refacerii sfintei rusii.

în citirea de azi din apostol în epistola către corinteni Pavel, 
adresându-se către fraţii şi surorile care locuiau în corint, zice:  
Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hris-
tos fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere 
(vezi: 1 cor. 1, 10). Pilda sfântului cuviosului serghie, predestina-
ţia acestei sfinte lavre, chemarea de astăzi a apostolului sunt adre-
sate nouă tuturor. noi ca biserică trebuie să fim uniţi în cuget şi în 
înţelegere, să nu permitem schismă, separări, să nu acceptăm pro-
vocări, atunci când oamenii, dându-se drept înger al luminii (vezi: 
2 cor. 11, 14), slujesc diavolului, încercând să semene neghina dez-
binării. unitatea bisericii noastre pe toată întinderea sfintei rusii 
este chezăşia unităţii ţărilor noastre, a popoarelor noastre — uni-
tăţii lăsate de Dumnezeu, căci popoarele noastre păstrează credinţa 
ortodoxă şi până azi noi ne numim popoare ortodoxe; dar dacă noi 
ne numim astfel, atunci trebuie să auzim cuvintele apostolului: Vă 
îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos fiţi cu 
totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere.

să ne ajute cuviosul serghie, fondatorul mănăstirii sfânta tre-
ime dătătoare de viaţă, care s-a rugat Preasfintei treimi pentru uni-
tatea rusiei, să păstrăm unitatea bisericii, să înfruntăm separările 
care apar în relaţiile dintre popoarele frăţeşti, să păstrăm unitatea 
sfintei rusii ca cea mai mare avere, moştenită de la taţii şi bune-
ii noştri, mulţi dintre care sunt sfinţi în faţa lui Dumnezeu şi cre-
dem că ei se roagă pentru noi. Fie ca binecuvântarea lui Dumne-
zeu, acoperământul Preacuratei Maicii Domnului să fie asupra 
noastră a tuturora. amin.
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ţa propovăduirii apostoliceşti. această dreptate a lui Dumnezeu  
a acceptat-o întocmai cu apostolii cneazul vladimir cu toată ini-
ma lui şi, dorind să înfăptuiască această dreptate, a botezat popo-
rul, împreună cu mai marele apostol arătând poporului adevărate-
le şi mântuitoarele scopuri ale existenţei sale — celei pământeşti şi 
celei cereşti.

cum dreptatea lui Dumnezeu se răsfrânge în lumea oameni-
lor? ea se realizează prin cuvintele care au aceeaşi rădăcină ca şi 
cuvântul „dreptate”(aici: cu sensul „adevăr”) — „dreptate” cu sen-
sul „principiu moral şi juridic; echitate” şi „drept” (despre oameni) 
cu sensul „care trăieşte şi lucrează conform dreptăţii, adevăru-
lui, binelui”. De altfel, în textul evanghelic noţiunile de „adevăr”  
şi „principiu moral” sunt exprimate printr-un singur cuvânt „drep-
tate”, fiindcă nu poate fi cineva drept, neprihănit în faţa lui Dum-
nezeu fără însuşirea dreptăţii lui Dumnezeu, precum nu poate  
fi echitate, justeţe în viaţa omenească fără însuşirea dreptăţii lui 
Dumnezeu. nu puteau furii şi tâlharii prin cuvântul lor să stabi-
lească dreptatea, să capete libertate, să dea oamenilor o perspecti-
vă duhovnicească a existenţei, fiindcă, răpind aceea ce aparţinea lui 
Dumnezeu, ei niciodată nu ar fi putut ajuta pe oameni să capete 
dreptate în viaţa lor, iar ei să devină drepţi.

Mai bine de o mie de ani au trecut din acel moment când cnea-
zul întocmai cu apostolii în cristelniţa botezului a scăpat de orbi-
rea duhovnicească împreună cu cea trupească. Şi din acele vremuri 
se dezvoltă viaţa istorică a popoarelor care au ieşit din această cris-
telniţă Kieveană a botezului. Multe nenorociri, suferinţe au avut 
de îndurat oamenii şi nu putem spune că viaţa poporului nostru 
a fost mai confortabilă şi mai prosperă decât viaţa altor popoare. 

Dar ce alcătuieşte esenţa tradiţiei noastre duhovniceşti?  
ce constituie unitatea de măsură nepieritoare a întregii noastre 
civilizaţii ortodoxe creştine? aceea, că în pofida scârbelor, pierderi-
lor şi suferinţelor, poporul nostru şi-a păstrat credinţa. iar astăzi, în 
faţa ateismului agresiv şi a păgânismului ce renaşte, noi ne păstrăm 
credinţa puternică şi neclintită în Dumnezeu şi pe această credin-
ţă încercăm să fondăm şi viaţa societăţii noastre, şi viaţa noastră 

aşteptarea Mântuitorului Mesia, foloseau această aşteptare pentru  
scopurile lor politice lumeşti.

nu era nimic rău în faptul că poporul lupta cu ocupanţii stră-
ini. Din contra, era corect şi, probabil, dacă poporul s-ar fi adre-
sat către Dumnezeu cu rugăciuni pentru ajutor, atunci Domnul 
i-ar fi dat acest ajutor. Dar nu ajutor chemau acei care, numindu-se 
mesia, ridicau oamenii la luptă politică!

Domnul îi numeşte „furi”, fiindcă ei fură ceea ce este cel mai 
sfânt  — fură pe Dumnezeu, sensul mesajului lui mântuitor pen-
tru oameni. aceste cuvinte groaznice ale Mântuitorului ne ajută 
să înţelegem cât de straşnic este să îndrepţi cuvântul lui Dumne-
zeu nu pentru mântuirea oamenilor şi, schimonosind însăşi natura 
acestui cuvânt, să-i chemi la atingerea acelor scopuri, pe care Dom-
nul nu le-a determinat ca scopuri ale mântuirii omeneşti.

sunt multe realizări bune în viaţa noastră pe care oamenii ar 
dori să le dobândească, sprijinindu-se pe ajutorul lui Dumnezeu — 
organizarea statală, căpătarea independenţei, susţinerea vieţii cultu-
rale. Şi, probabil, mulţi oameni se roagă lui Dumnezeu, ca el să le 
ajute pe această cale. Dar nu se putea în numele Domnului, furând 
slujirea a însuşi Mântuitorului, a lui Mesia, să chemi oamenii pen-
tru ceea ce singur Mântuitorul nu i-a chemat.

noi pomenim astăzi şi pe un alt slujitor al adevărului  — pe 
sfântul apostol Pavel. Practic la fiecare liturghie noi citim epistole-
le lui, ne amintim de calea lui de pe pământ. Şi cneazul vladimir 
până la botez, şi Pavel — saul — până la convertire slujeau scopu-
rilor şi valorilor care nu erau adevărul lui Dumnezeu. Dar într-un 
anumit moment, crezând în hristos şi trecând prin chinuri şi sufe-
rinţe asemănătoare, prin pierderea vederii, ambii — şi mai marele 
apostol, şi cneazul întocmai cu apostolii — şi-au recăpătat vederea 
trupească împreună cu cea duhovnicească. Şi de aceea propovădui-
rea lui Pavel niciodată nu a conţinut ceea ce a conţinut propovădu-
irea falsă a furilor şi tâlharilor care şi-au acaparat cuvântul „mesia”.

în epistola către romani apostolul spune că în bunavestirea pe 
care o aduce oamenilor se descoperă dreptatea lui Dumnezeu (vezi: 
rom. 1, 16-17). această dreptate a lui Dumnezeu şi este esen-
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vă felicit pe toţi cu marea sărbătoare schimbarea la Faţă  
a Domnului. Mă bucur că am avut posibilitatea să mă rog în aceas-
tă mănăstire, apropiată sufletului meu, împreună cu fraţii, împreu-
nă cu voi cu toţi. Şi faptul că astăzi în timpul slujbei a început să 
plouă noi percepem ca pe un semn al milei lui Dumnezeu, fiindcă 
multe zile biserica s-a rugat pentru ploaie. sper că cantitatea de vla-
gă, arătată pe pământul Pskovului, va fi revărsată şi în rusia centra-
lă care a suferit groaznic în acest an din cauza secetei.

sărbătoarea schimbarea la Faţă ne oferă posibilitate să ne adu-
cem aminte de ceea ce s-a întâmplat pe muntele Favor. chipul 
Mântuitorului, trupul lui fizic s-au schimbat. ce semnifică cuvân-
tul „schimbare”? oamenii în mod diferit îşi schimbă modul său 
de viaţă, dar nu fiecare modificare este schimbare. Doar căpătarea 
acelui chip, care este de multe ori mai presus şi mai minunat decât 
cel care a fost mai înainte este exprimat prin acest cuvânt înălţător 
„schimbare”.

Domnul a venit în lume pentru ca lumea să se schimbe, pentru 
ca ea să capete chipul care de multe ori ar fi mai presus prin măre-
ţie, putere, frumuseţe decât acela care este. schimbarea — este vis, 
este speranţă, dar este şi sarcină. schimbarea — este acel program 
pe care Dumnezeu l-a dat neamului omenesc şi toată viaţa noastră 
trebuie să fie îndreptată în aşa fel, ca noi să ne schimbăm pe noi şi 
să schimbăm lumea înconjurătoare, să schimbăm relaţiile persona-
le, familiale, sociale, să schimbăm şi să înfrumuseţăm faţa pămân-
tului, să înălţăm ca şi de sărbătoarea de astăzi rugăciune fierbinte 
pentru ca Domnul să ne dea nouă puteri de a căpăta această schim-
bare conform poruncilor lui Dumnezeu, conform legii lui, con-
form indicaţiei lui. 

aş vrea să doresc din toată inima slăvitei mănăstiri Pecerska 
din Pskov schimbare duhovnicească. acest sfânt lăcaş este deo-
sebit: el nu a fost închis chiar şi în cei mai grei ani, când pute-
rea ateistă ştergea de pe faţa pământului toate semnele existenţei 
ortodoxe. încoace veneau pelerini din tot întinsul ţării noastre, 
pentru a se atinge de tradiţia duhovnicească, minunată prin fru-
museţea vieţii monahale ortodoxe, pentru a se sfătui cu stareţii  

personală, ţinând minte despre aceea că dreptatea organizării vieţii 
sociale este legată de faptul cât este de drept fiecare om.

când poporul trăia în această dreptate, atunci a şi început să 
se numească Patria noastră sfânta rusie. au fost oameni păcătoşi, 
au fost şi criminali, au fost şi neputinţe în viaţa poporului, însă ca 
o comoară de mare preţ pe parcursul a o mie de ani am dus şi mai 
ducem marele ideal al sfintei rusii — comunitatea de oameni pentru 
care dominanta principală a vieţii este neprihănirea, dreptatea. Şi cât 
de îngăduitor sau dispreţuitor ar privi la credinţa noastră naivă, de 
copil, cei care deţin puterea în lumea aceasta, cât de mult s-ar strădui 
să o acopere cu dispreţ şi să o clevetească, noi cu smerenie şi în simpli-
tatea inimilor vom păstra această credinţă naivă, care a ajutat popo-
rului nostru să se ridice la apărarea Patriei şi să-şi păstreze dreptatea, 
şi copiii să-i educe, în pofida prigonirilor şi asupririlor îngrozitoare. 

credem că pătrunzând în acel sens pe care îl învăţăm din citi-
rea de azi a evangheliei, noi cu adevărat vom păstra curăţenia cre-
dinţei ortodoxe, vom avea în faţa ochilor idealul sfintei rusii şi, 
locuind în diferite state, ne vom aminti de trecutul comun, vom 
păstra unitatea duhovnicească a poporului care are unul şi acelaşi 
ideal în viaţă — a deţine dreptatea şi a fi drept. să păstrăm dar acest 
ideal, să păstrăm şi puterea duhovnicească a sfintei rusii, pentru 
ca puterea aceasta să se răsfrângă în faptele noastre cotidiene, să 
ne ajute să aranjăm viaţa popoarelor noastre pe căile dreptăţii lui 
Dumnezeu şi ale dreptăţii dintre oameni. amin.

PREdICA ÎN AjUNUl SăRBăToRII  
SCHIMBAREA lA fAţă A doMNUlUI

După priveghere pe piaţa lângă catedrala Arhanghelul Mihail de la mănăs-
tirea Pecerska Adormirea Maicii Domnului din Pskov 

18 august 2010

înaltpreasfinţia voastră, stăpâne mitropolit evsevii! înaltprea-
sfinţiile şi Preasfinţiile voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!
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din soloveţk. anume de pe pământul Pskovului eu voi pleca mâine 
la mănăstirea soloveţk, unde mă voi ruga împreună cu fraţii pen-
tru trimiterea păcii şi unităţii în gânduri întregii noastre biserici  
şi poporului nostru. Mănăstirea soloveţk este numită în cinstea 
sărbătorii schimbarea la Faţă a Mântuitorului şi sărbătoreşte mâi-
ne hramul. înmânându-vă icoana cuvioşilor din soloveţk, aş vrea să 
vă doresc ca legăturile duhovniceşti dintre mănăstirea Pecerska din 
Pskov şi mănăstirea soloveţk să se întărească, să se întărească legă-
tura dintre toate mănăstirile bisericii noastre, pentru ca comunita-
tea monahală a bisericii ortodoxe ruse să conştientizeze unitatea 
sa şi responsabilitatea sa enormă în faţa lui Dumnezeu pentru viito-
rul bisericii şi al Patriei noastre. Fie ca pentru rugăciunile sfinţilor 
cuvioşilor părinţi din mănăstirea soloveţk, ale sfinţilor cuvioşilor 
părinţi din mănăstirea Pecerska din Pskov să se aranjeze spre bine 
viaţa monahală în biserica noastră, precum şi viaţa duhovnicească  
a întregului nostru popor. vă rog, stăpâne, în calitate de preacu-
vioşia sa arhimandrit al mănăstirii Pecerska din Pskov, să primiţi 
această icoană cu placa ce mărturiseşte că este un dar de la Patriarh.

aş vrea, la fel, să mulţumesc cordial părintelui arhimandrit 
tihon, locţiitor al acestei sfinte mănăstiri, pentru acele trude pe 
care le înfăptuieşte aici. anii slujirii Dumneavoastră în calitate de 
locţiitor, părinte tihon, au coincis cu timpul schimbării genera-
ţiilor. Şi eu, care am cunoscut bine viaţa mănăstirii Pecerska din 
Pskov în trecut, mă bucur să văd înnoirea puterilor mănăstirii în 
timpurile de azi. ca recunoştinţă pentru truda Dumneavoastră aş 
vrea să vă binecuvântez cu această cruce. Fie ca Domnul cel răs-
tignit şi înviat să vă întărească pe căile slujirii Dumneavoastră.

Pe voi pe toţi, dragii mei, vă felicit cu ocazia sărbătorii. eu nu 
am posibilitate fizică să vă binecuvântez pe fiecare, de aceea vreau 
să transmit tuturor celor prezenţi la această slujbă icoana schimbă-
rii la Faţă a lui hristos Mântuitorul cu binecuvântarea mea Patriar-
hală. Fie ca Domnul, care Şi-a arătat slava sa pe muntele Favor, să 
dea slava aceasta şi fiecăruia din noi, în măsura posibilităţilor, pen-
tru mântuirea sufletelor noastre. amin.

experimentaţi, pentru a-şi curăţi sufletul, pentru a-şi schimba viaţa. 
această mănăstire a fost locul schimbării pentru mulţi şi nu doar 
a oamenilor îmbisereciţi. cunosc o sumedenie de mărturii despre 
faptul cum oamenii, fiind departe de biserică, vizitând în acei ani 
atei acest loc sfânt, îşi schimbau modul de a gândi, căpătau credin-
ţă, îşi schimbau viaţa. 

astăzi în mănăstire, unde a avut loc schimbul de generaţii şi în 
locul acelor părinţi care au dus garda duhovnicească în anii ateis-
mului a venit generaţia tânără de călugări ruşi, se cuvine ca şi mai 
înainte să se săvârşească cauza măreaţă a schimbării, a nevoinţei 
duhovniceşti, a cărei urmare este schimbarea vieţii conform legii 
lui hristos. aş vrea, adresându-mă în primul rând părintelui locţi-
itor şi fraţilor, să spun: fiţi destoinici de cei care au fost predeceso-
rii voştri, rugaţi-vă cu credinţă adâncă, în simplitatea inimii, cu spe-
ranţă fierbinte şi Domnul vă va întări puterile voastre, ajutându-vă 
să înfăptuiţi destoinic slujirea monahală. Şi atunci în jurul vostru, 
după cuvântul preacuviosului serafim, mii se vor mântui.

am un cuvânt deosebit şi pentru voi toţi, dragii mei fraţi şi 
surori. cât este de minunat să privesc la voi, cei care staţi acum în 
faţa lui Dumnezeu — fără să vă temeţi nici de vânt, nici de ploaia 
torenţială, care nu aţi fugit de frica lumească. rugăciunea de astăzi 
este un anumit semn vădit al faptului cum trebuie să fie biserica 
noastră. Şi în anii de bucurie, şi în anii de suferinţă în diferite con-
diţii istorice — ea trebuie să fie tare cu duhul, oamenii trebuie să 
fie uniţi prin credinţă, pentru ca nici un fel de frică omenească nici-
odată să nu fie în stare să distrugă trupul bisericii.

vă chem pe toţi la acest devotament faţă de Dumnezeu, la 
tărie în propriile concepţii. educaţi în credinţă ortodoxă pe copiii 
şi nepoţii voştri, construiţi-vă pe fundamentul convingerilor voas-
tre viaţa personală, familială şi socială. atunci mărturia bisericii lui 
hristos schimbat la Faţă va fi un mare stimulent pentru ca multe 
suflete care astăzi încă nu sunt cu noi să se schimbe conform legii 
lui hristos. 

în semn de amintire despre aflarea mea în sfânta mănăstire aş 
vrea să vă aduc în calitate de dar această icoană a sfinţilor cuvioşi 
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ale secolului al XX-lea, mulţi din ei au urcat pe cruce, pe golgo-
ta, devenind sfinţi mucenici şi mărturisitori. Dar se cunoaşte, la fel, 
că atât în anii grei, cât şi în anii de relativă bunăstare au fost prin-
tre păstori şi dintre aceia care nu au fost gata să-şi apere turma sa de 
lupii care vroiau să fure oi.

astăzi noi trăim în acele vremuri, când pentru biserică nu exis-
tă un pericol direct extern. noi trăim într-o ţară liberă cu tradi-
ţie ortodoxă, noi suntem martorii renaşterii poporului nostru. Dar 
totodată va fi o mare greşeală să afirmăm că nu mai există acei lupi 
care vor să fure turma. ei au fost, sunt şi vor fi, deoarece duşma-
nul bisericii este însuşi diavolul şi el acţionează prin oameni. astăzi 
din timp în timp apar învăţători mincinoşi care sub masca apărării 
bisericii şi a ortodoxiei seamănă nighina îndoielilor şi a bănuielilor, 
căutând să separe turma de păstori.

Dar sunt şi alţi lupi care acţionează asupra conştiinţei în masă 
prin foarte comode pentru acest scop mijloace de informare în 
masă, creează idealuri şi valori periculoase, atrăgând pentru aceste 
scopuri şi valori pe oameni neexperimentaţi în plan duhovnicesc, 
în primul rând tineretul.

biserica este chemată să apere turma, dar aceasta este o apă-
rare deosebită, doar nu este o luptă în câmp deschis — este o lup-
tă nevăzută pentru sufletele oamenilor. Pe acest câmp de luptă păs-
torii nu trebuie să-şi precupeţească viaţa pentru a-şi salva poporul. 
Dar cum să aperi poporul de la gânduri, fapte, imagini periculoase 
pentru suflet? trebuie să propunem poporului nostru alte gânduri, 
să-l chemăm la alte fapte, să schiţăm alte imagini care reies din tra-
diţia morală şi patriotică a poporului nostru, din dragostea lui pen-
tru Patria sa, pentru sfinţeniile sale.

nu este o luptă simplă, fiindcă lupii se adresează omului, acţio-
nând asupra instinctelor. totul la ce cheamă astăzi aceşti învăţători 
mincinoşi se adresează patimilor omeneşti, instinctului omenesc. 
iar natura instinctivă a omului este puternică şi foarte des oame-
nii deştepţi, instruiţi, având, s-ar părea, gânduri bune, se împiedi-
că de obstacolele şi piedicile pe care le aranjează duşmanul neamu-
lui omenesc, se împiedică şi cad de la înălţimea lor duhovnicească. 

PăSToRUl CEl BUN ÎşI PUNE SUflETUl  
PENTRU oIlE SAlE (IN. 10, 11)

Predica după priveghere în ajunul zilei pomenirii sfântului ierarh Tihon de 
Zadonsk, episcop de Voronej, făcător de minuni. După terminarea slujbei 

de noapte în catedrala Naşterea Domnului din Lipeţk 

25 august 2010

înaltpreasfinţia voastră, stăpâne nicon! înaltpreasfinţiile şi 
Preasfinţiile voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

aş vrea să vă mulţumesc, stăpâne, pentru relatarea despre via-
ţa nou createi eparhii lipeţk. într-adevăr, fondarea eparhiei inde-
pendente a devenit cel mai important eveniment din viaţa oame-
nilor credincioşi din această regiune binecuvântată cu pământ 
cernoziom. observăm cum timp de şapte ani s-a transformat din 
punct de vedere bisericesc această regiune. noi vedem minunate 
biserici, o conducere eparhială foarte bună, un lucru bine organi-
zat în domeniul învăţământului cu tineretul, cu Forţele armate, cu 
mijloacele mass media şi multe altele. Mă bucur că am posibilitatea 
în anul aniversării a 400-a de la crearea mănăstirii naşterea Maicii 
Domnului din zadonsk să pot vizita acest pământ şi să mă închin 
sfinţeniilor lui.

vizita mea coincide cu ziua pomenirii sfântului ierarh tihon 
de zadonsk  — un mare sfânt al Patriei noastre. Pilda sfântului 
ierarh care a trăit în secolul al Xviii-lea are o mare putere atrac-
tivă chiar pentru noi, cei care trăim în secolul al XXi-lea, mai ales 
pentru păstori.

astăzi în timpul slujbei noi am auzit evanghelia după ioan 
care trebuie citită atunci, când este sărbătorită pomenirea sfinţilor 
ierarhi — cu minunatele cuvinte: „Păstorul cel bun îşi pune sufle-
tul pentru oile sale” (in. 10, 11). iar „cel plătit şi cel care nu este 
păstor” lasă oile şi fuge atunci, când vin lupii şi permite lupului să 
risipească turma.

Pe parcursul istoriei bisericii noi avem o mulţime de pilde ale 
slujirii sincere păstoreşti, când păstorii îşi dădeau viaţa lor pentru 
popor. nu cu mult timp în urmă, în vremurile deceniilor tulburi 
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învăţat la baza vieţii noastre  — şi nu doar a vieţii bisericeşti, dar  
şi a vieţii sociale şi de stat  — atunci toate aceste idealuri măre-
ţe niciodată nu vor fi distruse prin puterea patimii omeneşti  
şi a instinctului omenesc.

aş dori, la fel, din toată inima să doresc guvernatorului, con-
ducerii laice, tuturor celor care poartă responsabilitate pentru dez-
voltarea regiunii lipeţk, ajutorul lui Dumnezeu; şi aş vrea, pe de 
o parte, să mulţumesc, dar pe de altă parte, să chem la faptul ca şi 
conducătorii laici să îmbine grija pentru pâinea cea de toate zilele 
cu grija pentru viaţa duhovnicească a poporului. eu observ o ast-
fel de abordare în activitatea administraţiei locale, vă mulţumesc 
pentru aceasta şi sper în continuarea relaţiilor strânse între pute-
rea laică şi cea duhovnicească, a bisericii şi a societăţii pentru acţi-
uni comune în numele Patriei noastre, întru binele tuturor locuito-
rilor regiunii lipeţk.

în semn de amintire a aflării mele în oraşul lipeţk aş vrea să 
aduc în dar acestei catedrale chipul sfântului cuviosului amvro-
sie de la optina, executat în tehnică de înaltă măiestrie a broderiei 
artistice. Fie ca amintirea despre acest sfânt să trezească zelul nos-
tru pentru cauza lui Dumnezeu. Pe icoană este o plăcuţă specială 
care consemnează că este un dar de la Patriarh. când vă veţi apro-
pia de această icoană şi vă veţi ruga, pomeniţi pe Patriarhul vostru. 
iar vouă tuturor, dragii mei, aş vrea să vă transmit iconiţe ale sfân-
tului ierarh tihon de zadonsk, făcătorul de minuni, cu binecuvân-
tarea mea patriarhală.

să vă păzească Domnul.

Păstorii trebuie să ţină minte că lupta nevăzută pe care o duce 
biserica „nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci <… > împo-
triva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhuri-
lor răutăţii care sunt în văzduh”(ef. 6, 12). De aceea gândurilor 
aplecate spre păcat noi trebuie să contrapunem gânduri luminoa-
se, clare şi atrăgătoare. noi trebuie să chemăm pe oameni la acţiuni 
care ar căli voinţa, ar forma caracterul naţional, i-ar face capabili să 
se apere pe sine, pe rudele sale şi pe apropiaţii săi, să apere Patria. 
noi trebuie să formăm o astfel de concepţie de viaţă — luminoasă, 
pătrunsă de harul lui Dumnezeu, de pace, dragoste, fidelitate, uni-
tate, linişte sufletească — în faţa cărora toate imaginile lumii s-ar 
risipi ca fumul.

sfântului ierarh tihon, pomenirea căruia o facem astăzi, pre-
cum şi sfinţii teofan zăvorâtul şi amvrosie de la optina care au 
trăit în aceste locuri, au fost învăţătorii şi păstorii care au contribu-
it la formarea anume acestui mod de gândire, de acţiuni, de idealuri 
înălţătoare. la baza creaţiei lor duhovniceşti era pusă experienţa 
personală religioasă. ei au scris nu doar bazându-se pe cunoştin-
ţele lor vaste care erau necesare pentru a se adresa către societa-
tea contemporană lor. Pe lângă bagajul de cunoştinţe ei mai aveau  
şi cunoştinţe duhovniceşti, vedere duhovnicească, experienţă 
duhovnicească a rugăciunii şi a trăirii prezenţei lui Dumnezeu. 
Şi, sprijinindu-se pe cunoştinţele pe care le deţineau, ei au arătat 
contemporanilor experienţa lor duhovnicească în aşa mod, încât 
cuvintele lor deveneau vii, puternice şi convingătoare nu doar pen-
tru contemporani, dar şi pentru noi care ne aflăm la o depărtare de 
zeci şi sute de ani. aceasta este pilda cum trebuie de slujit azi lui 
Dumnezeu şi oamenilor, pentru ca lupul să nu fure oile.

simt bucurie pentru tot ce se întâmplă în regiunea lipeţk, mă 
bucur pentru renaşterea vieţii duhovniceşti, mă bucur, la fel, pen-
tru reuşitele în domeniul economic şi social. aş vrea să chem — în 
primul rând pe păstori şi toată biserica — la păstrarea acelor fun-
damente măreţe ale vieţii noastre duhovniceşti, care ne sunt trans-
mise nouă de la însuşi Domnul de sfinţii apostoli şi de generaţiile 
sfinţilor părinţi şi învăţători ai bisericii. Dacă vom pune tot ce am 
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prin puterea duhului şi ca răspuns la obijduiri, la cuvintele amare, la 
insuficienţa de respect răspundea printr-o smerenie profundă, măr-
turisind că şi cuvintele amare, adresate lui, nu acoperă toate păcatele 
lui, dar sunt doar o posibilitate de a răscumpăra parţial prin smere-
nie păcatele sale. o pildă deosebit de importantă pentru noi.

se întâmplă că oamenii care se află nu în singurătate şi nu 
în linişte, dar, din contra, în slavă şi onoruri, chiar nu din cauza 
unei obijduiri directe — fiindcă de cele mai multe ori pe astfel de 
oameni nimeni nu îndrăzneşte să-i obijduiască — dar de la o alu-
zie indirectă îşi pierd starea de spirit, se indispun, se tulbură sau 
se mânie. smerenia este o foarte mare virtute creştină care nu este  
o slăbiciune a omului, dar este o forţă interioară. să nu răspunzi 
celui ce te-a obijduit, să taci în faţa ofensatorului, să conştientizezi 
propriul păcat şi nedreptatea ta, când în adresa ta vin clevetiri, este 
un grad foarte înalt de desăvârşire duhovnicească, de forţă interioa-
ră şi de libertate interioară a omului. De unde le avea toate acestea 
sfântul ierarh tihon? Din cuvântul lui Dumnezeu. el a fost învăţat 
de însuşi hristos — tot aşa cum suntem şi noi învăţaţi de cuvinte-
le evangheliei; însă el le-a primit cu toată inima lui.

astăzi, în ziua pomenirii sfântului ierarh, a fost citit un frag-
ment din capitolul cinci al evangheliei după Matei, unde găsim 
uimitoarele cuvinte: Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate afla-
tă pe vârf de munte să se ascundă (Mt. 5, 14). Dar puţin mai înain-
te în aceeaşi evanghelie Domnul, adresându-se către oamenii care 
îl ascultau, spune: Voi sunteţi sarea pământului (Mt. 5, 13). sarea 
pământului, lumina lumii... nu „lumii”, dar „a lumii”, adică voi sun-
teţi ceea ce este cel mai bun în lume. către cine adresează Dom-
nul aceste cuvinte? către locuitorii simpli ai galileei care s-au adu-
nat să-l asculte pe Mântuitor pe un munte pe malul mării galileii, 
aproape de oraşul capernaum, unde Domnul locuia în timpul află-
rii sale în galileea. Dar de ce Domnul s-a adresat acestor oameni 
simpli, numindu-i sarea pământului şi lumina lumii? Pentru că el 
le-a adresat puţin mai înainte alte cuvinte. el le-a spus lor porunci-
le sale despre fericire — acele porunci, în care sunt formulate cele 
mai mari legi morale ale existenţei omeneşti.

SMERENIA NU ESTE SlăBICIUNEA oMUlUI,  
dAR PUTEREA lUI INTERIoARă

Predica în ziua adormirii (a.1783) şi a doua aflări a moaştelor (1991) 
sfântului ierarh Tihon de Zadonsk, episcop de Voronej, făcător de minuni. 
După liturghia Dumnezeiască în catedrala Naşterea Maicii Domnului  

de la mănăstirea de călugări din Zadonsk 

26 august 2010

înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile voastre! stăpâne nicon, Prea-
sfinţia voastră arhimandrit al acestei sfinte mănăstiri, episcop 
de lipeţk şi eleţk! Dragi părinţi şi fraţi! stimate oleg Petrovici, 
guvernatorul regiunii lipeţk! Dragi pelerini şi corugători!

Mă bucur că am posibilitatea în ziua pomenirii sfântului ierarh 
tihon de zadonsk, episcop de voronej, făcător de minuni, rugător 
şi luminător al acestor pământuri, să vin în această slăvită mănăs-
tire pentru a sărbători aniversarea a 400 de ani din ziua înfiinţării 
ei. Multe pagini slăvite sunt înscrise în istoria acestei mănăstiri care  
a jucat în trecut un rol duhovnicesc enorm, dar care într-un mod 
cu totul deosebit a luminat prin prezenţa sfintelor şi tămăduitoa-
relor moaşte ale sfântului ierarh tihon. el şi-a terminat aici zile-
le sale — nu pe amvon ca arhiereu administrator, nu în slavă, dar 
în smerenie şi simplitate. Din biografia lui se cunoaşte că în ulti-
mii ani oamenii s-au obişnuit atât de mult că el este întotdeauna 
aici, alături de ei, încât uneori puteau şi să-l obijduiască pe sfântul 
ierarh, şi să-i spună vreun cuvânt rău — doar atât de puţin semăna 
cu un arhiereu acest stareţ — zăvorât, care tot timpul său îşi petre-
cea în rugăciuni şi scrierea cărţilor. 

Desigur, de atunci numele sfântului ierarh tihon a fost bine 
cunoscut acelora care s-au interesat de viaţa duhovnicească. însă 
deseori se întâmplă că oamenii care trăiesc alături cu un mare om nu 
observă această măreţie. el le pare simplu, nu atât de desăvârşit pe 
cât pare cititorilor cărţilor lui. Şi de aceea aflarea sfântului tihon în 
linişte, din punct de vedere omenesc, era un lucru de loc simplu. Dar 
nu în zadar sfântul lui Dumnezeu a scris despre ascunzişurile vieţii 
interioare a omului  — fiindcă singur deţinea o experienţă colosală 
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acestei frumuseţi interioare — neplăcerile sau durerea grabnic tre-
cătoare a omului, sau obida — este nimic, fiindcă fericirea interioa-
ră a omului îi dăruieşte totodată o mare putere. noi învăţăm toate 
acestea din cuvântul lui Dumnezeu, noi învăţăm toate acestea din 
experienţa sfinţilor lui Dumnezeu şi toate cele spuse ajută mai bine 
să înţelegem cuvintele de încheiere ale citirii de azi din evanghe-
lie: „aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât 
să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe tatăl vostru cel 
din ceruri” (vezi: Mt. 5, 16). amin.

PREdICA dE SăRBăToAREA AdoRMIREA 
PREASfINTEI STăPÂNEI NoASTRE NăSCăToARE  
dE dUMNEzEU şI PURUREA fECIoARă MARIA

După liturghia Dumnezeiască în catedrala patriarhală Adormirea Maicii 
Domnului în Kremlin (or.Moscova) 

28 august 2010

înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile voastre! Dragi părinţi, 
fraţi şi surori!

vă felicit pe toţi cu marea sărbătoare adormirea Preasfintei 
născătoare de Dumnezeu. este ziua slavei născătoarei de Dumne-
zeu care a trăit, conform înţelegerii omeneşti, o viaţă foarte modes-
tă şi neluată în seamă. ea nu a avut vreo situaţie cât de cât cunos-
cută în societate, nu a avut bogăţie, nu a avut o casă frumoasă, nu 
a avut îmbrăcăminte frumoasă — nu a avut nimic din toate cele ce 
alcătuiesc o viaţă fericită mondenă.

Pe seama ei au căzut multe suferinţe. Probabil, fiecare mamă 
ştie ce înseamnă să suferi pentru copilul tău, însă rareori cărei 
mame i-a fost dat să vadă suferinţele şi moartea propriului fiu. 
sabie a trecut prin inima născătoarei de Dumnezeu, suferinţe nea-
semuite  — ele pot fi comparate doar cu însăşi răstignirea pe cru-
ce, fiindcă durerea interioară, durerea sufletească nu a fost mai mică 
decât durerea fizică.

aceste nouă porunci creştine nu se află în nici o contradicţie 
cu cele zece porunci ale lui Moise. cum se spune în aceeaşi evan-
ghelie, pe care am ascultat-o astăzi, Domnul vorbeşte despre sine 
însuşi că nu a venit să strice legea — adică legea lui Moise — ci să 
o împlinească. Şi el împlineşte şi completează legea lui Moise cu 
aceste uimitoare nouă porunci: fericiţi cei săraci cu duhul, fericiţi 
cei ce plâng, fericiţi cei blânzi, fericiţi cei ce flămânzesc şi însetea-
ză de dreptate, fericiţi cei milostivi, fericiţi cei curaţi cu inima, feri-
ciţi făcătorii de pace, fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, fericiţi 
cei prigoniţi pentru hristos (vezi: Mt. 5, 3-11). Şi pentru faptul că 
locuitorii galileiei au auzit aceste cuvinte şi, desigur, le-au acceptat 
cu tot sufletul, Domnul le spune: „voi sunteţi lumina lumii, fiindcă 
dacă veţi înfăptui aceste porunci, veţi fi lumina, veţi fi puterea, veţi 
fi frumuseţea acestei lumi...”

sfântul ierarh tihon de zadonsk a înfăptuit aceste porunci. 
Din experienţa sa interioară el a şi propovăduit, a şi scris cărţile sale 
care până în zilele noastre uimesc printr-o foarte mare profunzime 
duhovnicească, prin putere, atractivitate. nu în zadar aceste porun-
ci se numesc poruncile fericirii, poruncile fericirii omeneşti  — 
fiindcă după voia lui Dumnezeu omul este făcut astfel că numai 
trăind conform acestor porunci, el va fi fericit — nu conform sti-
hiilor acestei lumi, nu conform turbulenţelor firii omeneşti, nu 
conform îndemnului învăţătorilor mincinoşi, dar conform acestor 
porunci paşnice ale lui Dumnezeu. cine le îndeplineşte, acela îşi 
creează viaţa sa duhovnicească interioară — o lume deosebită, pli-
nă de frumuseţe, armonie, bucurie, linişte şi fericire. aceasta şi este 
scopul vieţii omeneşti, fiindcă, cât de mult ne-am strădui să punem 
în faţa noastră alte scopuri, toate sunt grabnic trecătoare şi neîn-
semnate în comparaţie cu scopul lui Dumnezeu, pus în faţa fiecă-
rui om — a dobândi fericirea, pentru care nici sfârşitul vieţii de pe 
pământ nu este un hotar, dar care trece în veşnicie şi înfloreşte aco-
lo în ziua cea neînserată a împărăţiei lui Dumnezeu.

De aceea noi cu atâta atenţie auzim şi ascultăm cuvintele sfân-
tului ierarh tihon, fiindcă el în sine a dobândit această fericire, 
această bucurie, această plinătate a vieţii; şi ceea ce a fost în faţa 
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pre care astăzi apostolul Pavel ne-a vorbit prin cuvintele epistolei 
sale către Filipeni: Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos 
Iisus (Flp. 2, 5). în Maica Domnului au fost aceleaşi gânduri, ace-
laşi sistem de valori, aceeaşi concepţie de viaţă, aceeaşi săvârşire de 
fapte bune.

Fiecare din noi este chemat de a fi apropiat de Dumnezeu, 
fiecare din noi este chemat de a avea rudenie duhovnicească cu 
Fiul lui Dumnezeu. noi nu avem posibilitate să avem cu el rude-
nie directă fizică — deşi prin sânge tot neamul omenesc este unit  
şi în sensul larg al cuvântului noi toţi suntem rude cu Mântuitorul, 
tot aşa cum suntem rude unii cu alţii. Dar foarte important e să ai 
rudenie duhovnicească cu Domnul, să ai gândul acesta...care era şi 
în Hristos Iisus.

Dar de unde Maica Domnului avea o astfel de rânduire sufle-
tească şi duhovnicească? Desigur, de la educaţie. ea a fost educată 
în templu, ea a avut părinţi cuvioşi, ea a avut educatori minunaţi 
duhovniceşti, deşi nu cunoaştem numele lor.

educaţia este un factor foarte important, hotărâtor în forma-
rea vieţii omeneşti. Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hris-
tos Iisus, gândul nu va veni la noi, dacă nu vom lucra asupra noas-
tră. este minunat când acest lucru se începe din copilărie: când cei 
maturi îşi educă copiii, nepoţii, când apoi ştafeta este preluată de 
biserică, de şcolile duminicale pe lângă biserici, precum şi de insti-
tuţiile de învăţământ de stat; când copilul, pruncul, adolescentul, 
tânărul este educat într-un singur sistem de valori  — iată atunci 
omul îşi poate forma gândul, Gândul acesta să fie în voi care era şi 
în Hristos Iisus.

Dar, în afară de educaţie, Maica Domnului a avut încă ceva, 
ce a oglindit în ea această viaţă interioară a Fiului ei: ea a fost 
alături de el, ea îl vedea, ea îl auzea, ea învăţa de la el. noi nu 
avem posibilitate să-l vedem şi să-l auzim fizic pe Domnul, dar 
noi avem posibilitate să-i auzim vocea lui, pecetluită în sfânta 
scriptură, noi avem posibilitate să-i fim aproape prin rugăciune. 
în rugăciune omul se apropie atât de mult de Dumnezeu, încât nu 
mai putem vorbi de hotare. cu cât este mai puternică rugăciunea, 

în viaţa născătoarei de Dumnezeu nu a fost loc pentru nici  
o slavă lumească şi unica slavă a venit la ea în această zi, pe care noi 
în mod solemn o proslăvim ca ziua adormirii ei. ea s-a arătat în 
această zi ca vas ales de Dumnezeu care în slavă şi-a terminat nevo-
inţa vieţii şi a arătat întregii lumi reflectarea slavei Dumnezeieşti.

în sfânta scriptură noi nu găsim evenimente legate de viaţa 
Maicii Domnului după înălţarea lui iisus. însă viaţa ei este bine 
cunoscută, fiindcă deja în secolul întâi, dar mai ales în secolul al 
doilea aşa scriitori bisericeşti cunoscuţi ca ignatie al antiohiei şi 
Meliton al sardiniei au scris despre viaţa pe pământ a Maicii Dom-
nului şi despre adormirea ei preaslăvită. iar în secolul al iv-lea 
sfântul ierarh epifanie al ciprului a generalizat povestirile transmi-
se prin viu grai despre viaţa născătoarei de Dumnezeu, care au fost 
păstrate în biserica veche; şi după epifanie de acum mulţi sfinţi 
părinţi şi scriitori bisericeşti luminaţi au povestit despre viaţa Mai-
cii Domnului după înălţare şi mai ales despre ziua adormirii ei 
preaslăvite.

Din toate sărbătorile, dedicate Maicii Domnului, această săr-
bătoare este cu totul deosebită, fiindcă prin evenimentul amintit 
azi Dumnezeu a făcut un anumit total al vieţii vasului său prea 
ales  — a Preasfintei Fecioare Maria şi a însemnat cu slavă ome-
nească şi Dumnezeiască adormirea ei, după care Preasfânta năs-
cătoare de Dumnezeu a fost ridicată de la pământ la cer cu sufletul  
şi trupul.

născătoarea de Dumnezeu a fost ca Mamă apropiată de Mân-
tuitor prin firea ei naturală. Dar noi ştim că rudenia de sânge nu 
garantează nicicum o apropiere adevărată prin gând, prin duh. însă 
Maica Domnului nu a fost doar apropiată de Mântuitor ca Mama 
lui care i-a dat viaţă trupească, dar ea îi era apropiată Fiului său 
şi duhovniceşte. astăzi am fi spus că erau uniţi prin cuget, trăiau  
o viaţă comună, aveau o unică înţelegere a slujirii celei mari, pe care 
Fiul ei a adus-o oamenilor ca un om desăvârşit şi ca Fiul lui Dum-
nezeu.

Pe ce se bazează această apropiere a Maicii Domnului de Fiul 
ei? în ce constă temelia acestei rudenii duhovniceşti? în faptul des-
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venind la vladimir, a simţit necesitatea de a trece catedra de lumi-
nare din vladimir în altă parte. Şi acest loc a fost ales să fie un mic 
oraş Moscova, puţin cunoscut în acele timpuri. acest pas al sfân-
tului ierarh nu este posibil de a fi explicat doar prin clarviziune 
politică şi prin înţelepciune. Fără doar şi poate el era condus de 
însuşi Domnul, de harul lui Dumnezeu. anume aici, pe acest deal 
din Kremlin, s-a instalat marele cneaz al întregii rusii doar pentru 
faptul că încoace a sosit mitropolitul întregii rusii. sfântul Petru  
a fondat catedrala în care ne rugăm împreună astăzi şi a pus înce-
put Moscovei în calitate de capitală a întregii rusii.

această istorie multe ne învaţă. în primul rând, ne dă clar de 
înţeles ce semnifică rusia unită sfântă. ca rezultat al proceselor 
complexe politice din secolul al XX-lea pe întinderile sfintei rusii 
s-au format state independente. Fiecare îşi are denumirea sa, dar 
nici unul din aceste state, luate aparte, nu prezintă toată marea 
moştenire istorică şi duhovnicească, pe care noi o numim sfânta 
rusie. această moştenire nu poate dispare, fiindcă ar fi fost împo-
triva voinţei lui Dumnezeu, împotriva voinţei fondatorilor statului 
rus, împotriva voinţei marilor cneji şi mitropoliţi care au condus 
biserica unită rusă, împotriva voinţei istorice a poporului. anume 
de aceea sfânta rusie este păzită cu grijă de biserica rusă orto-
doxă, care respectă alegerea politică a oamenilor, apariţia statelor 
independente, dar care insistă şi va insista asupra faptului că spaţiul 
duhovnicesc al sfintei rusii este indivizibil, precum este indivizi-
bilă memoria istorică, precum este indivizibilă moştenirea mărea-
ţă a părinţilor noştri.

te întăreşti în aceste gânduri anume în astfel de zile cum este 
cea de astăzi, când pomenim pe sfântul ierarh şi făcător de minuni 
Petru, mitropolit al Kievului, pe care putem să-l numim fonda-
torul Moscovei în calitate de capitală a ţării. Şi de atunci catedra 
ierarhilor din capitală, cărora Dumnezeu le-a înmânat destinul de  
a păstra spaţiul duhovnicesc al sfintei rusii, se află aici, pe acest 
deal, în această catedrală.

să ne rugăm sfântului ierarh Petru, ca să ne dea puteri să con-
tinuăm destoinic acea cauză măreaţă a păstrării sfintei rusii unite, 

cu atât este mai puternică legătura, cu atât mai mare este puterea 
lui Dumnezeu, care este dăruită omului ca răspuns la rugăciune. 
Prin rugăciune noi intrăm în această comunicare tainică, dar reală  
cu Dumnezeu.

noi avem aceleaşi posibilităţi pe care le-a avut şi Maica Dom-
nului să fim aproape de Dumnezeu, să stăm în faţa lui, să-i auzim 
vocea, să învăţăm de la el, să-l imităm, să trăim conform legii lui, 
ca Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Iisus.

SPAţIUl dUHoVNICESC Al SfINTEI  
RUSII ESTE INdIVIzIBIl

Predica în ziua aducerii moaştelor sfântului ierarh al Moscovei Petru,  
a toată Rusia făcător de minuni (1479). După liturghia Dumnezeias-
că în catedrala patriarhală Adormirea Maicii Domnului din Kremlin  

(or. Moscova) 

6 septembrie 2010

înaltpreasfinţia şi Preasfinţia voastră! Dragi părinţi, fraţi 
şi surori! 

vă felicit din toată inima cu marea sărbătoare pentru oraşul 
Moscova şi pentru toată Patria noastră — cu ziua pomenirii sfân-
tului ierarh Petru, mitropolit al Kievului, al Moscovei şi al între-
gii rusii. 

sfântul ierarh Petru a săvârşit o mare nevoinţă în viaţă. nu 
din cauza împrejurărilor bune s-a pomenit aici, la nordul rusiei. în 
secolul al Xiii-lea orda a ocupat capitala, oraşul Kiev, l-a distrus. 
au fost batjocorite sfinţeniile, oraşul a fost ars şi rusia s-a cufun-
dat într-un multisecular prizonierat de vasal, depinzând de bună-
voinţa ordei.

nu mai era posibil ca statul rus unitar să fie condus din ora-
şul Kiev. Şi atunci prestolul înaltului cneaz a plecat din Kiev într-
un loc mai liniştit, nedistrus — la nord-estul rusiei, în oraşul vla-
dimir. însă sfântul ierarh Petru, devenind mitropolit al Kievului şi 
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şi ai eparhiei din ivanovo-voznesensk care astăzi s-au rugat împre-
ună cu mine.

aş vrea să mulţumesc pe domnul guvernator care este prezent 
împreună cu înaltele feţe din regiune, clerul eparhiei, monahi şi 
monahii, corul admirabil care astăzi a cântat atât de minunat în 
această catedrală istorică, copiii, tineretul care reprezintă regiunea 
ivanovo. 

Fie ca Domnul să fie milostiv cu acest pământ, să-i dăruiască 
putere duhovnicească pe care el, desigur, întotdeauna a avut-o, dar 
în zilele noastre puterile trebuie reînnoite, inclusiv şi cele duhovni-
ceşti. ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze regiunea ivanovo şi 
cu putere duhovnicească, şi prosperitate materială, să o păzească de 
toate năpastele, nenorocirile şi răutăţile, să dăruiască viaţă paşni-
că şi liniştită poporului nostru cuvios, trăitor pe aceste pământuri.

aş vrea să salut, de asemenea, clerul moscovit care este prezent 
aici şi pe voi, pe toţi, dragii mei fraţi şi surori. Prin rugăciunile sfân-
tului ierarh Petru să vă păzească Domnul în pace, unitate, cuvioşie 
şi curăţenie. amin.

AColo UNdE dUMNEzEU ESTE APRoAPE  
dE oM, AColo şI ESTE CENTRUl lUMII

Predica după liturghia Dumnezeiască în catedrala Schimbarea la Faţă  
a Mântuitorului din or. Iakutsk 

24 septembrie 2010

înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile voastre! înalte feţe ale 
puterii laice, dragi părinţi, fraţi şi surori!

cu un sentiment de mare bucurie am săvârşit astăzi împreu-
nă cu voi liturghia Dumnezeiască în această catedrală minunată în 
oraşul iakutsk.

încă cu puţin timp în urmă, în memoria mea şi a multor 
oameni iakutia era o îngrozitoare pustie duhovnicească  — pe  
o suprafaţă aproape egală cu cea a europei occidentale era doar  

pe care el o realiza. să ne rugăm sfântului ierarh Petru, ca pentru 
rugăciunea lui în faţa lui Dumnezeu, oamenii cu conştiinţa istori-
că întunecată din nou să se întoarcă la înţelegerea adevărului. să ne 
rugăm sfântului ierarh Petru, ca nici o încercare de a diviza acest 
spaţiu duhovnicesc al sfintei rusii să nu se soldeze cu succes. nici 
nu poate să se soldeze cu succes, fiindcă este o lucrare împotriva 
planului lui Dumnezeu pentru poporul sfintei rusii.

credem şi nădăjduim şi îl rugăm pe Dumnezeu, ca prin rugă-
ciunile sfântului ierarh Petru să se păstreze unitatea duhovniceas-
că a tuturor popoarelor care constituie sfânta rusie, să se păs-
treze unitatea bisericii ortodoxe ruse. credem că sfântul ierarh 
Petru acum se roagă mai ales pentru moştenirea lui şi, odihnin-
du-se cu moaştele sale sfinte aici, în altarul catedralei adormirea 
Maicii Domnului, cu duhul se află de asupra întregii rusii. el atât 
de bine cunoştea acest spaţiu măreţ al rusiei, căci, născându-se în 
Malorusia, actualmente ucraina, la vestul ei, devenind mitropolit 
al Kievului, iar apoi şi al Moscovei, în personalitatea sa a unit aces-
te spaţii geografice prin legături măreţe şi de nedesfăcut ale unităţii 
duhovniceşti. anume aceste legături şi unesc poporul sfintei rusii 
în credinţă şi evlavie, conferă putere duhovnicească de împotrivire 
ispitelor şi atracţiilor veacului de acum.

vă felicit din inimă pe toţi cu ziua pomenirii sfântului ierarh 
Petru, mitropolit al Kievului, al Moscovei şi al întregii rusii. Fie 
ca Domnul pentru rugăciunile lui să păstreze rusia, ucraina, bie-
larus, Moldova şi alte ţări care formează acel spaţiu duhovnicesc, 
pentru care el este rugător în faţa lui Dumnezeu şi pentru care el, 
fără îndoială, poartă grijă acum în biserica triumfătoare a cerului.  
amin.

Apoi Prea Fericitul Patriarh Kiril a salutat arhipăstorii care au 
slujit împreună cu Înaltpreasfinţia Lui, printre care a fost mitropo-
litul de Borjomi şi Bacuria Serafim (Biserica Ortodoxă Georgiană). 
Apoi Patriarhul a continuat: 

cuvinte speciale de salut aş vrea să vă adresez Dumneavoastră, 
stăpâne iosif, precum şi tuturor reprezentanţilor regiunii ivanovo 
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Dar ce este o valoare netrecătoare? ce este acea putere care ne 
va aduce în împărăţia lui Dumnezeu, care ne va face destoinici de 
viaţa în rai? noi am auzit răspunsul la această întrebare în citirea 
de azi din evanghelia după Matei. Domnul, arătând la un copil,  
a spus cuvinte uimitoare pe care oamenii nu le pot înţelege până la 
sfârşit, dar în care se conţine un mare adevăr şi putere de viaţă: De 
nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în Împă-
răţia Cerurilor (Mt. 18, 3). însă vârsta copilăriei — este doar înce-
putul vieţii. toate puterile — ale minţii, voinţei, sentimentelor — 
sunt încă în stare germinală şi trebuie de dezvoltat aceste puteri, de 
format raţiunea, de educat voinţa şi sentimentele; trebuie să creşti, 
să devii un om matur, puternic care ar aduce folos sie şi apropiaţi-
lor săi. De ce dar Domnul nu a arătat la apostolii săi şi nu a spus:  
„ a acestora este împărăţia cerurilor — fiţi ca ucenicii Mei şi veţi 
întra în împărăţia cerurilor”? ar fi fost pe înţeles: anume când 
omul creşte în raţiune, anume atunci el se află în comuniune cu 
Dumnezeu, el capătă cheia de la împărăţia lui Dumnezeu. Dar 
Domnul a arătat la copii. unii pot să se gândească: ce e, trebuie să 
fii atât de nedezvoltat ca şi copiii? este nevoie , oare, să ai aceeaşi 
raţiune ca şi copiii? trebuie să ai, oare, aceeaşi experienţă de via-
ţă ca la copii? trebuie să plângi tot aşa cum plâng copiii? trebuie, 
oare, să râzi tot aşa cum râd copiii? Pentru ce e nevoie, atunci de  
o viaţă întreagă?

în cuvintele lui Dumnezeu — este un mare adevăr şi cheia spre 
înţelegerea tainei împărăţiei cerurilor. Desigur, copilul se hrăneşte 
cu lapte, mâncare moale, cum spune apostolul Pavel (vezi: evr. 5, 
12-14). copilul trebuie să acumuleze puteri, el are nevoie să creas-
că, trebuie să capete raţiune, înţelepciune, capacitate de a se împo-
trivi răului. Dar în sufletul copilului este ceva ce nu trebuie nicio-
dată să părăsească pe om — curăţenia inimii.

noi putem deveni foarte puternici, bogaţi, influenţi, deştepţi, 
instruiţi. noi putem deveni savanţi, politicieni sau simpli munci-
tori care insuflă respect la toată lumea. Dar, cu toate acestea, noi 
trebuie să păstrăm în inimă acest spirit al copilăriei, această capaci-
tate de a venera lumea lui Dumnezeu, a simţi frumuseţea lumii, aşa 

o mică bisericuţă în oraşul iakutsk. nu era nici o manifestare  
a vieţii religioase, totul parcă era încremenit şi nu aveai pe ce să-ţi 
opreşti privirea. case mohorâte, în care trăiau oameni săraci, obiş-
nuitele pentru acele vremuri blocuri cu cinci etaje  — şi întinderi 
fără sfârşit. acela era chipul societăţii care considera că, bizuindu-
se pe puterea omului, pe raţiunea lui, pe instruire, cultură, ştiinţă, 
putere poţi transforma în rai viaţa de pe pământ. Şi de dragul aces-
tui vis mureau milioane de oameni...

noi aşa şi nu am mai văzut raiul făurit de mâinile omului. este 
imposibil să-l vezi undeva pe pământ  — chiar şi acolo unde sunt 
drumuri excepţionale şi case frumoase, acolo unde sunt oamenii 
bine îmbrăcaţi şi automobile scumpe. Pe pământ nu este posibil să 
construieşti raiul. sarcina omului constă nu în faptul ca să constru-
iască raiul pe pământ, dar în faptul ca viaţa omului să nu se trans-
forme în iad. De ce este aşa? Pentru că e prea mare atracţia păca-
tului. această atracţie este atât de puternică, încât omul deseori îşi 
pierde voinţa, raţiunea şi se dedă patimilor şi viciilor, pluteşte pur-
tat de curentul unui straşnic râu, care îl duce în infern. oamenii 
săvârşesc fapte rele, fiindcă lor le pare că în rezultat vor căpăta pen-
tru sine un anumit beneficiu: sau vor deveni mai bogaţi, sau vor 
căpăta mai multă putere, sau vor avea mai multe desfătări. aceas-
tă orientare în viaţă îl duce pe om la eşec. noi nu vom aduce nimic 
cu noi după hotarul dintre viaţă şi moarte. noi nu vom avea nevoie 
acolo nici de conturi în bancă, nici de haine frumoase, nici de case 
splendide, nici de automobile scumpe.

vorbind astfel, eu nu pot spune, reieşind din învăţătura bise-
ricii, că bunurile materiale nu au valoare pentru om. ele au valoa-
re — ele susţin pe om în mod fizic, oferindu-i posibilitate să-şi des-
copere potenţialul său duhovnicesc. toate bunurile materiale sunt 
mijloace, dar nu scop. Dacă unicul scop este a construi o casă fru-
moasă, atunci acesta este un scop fals. o casă frumoasa trebuie să 
fie construită pentru un scop anumit — pentru ca în ea să trăias-
că o familie unită şi puternică, pentru ca în ea să fie mulţi copii, iar 
dacă Dumnezeu nu a dat copii  — pentru ca în această casă să se 
săvârşească fapte bune.
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gândim corect, dacă corelăm gândurile noastre cu cuvântul lui  
Dumnezeu.

iată pentru ce este nevoie de credinţă, iată pentru ce este nevo-
ie de biserică  — pentru ca noi să nu pierdem niciodată capacita-
tea de a coordona cu voia lui Dumnezeu, cu legea lui gândurile 
noastre, acţiunile noastre, utilizând limbajul contemporan — toa-
tă informaţia care astăzi este revărsată asupra omului, toate aces-
te învăţături, stereotipuri ale gândirii, stereotipuri ale vieţii, toată 
această modă la cuvinte şi fapte. noi trebuie în permanenţă să coor-
donăm toate cu voia lui Dumnezeu şi cu cuvântul lui şi să cernem, 
să aruncăm totul ce încalcă voia lui Dumnezeu. Şi atunci vom păs-
tra curăţenia inimii, atunci Domnul va înclina spre noi mila lui.

ieri am luat cunoştinţă de o experienţă uimitoare a slujirii cle-
rului ortodox în iakutia. Mi s-au arătat exponate de muzeu, printre 
care prima gramatică a limbilor iakută şi tungusă, primele alfabete, 
primele texte scrise în aceste limbi. Şi toate acestea au fost înfăp-
tuite prin truda preoţilor — preoţilor ortodocşi ruşi care au venit 
pe acest pământ, au îndrăgit din toată inima acest popor lumi-
nos şi care şi-au consacrat toată viaţa pentru dezvoltarea şi forti-
ficarea culturii locale, pentru înălţarea duhovnicească şi culturală  
a oamenilor. Dar cum se păstrează în sânul poporului iacut aminti-
rea bună despre înaintaşii noştri! era emoţionant să asculţi povesti-
rea celora care îmi relatau despre toate acestea şi emoţionant era în 
acel moment să priveşti la feţele oamenilor care parcă retrăiau din 
nou cele povestite. aceasta semnifică că amintirea recunoscătoare 
este vie şi această amintire recunoscătoare obligă la multe generaţia 
contemporană a bisericii noastre.

astăzi nu e nevoie să inventăm alfabete, dar este nevoie împre-
ună cu poporul iakut să facem totul pentru dezvoltarea culturii, 
pentru ameliorarea materială şi duhovnicească a vieţii oamenilor, 
pentru înălţarea spiritului lor. trebuie să facem totul pentru ca să 
protejăm oamenii de influenţele dăunătoare şi pierzătoare ale vea-
cului acesta, păstrând curăţenia inimilor  — ceea ce ne şi duce în 
împărăţia cerurilor. <…> cred că cuvântul lui Dumnezeu se va 
lipi de inimile acestea, fiindcă una corespunde alteia. cum s-a spus 

cum o simt copiii, a simţi adevărul, cum îl simt copiii, a fi curat cu 
sufletul, cum sunt curaţi copiii. altfel nici nu poate fi, fiindcă doar 
cei curaţi cu inima, aceia vor vedea pe Dumnezeu (vezi: Mt. 5,8). 
unde îl vor vedea? Şi în această viaţă şi în viaţa de apoi.

când am sosit în orientul Depărtat şi am vizitat locurile cele 
mai îndepărtate, m-au uluit multe lucruri, şi în special am fost 
impresionat de popoarele ce populau acele ţinuturi. nu toţi o duc 
în îndestulare  — aş zice că majoritatea oamenilor trăiesc foarte 
modest. natura este aspră. Dar, întâlnindu-mă cu populaţia locală, 
privind în ochii acelor oameni, eu am văzut acest spirit al copilări-
ei. cineva ar putea spune că acei oameni sunt nişte naivi. cineva 
ar putea spune că iată, se va schimba spre bine viaţa lor, vor deve-
ni mai bogaţi şi toate acestea vor trece. Dar aş vrea să vă doresc din 
toată inima, vouă tuturor, dragii mei, cei care locuiţi în aceste regi-
uni — şi localnicilor, şi celor veniţi — să păstraţi această copilărie 
în inimile voastre.

în viaţa oamenilor maturi sunt multe vicii, multe păcate şi 
multă necurăţenie. Dar dacă în om se păstrează veneraţia pentru 
Dumnezeu, dacă în om se păstrează dragostea pentru alţi oameni, 
dragostea pentru lumea înconjurătoare, înseamnă că în acest om se 
păstrează aceea ce este cel mai important în perioada copilăriei; şi 
acelora este împărăţia lui Dumnezeu.

Dar cum rămâne cu lumea contemporană, cu un număr enorm 
de probleme şi cu multe conflicte, unde deseori câştigă cel mai 
viclean, cel mai făţarnic, cela în care nu este nimic din cele pro-
prii spiritului copilăriei? cum să nu pierdem ceea ce este cel mai 
bun, cum să putem duce până la vârsta bătrâneţii această reflecta-
re a sfinţeniei copilăriei? Pentru aceasta noi trebuie să ţinem min-
te că omul prin propriile forţe nu va putea să se apere de influenţa 
păcatului. el va pierde sfinţenia, dată lui în anii fragezi ai copilă-
riei. noi vom putea să păstrăm ceea ce este mai bun şi vom căpă-
ta ceea ce e mai bun din celea ce poate să ne dea lumea înconjură-
toare doar atunci, când în centrul vieţii noastre este Dumnezeu. 
Domnul, voinţa lui, legea lui ne ajută să corectăm viaţa noas-
tră, permanent controlându-ne dacă procedăm corect, dacă  
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popor va înflori ortodoxia pe pământului iakutiei, ajutând oame-
nii să valorifice bogăţiile imense materiale ale acestui ţinut, să devi-
nă mai puternici duhovniceşte şi trupeşte şi, totodată, să păstreze 
curăţenia inimii care ne şi deschide calea în împărăţia lui Dumne-
zeu. 

în amintirea aflării mele în oraşul iakutsk aş vrea să vă înmânez, 
Preasfinţia voastră, această sfântă panaghie. Fie ca Maica Domnu-
lui să vă acopere cu acoperământul său, să vă dea puteri trupeşti, 
să vă ajute să duceţi crucea arhierească întru slava lui Dumnezeu  
şi întru mântuirea enoriaşilor voştri. iar catedralei acesteia aş vrea 
să aduc în dar icoana Preasfintei născătoare de Dumnezeu, proslă-
vită pe pământul Pskovului, cu inscripţia mea Patriarhală. închi-
nându-vă la această icoană, amintiţi-vă de rugăciunea noastră de 
obşte şi rugaţi-vă Maicii Domnului ca ea să întindă acoperămân-
tul său asupra pământului îmbelşugat al iakutiei şi asupra întregii 
rusii.

în amintirea aflării mele aici aş vrea fiecăruia din voi să vă 
transmit iconiţa sfântului ierarh inokentii, mitropolitul Moscovei, 
care a pus bazele ortodoxiei pe pământului iakutiei, dar nu doar în 
iakutia, dar şi în Preamurie, la Kamceatka, pe insulele aleute, în 
america de nord. rugaţi-vă sfântului ierarh, ca Domnul să vă aju-
te să trăiţi conform poruncilor Domnului nostru iisus hristos şi să 
păstraţi credinţă în inimile voastre. rog slujitorii bisericii imediat 
după această slujbă să transmită fiecăruia iconiţa sfântului ierarh 
inokentii cu binecuvântarea mea. 

spaţiile noastre sunt nemărginite — siberia, orientul Depăr-
tat. în aceste locuri trăieşte un popor puternic, întinderile sunt 
mari, iar oameni puţini... noi trebuie să fim cu mult mai mulţi. Şi 
nu pentru a soluţiona probleme economice, deşi nici aceste proble-
me nu vor putea fi soluţionate, dacă vom fi puţin numeroşi. când 
sunt mulţi oameni, atunci şi lucrul sporeşte, şi viaţa devine mai 
veselă. în viaţa de obşte se cizelează virtuţile noastre creştine. iată 
din ce cauză familiile cu mulţi copii erau un semn de binecuvântare 
a lui Dumnezeu şi în aceste familii ca în biserici casnice era educat 
poporul nostru evlavios. Şi astăzi biserica cheamă oamenii care se 

încă din vechime, ceea ce este similar se cunoaşte prin similar şi, 
cum se zice în cuvântul lui Dumnezeu, înţelepciunea nu pătrunde 
în sufletul viclean (cartea înţelepciunii lui solomon 1,4). iar dacă 
sufletul nu este viclean, dacă în suflet este aceea ce este în cuvântul 
lui Dumnezeu, atunci cuvântul lui Dumnezeu este însuşit şi adu-
ce un mare rod.

eu chem tot clerul din eparhia de iakutia să muncească la fel 
cu dăruire. să nu căutaţi viaţă uşoară undeva departe. există un 
dicton minunat: e bine acolo, unde nu suntem. iar în locul acelui 
dicton voi zice altfel: este bine acolo, unde Dumnezeu este aproa-
pe de om. cândva eu am vizitat un schit de călugări foarte nevo-
itor, unde condiţiile de viaţă sunt asemănătoare cu cele mai aspre 
locuri din iakutia. Şi călugării  — doar câţiva oameni  — vieţuiesc 
pe o insulă arctică îndepărtată, izolaţi de orice civilizaţie timp de 
mai bine de nouă luni pe an. când am călcat pe acel pământ, cu 
inima am simţit prezenţa harului lui Dumnezeu şi am vorbit des-
pre aceasta unuia din călugări. el a căzut pe gânduri şi a rostit nişte 
cuvinte pe care nu le voi uita niciodată: „aici, Prea Fericite, Dum-
nezeu este aproape de om”.

acolo, unde Dumnezeu este aproape de om, acolo şi este cen-
trul lumii. nu în oraşele chinuite şi pline de smog, nu acolo unde 
arde viu reclama, împingându-l pe om la faptele păcatului, nu aco-
lo unde oamenii se umflă ca bulele de săpun din cauza bogăţiei  
şi iubirii de slavă, nu acolo unde viaţa zboară ca o clipă, fără a lăsa 
ceva în urma sa — dar acolo unde Dumnezeu este aproape de om. 
Şi cu cât este mai aproape de noi Dumnezeu, cu atât mai aproape 
de centru este locul nostru în viaţa lumii şi în întreaga istorie.

Din această cauza, părinţilor, trebuie să îndepliniţi o misiune 
extrem de importantă. nu scoateţi de pe sine aceste cruci, purtaţi-
le cu bucurie şi dragoste. Fie ca orice om, care a căpătat mântuire 
prin propovăduirea voastră, prin pilda vieţii voastre, să vă fie drept 
răsplată. încă odată aş vrea să mulţumesc administraţia din iakutia 
pentru atitudinea deosebit de bună şi cordială, în care se oglindeş-
te curăţenia inimilor oamenilor, trăitori din aceste locuri. cred că 
prin forţele comune ale bisericii, statului, societăţii, ale întregului 
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TAINA CRUCII lUI HRISToS

Predica la sărbătoarea Înălţarea Sfintei şi de-viaţă-dătătoare Cruci a Dom-
nului. La liturghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei în catedrala 

Hristos Mântuitorul (or. Moscova) 

27 septembrie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
în ziua înălţării sfintei cruci a Domnului noi auzim cuvinte-

le apostolului Pavel din epistola întâi către corinteni care ne aju-
tă să înţelegem însăşi esenţa creştinismului. apostolul spune: Hris-
tos m-a trimis să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, 
ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Căci cuvântul Cru-
cii pentru iudei este sminteală, pentru neamuri, nebunie, iar pentru 
noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu (vezi: 1 cor. 1, 
17-18. 23). apostolul mărturiseşte despre faptul că nici o înţelep-
ciune omenească nu este în stare să înţeleagă taina jertfei pe cru-
ce a Mântuitorului. 

Dacă încercăm să înţelegem jertfa Mântuitorului, viaţa lui şi 
suferinţele din punct de vedere al idealurilor şi valorilor ce domi-
nă în societatea umană, atunci totul pare a fi o nebunie. iată din 
ce cauză elinii, care şi-au fondat viaţa lor pe filozofie, ştiinţă, înţe-
lepciunea omenească, considerau propovăduirea pentru hristos  
o nebunie. iudeii nu se bazau pe filozofie sau ştiinţă — ei aveau cre-
dinţă într-un singur Dumnezeu; însă mântuirea lor ei o legau, în 
primul rând, de eliberarea de sub jugul romanilor. iudeii mult timp 
au suferit sub împilarea civilizaţiei păgâne şi considerau că mân-
tuirea nu este posibilă până când nu va veni Mesia şi îi va izgoni 
pe romani. De aceea pentru iudei propovăduirea despre cruce era  
o mare sminteală — ea nicicum nu se combina cu speranţele, ten-
dinţele, idealurile lor privind aranjarea vieţii pe pământ.

cu adevărat, dacă e să privim de pe poziţiile zilei de azi la toa-
tă misiunea lui hristos Mântuitorul  — la viaţa lui, propovădui-
rea lui, suferinţele lui, moartea lui — cât sunt de departe toate 
acestea de idealurile contemporane ale vieţii! nouă doar ni se pare 
că înţelegem semnificaţia celor săvârşite de hristos — fiindcă deja 

căsătoresc să trăiască creştineşte. Fie ca să aveţi mulţi copiii. nicio-
dată să nu limitaţi numărul de copii prin gânduri false şi păcătoase 
despre lipsa de bani, despre faptul că nu veţi putea creşte copiii şi 
aşa mai departe. Dacă vom trăi conform legii lui Dumnezeu, Dom-
nul ne va ajuta şi pe copii să-i creştem, şi studii să le dăm, şi o mare 
bucurie ne va da în inimă. 

vorbind astfel, aş vrea să le spun oamenilor singuratici care nu 
au putut să-şi creeze o familie, care locuiesc singuri: să nu aveţi nici 
o frică — noi nu suntem oameni de categoria a doua, dacă nu avem 
familie. totul depinde de faptul cu ce ne ocupăm. Dacă trăim doar 
pentru sine, suntem supăraţi pe toată lumea că viaţa nu ne-a reu-
şit, cu vecinii suntem certaţi, nu găsim cuvinte bune, întotdeauna 
ne jelim pe sine — atunci noi pierim. iar dacă darul lui Dumnezeu 
care ne este dat  — libertatea noastră  — o îndreptăm spre a ajuta 
altora, a susţine familiile cu mulţi copii, a sluji săracilor, a aduce în 
biserică talentele noastre şi a le valorifica, atunci Domnul şi la viaţa 
noastră singuratică (spun „noastră”, fiindcă toţi călugării la fel sunt 
singuri) va adăuga harul său. 

Prin urmare, doresc familiştilor familii unite, dragoste, înţele-
gere, răbdare unul faţă de altul şi mulţi copii. oamenilor singura-
tici — pace în suflet, ajutorul lui Dumnezeu şi capacitatea de a sluji 
bisericii şi apropiaţilor săi. aş dori în semn de recompensă şi mul-
ţumire să înmânez diplome Patriarhale şi ordine distinctive mame-
lor cu mulţi copii, în ale căror familii sunt educaţi mai mult de trei 
copii — împreună cu cadourile din partea mea personală şi premii 
băneşti.

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toţi, aju-
tându-ne în viaţa noastră aici, pe pământ, şi întărindu-ne în calea 
spre viaţa veşnică. amin. 
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tos pentru fiecare din noi. anume prin astfel de percepere de către 
om a cuvântului lui Dumnezeu se şi trezeşte puterea credinţei şi 
oamenii, atingându-se de hristos, încep să înţeleagă că unica cheie 
în explicarea tainei crucii şi a suferinţelor atotputernicului Dum-
nezeu — este dragostea. nu datoria, căci Dumnezeu nu este dator 
nimănui; nu puterea miraculoasă, căci Dumnezeu nu salvează pe 
nimeni în mod automat, dar numai dragostea. numai dragostea 
a putut să-l îndemne pe Domnul şi cu adevărat l-a îndemnat ca 
Fiul lui Dumnezeu, devenind Fiul omului, să accepte toată greu-
tatea suferinţelor. 

noi înţelegem semnificaţia şi sensul crucii încă pentru fap-
tul că în viaţa noastră găsim analogii. când omul este în sare să se 
jertfească pentru altul? Doar atunci când îl iubeşte. când oame-
nii sunt gata să se jertfească pentru Patrie? Doar atunci, când  
o iubesc. nici un fel de datorie şi nici un fel de disciplină nu poate 
explica hotărârea omului de a-şi da viaţa pentru altcineva — doar 
atunci, când în inimă şi în minte este dragoste, omul este gata să se 
jertfească benevol. iată de ce vorbeşte Domnul: Mai mare dragos-
te decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru pri-
etenii săi (in. 15, 13).

înseamnă că taina crucii lui hristos într-adevăr poate fi înţe-
leasă de către om nu cu ajutorul filozofiei, nu cu ajutorul înţe-
lepciunii omeneşti, nu prin aşteptări politice, cum a fost la iudei, 
romani şi elini, dar numai din interiorul firii omeneşti, din inima 
omului. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a creat pe noi după chi-
pul său. el a pus în noi legea morală a lui Dumnezeu şi atunci când 
vorbeşte cu noi, noi îl înţelegem, fiindcă suntem creaţi după chipul 
lui. când omenirea va înceta să-l înţeleagă pe Dumnezeu şi va 
înceta să trăiască conform legii pe care Dumnezeu a pus-o în inima 
omului, atunci va surveni sfârşitul. iar deocamdată continuă lup-
ta — lupta dintre acei care niciodată nu-l vor înţelege pe Mântu-
itor şi nu vor înţelege planul lui Dumnezeu pentru lume şi pentru 
om şi acei care poartă în inimile lor credinţa în faptul că Dumne-
zeu, cum a spus apostolul Pavel, prin nebunia propovăduirii mân-
tuieşte lumea.

cunoaştem istoria şi ştim ce s-a petrecut după moartea pe cruce  
a Mântuitorului. Dar dacă e să ne punem în locul celor care au tră-
it în acele timpuri  — am înţelege oare? ce fel de izbăvire poate 
veni de la un om slab, care nu are nici bani, nici putere, care nu 
deţine înţelepciunea şi filozofia mondenă, păgână? ce fel de izbă-
vire poate veni de la acela care îmbla înconjurat de ucenicii săi — 
pescari puţin instruiţi de pe lacul ghenizaret? Probabil şi noi cu 
dumneavoastră am fi avut aceeaşi atitudine faţă de predica Mân-
tuitorului ca şi oamenii din acele timpuri, pentru că nu corespun-
de această propovăduire Dumnezeiască modului de viaţă a oameni-
lor — iată din ce cauză ea este sminteală şi nebunie în acelaşi timp. 
apostolul Pavel, conştientizând deosebirea colosală dintre valori-
le şi idealurile omeneşti ale vieţii şi propovăduirea lui hristos, vor-
beşte despre faptul că este trimis să binevestească nu cu înţelepciu-
nea cuvântului  — fiindcă orice înţelepciune omenească, generată 
de valorile lumii, nu este capabilă să aprecieze în toată plinătatea 
ceea ce a săvârşit hristos.

Mântuirea prin venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, care 
s-a urcat pe cruce, care a suferit batjocuri şi mâhniri pentru nea-
mul omenesc, cu adevărat nu se încadrează în limitele logicii ome-
neşti. ce dar poate descoperi oamenilor semnificaţia celor săvâr-
şite de Mântuitor? De ce chipul lui este atât de atrăgător? De 
ce, în pofida faptului că sistemul lui de valori, poruncile morale, 
aduse de el, sunt cu atâta dificultate realizate de oameni timp de 
două mii de ani, anume la el se uită oamenii atunci, când încep să 
se gândească la mântuirea lor? Pentru că totul ce a săvârşit Mân-
tuitorul, a săvârşit însuşi Dumnezeu pentru noi. „căci gândurile 
Mele nu sunt ca gândurile voastre şi căile Mele ca ale voastre, zice 
Domnul”(vezi: is. 55, 8).

noi nu putem înţelege profunzimea şi puterea gândului lui 
Dumnezeu şi a acţiunii lui Dumnezeu. noi putem doar să deschi-
dem inima noastră în întâmpinarea acestor gânduri şi acestor fap-
te şi, deschizând inima, dintr-o dată începem să înţelegem — nu la 
nivelul formulărilor sofisticate, căci nici o formulare nu este în sta-
re să exprime planul lui Dumnezeu, dar cu inima — ce este hris-
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sfântul serghie este model de viaţă creştină. Precum într-
o picătură de apă se oglindeşte soarele, tot aşa şi în el s-a oglin-
dit totul la ce Dumnezeu îl cheamă pe om, s-a oglindit totalita-
tea valorilor creştineşti. nu este întâmplător că în ajunul pomenirii 
sfântului, la utrenie, noi citim minunatele cuvinte ale Mântuitoru-
lui care sunt bine cunoscute de toţi: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voas-
tră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi 
găsi odihnă sufletelor voastre (Mt. 11, 28-29). De ce dar citim aceste 
cuvinte în ziua pomenirii Preacuviosului? Fiindcă Preacuviosul în 
viaţa sa a înfăptuit ceea despre ce vorbea Mântuitorul — el de ase-
menea era blând şi smerit cu inima.

cât de departe era acest ideal creştin de ceea la ce cheamă 
lumea contemporană! Pentru mulţi oameni contemporani blânde-
ţea şi smerenia inimii — nu sunt virtuţi, ci sunt o manifestare a slă-
biciunii. Parafrazându-l pe apostolul Pavel, putem spune: cuvintele 
despre faptul că omul se realizează prin blândeţe şi smerenia inimii 
pentru unii este nebunie, pentru alţii sminteală (vezi: 1 cor. 1, 23). 
De ce dar a avut loc o astfel de polarizare a adevărului lui Dumne-
zeu şi a idealurilor omeneşti? Pentru că, cedând păcatului în puţin, 
noi, la urma urmei, îi cedăm în toate — noi ne pierdem viaţa, ori-
entând-o nu la valorile legii lui Dumnezeu, dar la valorile noastre 
particulare, omeneşti, de noi inventate şi de noi propagate.

blândeţea şi smerenia inimii  — nu este o slăbiciune. este  
o mare putere, este conştientizarea de către om a faptului că de asu-
pra lui se află Dumnezeu, care singur este blând şi smerit cu ini-
ma. Prin urmare, a trăi în concordanţă cu poruncile lui Dumne-
zeu, în armonie cu Dumnezeu înseamnă a trăi aşa cum el cheamă. 
blândeţea şi smerenia — nu sunt stări ale înapoierii, depresiei, slă-
biciunii; este o aflare conştientă în faţa lui Dumnezeu cel viu, 
măreţ şi puternic, este înclinarea în faţa lui a capului, gândului şi 
inimii omului.

Dar mai este şi încă ceva foarte important pentru traiul de 
obşte al oamenilor în această poruncă a lui Dumnezeu de a fi 
blând şi smerit cu inima. blândeţea este, la fel, conştientizarea  

este uşor sau greu să fii om credincios? este uşor, fiindcă aceas-
ta corespunde firii omului. a merge împotriva lui Dumnezeu  — 
înseamnă a merge împotriva propriei persoane, împotriva senti-
mentului moral înnăscut, împotriva chipului lui Dumnezeu, pus în 
fiecare om. Şi în acest sens viaţa în concordanţă cu legea lui Dum-
nezeu  — este viaţa în concordanţă cu firea omului. Dar totodată  
e şi greu, fiindcă un număr enorm de oameni vieţuiesc în concor-
danţă cu alte legi ale existenţei, ei au cu totul alte scopuri, ei măr-
turisesc alte valori. Şi pericolul vremurilor în care trăim constă în 
faptul că anume aceste scopuri şi valori care nu vin de la Dumnezeu 
sunt oferite întregului neam omenesc în calitate de ideal al orga-
nizării vieţii omeneşti. are loc aceasta din cauza că păcatul întu-
necă natura morală a omului  — întunecă raţiunea şi deformează 
orientarea în viaţă. cuvintele apostolului Pavel ne demonstrează 
întregul conflict, întreaga contradicţie: pentru unii cuvântul des-
pre cruce este sminteală, pentru alţii  — nebunie, iar pentru noi, 
cei ce se mântuiesc — puterea lui Dumnezeu. Şi atâta timp cât pen-
tru neamul omenesc cuvântul despre cruce va fi puterea lui Dum-
nezeu, atâta timp şi se vor mântui oamenii. în pofida slăbiciuni-
lor lor, căderii, păcatelor, ei vor merge la hristos, se vor închina în 
faţa jertfei lui, în faţa crucii lui care a arătat lumii întregi simbo-
lul mântuirii. amin.

PREdICA dE zIUA AdoRMIRII CUVIoSUlUI 
SERgHIE, EgUMEN dE RAdoNEj, făCăToR  

dE MINUNI A ToATă RUSIA ( † 1392)

După liturghia Dumnezeiască în catedrala Sfânta Treime de la lavra  
sfântului Serghie 

8 octombrie

Pe voi pe toţi, dragi părinţi, fraţi şi surori, vă felicit din inimă 
cu ziua pomenirii sfântului cuviosului şi purtătorului de Dumne-
zeu părintelui nostru serghie, egumenul de radonej.
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Prin rugăciunile preacuviosului şi purtătorului de Dumne-
zeu părintelui nostru serghie să se păstreze în pace şi prosperita-
te Patria noastră, rusia istorică, biserica rusă ortodoxă, poporul 
nostru care are un astfel de rugător mare în cer, cum este preacuvi-
osul părintele nostru serghie, egumenul de radonej, făcătorul de 
minuni. amin.

Domnul să vă păzească, dragii mei. binecuvântare vouă, apro-
piaţilor voştri, rudelor, caselor voastre, trudelor voastre. educaţi în 
credinţă ortodoxă pe copiii voştri, nepoţii voştri. nu vă jenaţi şi 
nu vă temeţi  — noi păstrăm în inima noastră legea lui Dumne-
zeu care este mai presus decât orice lege şi înţelepciune omenească.  
să vă păzească Domnul.

ACoPERăMÂNTUl PREACURATEI STăPÂNEI 
NoASTRE NăSCăToARE dE dUMNEzEU 

SE ÎNTINdE dE ASUPRA fIECăRUIA CARE  
CU CREdINţă PRofUNdă şI CU NădEjdE  

ÎşI ÎNdREAPTă INIMA CăTRE EA

Predica de sărbătoarea Acoperământul Preasfintei Stăpânei noastre Născă-
toare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria. După liturghia Dumneze-
iască de hramul bisericii Acoperământul Maicii Domnului a şcolilor teolo-

gice din or. Moscova (lavra Sfânta Treime a sfântului Serghie) 

14 octombrie 2010

înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile voastre! înaltpreasfinţite stăpâ-
ne rector! Dragi părinţi, fraţi şi surori, toţi învăţătorii şi învăţăceii, 
oaspeţi ai sărbătorii jubiliare!

aş vrea să vă mulţumesc din inimă pe Dumneavoastră, stăpâ-
ne, pentru cuvintele bune, care ne-au amintit despre un minunat 
concurs de împrejurări istorice, legate de ziua de azi.

ziua acoperământului Preasfintei născătoare de Dumnezeu 
ocupă un loc foarte important în viaţa mea, fiindcă în ajunul sărbă-
torii a murit tatăl meu — eu ţin bine minte această zi. iar a doua zi 

valorii altor oameni. omul care se situează pe sine în centrul exis-
tenţei nu poate fi blând, înseamnă el nu acceptă pe alţi oameni, el 
îi consideră mai slabi, mai prejos decât sine. Dintr-o astfel de con-
cepţie despre viaţă se trag toate nenorocirile care zguduie societa-
tea umană. blândeţea este o recunoaştere a faptului că toţi oamenii 
sunt copiii lui Dumnezeu, că fiecare are talentul său, frumuseţea sa, 
lumea sa duhovnicească. omul blând nu calcă lumea apropiatului 
său cu picioarele, dar are o atitudine grijulie faţă de ea, prin urma-
re în jurul celui blând întotdeauna se adună oamenii. când omul 
blând creează familia, el o umple cu putere duhovnicească, dragos-
te, respect reciproc. cel blând, smerit cu inima vede valoarea altor 
oameni şi, chiar aflându-se la putere, el ajută altora să-şi manifeste 
talentele — fără a se teme de concurenţă, dar dându-se pe sine în 
mâinile lui Dumnezeu şi respectând puterea altui om.

De ce preacuviosul serghie a adunat în jurul său nu doar fraţii 
de la mănăstire? De ce a adunat în jurul său toată rusia? Pentru că 
oamenii se adună în jurul celor blânzi şi smeriţi cu inima. alături 
de ei oamenii se simt în siguranţă şi linişte, apar cu totul alte sen-
timente unul faţă de altul şi se naşte virtutea mare a dragostei pen-
tru aproapele.

cât de mult am fi noi învăţaţi să facem altceva, cât de atrăgă-
tor ar fi zugrăvit pentru noi chipul păgânului  — mândru, trufaş, 
iubitor de sine, iubitor de putere, bogat, capabil prin orice mijloa-
ce să-şi croiască drum — vom rezista la ispite, vom păstra în inima 
noastră idealul lui Dumnezeu, ţinând minte viaţa şi personalita-
tea sfântului preacuviosului şi purtătorului de Dumnezeu părinte-
lui nostru serghie. Prin lucrarea aceasta interioară noi putem opri 
lumea de la decădere spre o viaţă care nu este în conformitate cu 
legea lui Dumnezeu, dar în conformitate cu legea diavolului. bise-
rica este chemată ca prin rugăciune, blândeţe, smerenie, dragoste, 
puterea gândului şi puterea sentimentului să unească oamenii în 
numele mântuirii. credem că în calea unei astfel de mântuiri va fi 
şi gloria Patriei noastre, a întregii rusii istorice, care păstrează cu 
grijă, în pofida tuturor încercărilor, în inima poporului său idealul 
sfinţeniei şi al frumuseţii duhovniceşti. 
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cele mai grele circumstanţe chema numele Preacuratei stăpânei  
noastre. 

astăzi vremurile s-au schimbat. noi ne delectăm cu libertatea 
religioasă, mulţi din cei care stau la cârma ţării sunt oameni orto-
docşi. susţinerea renaşterii duhovniceşti a poporului devine astăzi 
în rusia, precum şi în alte ţări ce constituie teritoriu canonic al 
Patriarhiei Moscovei, o parte importantă a eforturilor puterii de 
stat. Dar oare putem spune că tot spaţiul pe care noi îl numim teri-
toriu canonic devine spaţiul rusiei sfinte? Pe acest spaţiu are loc 
o luptă nevăzută duhovnicească, fiindcă niciodată diavolul nu se 
va împăca cu faptul ca şi cuvântul lui Dumnezeu să fie însuşit de 
către oameni şi să fie înfăptuit în viaţă. De aceea biserica noastră se 
numeşte biserică militantă — fiindcă participă la această luptă din-
tre bine şi rău, dintre dreptate şi minciună.

uneori, întâlnindu-ne cu arhiereii, cu clerul, aud asemenea 
plângeri: „De ce, stăpâne, se vorbeşte atât de rău despre biserică? 
Doar nu facem nimic rău”. De obicei răspund astfel: „Dacă despre 
biserică vor înceta să vorbească de rău aceia ale căror activitate şi 
concepţie nu corespunde convingerilor religioase, înseamnă că bise-
rica se comportă incorect; înseamnă că greşesc arhiereii, nedestoinic 
se comportă preoţii. Dar dacă mergem pe calea îngustă care duce 
spre împărăţia cerurilor, atunci întotdeauna se vor găsi oameni 
cărora nu le va fi pe plac aceasta”. iar astăzi orice fel de afirmaţii — 
drepte sau mincinoase, importante pentru om şi cu totul indife-
rente, controlate şi doar bârfe  — devin accesibile prin mijloacele 
contemporane de informare în masă. înainte vreme bunicele pe scă-
unele bârfeau, iar acum se bârfeşte în internet. zvonuri necontrola-
te, temeri, prostii — totul ca înainte — sunt prezente acum în aşa 
numitele reţele sociale. Dar dacă înainte vreme oamenii ocupaţi tre-
ceau cu un zâmbet amabil pe lângă bătrânelele ce şedeau pe bănci, 
acum stau cu orele, citind ceea ce poate scrie pe negândite fiecare.

vorbind despre aceasta, eu nu chem oamenii să refuze a lucra 
cu internetul. Dar vă chem pe toţi să aveţi agerimea vederii duhov-
niceşti, să nu credeţi cuvintelor care sunt aruncate în spaţiul social 
fără vreo dovadă, atunci când sunt murdărite persoane cunoscute. 

după acoperământul Maicii Domnului s-a născut stăpânul mitro-
polit nicodim, care a devenit pentru mine părinte duhovnicesc.

Pomenirea evenimentului care a avut loc cu 1100 de ani în 
urmă în constantinopol ne face să ne gândim despre faptul ce 
este acoperământul Preasfintei născătoare de Dumnezeu. a văzut 
sfântul andrei o vedenie — un omofor întins de asupra oamenilor 
ce se rugau; în cinstea acestei viziuni şi eliberării ulterioare a con-
stantinopolului a şi fost stabilită în rusia această sărbătoare. Dar 
ce semnifică acoperământul Preasfintei născătoare de Dumnezeu? 
este întins deasupra noastră întotdeauna şi în orice împrejurări? 
ne ocroteşte de orice nenorociri şi răutăţi? Dar cum rămâne cu 
revoluţia, războiul civil, închiderea bisericilor, dărâmarea crucilor, 
ateismul naţional? Dar cum rămâne în zilele de azi cu dominarea 
păcatului în sfera socială, care atât de evident se manifestă prin mij-
loacele de informare în masă? cum se îmbină cu mijlocirea Maicii 
Domnului toate coşmarurile din istoria omenirii?

este foarte clar că Maica Domnului nu acoperă cu acoperă-
mântul său pe toţi şi pe toate. Dacă ar fi fost aşa, atunci s-ar fi 
încălcat dreptatea lui Dumnezeu şi atunci darul ocrotirii lui Dum-
nezeu prin Preasfânta Fecioară l-ar căpăta acei care resping acest 
dar, acei care luptă cu însăşi posibilitatea oamenilor de a crede în 
acest dar. vorbind la această temă — tema ateismului, noi de obi-
cei ne aducem aminte de vremurile ateiste. Da, într-adevăr, noi am 
avut o istorie complicată, când ateismul era politică de stat. ideo-
logia ateistă a devenit baza politicii — şi a celei externe, şi a celei 
interne; şi de aceea lepădarea de Dumnezeu, bătaia de joc de cele 
sfinte a devenit parte din politica puterii şi din ceea ce impunea ea 
poporului.

aceste vremuri grele au trecut. Dar putem spune oare că aco-
perământul Preasfintei născătoare de Dumnezeu nu acoperea pe 
cei care credeau în puterea ei, cine a adresat către ea rugăciunea 
sa, cine în numele credinţei în Fiul ei a urcat pe golgota, a tre-
cut prin toate chinurile, şi-a dat viaţa? Desigur, acest acoperă-
mânt rămânea. el nu se întindea deasupra tuturor, apărând toa-
tă ţara şi tot poporul, dar el se întindea de asupra celor care în 
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Din cele trecute trebuie să tragem învăţăminte. noi spunem 
că nu sunt înţelepţi acei care nu trag învăţăminte din cele trecu-
te, care nu pot învăţa din experienţa altora. biserica deţine multă 
înţelepciune, fiindcă ea păstrează memoria istorică. Şi ţinând min-
te prin ce am avut de trecut, inclusiv privind academia teologică 
de la Moscova, aducându-ne aminte de calea ei istorică de sacrifi-
ciu, vom ţine minte că acoperământul Preacuratei Maicii Domnu-
lui ca o mare apărare şi puternică cetate se întinde de asupra fiecă-
ruia care cu credinţă profundă şi cu speranţă îşi îndreaptă către ea 
inima sa. 

iată din ce cauză ca răspuns la salutul vostru aş vrea să sfâr-
şesc astăzi cuvântul meu în această biserică cu o simplă chemare — 
către profesori, către lectori, către învăţători şi studenţi, către toţi 
acei care în permanenţă frecventează această biserică. Fie ca în cen-
trul vieţii voastre să fie rugăciunea, conştientizarea clară a faptu-
lui că prin puterea rugăciunii vine asupra noastră mila Domnului 
şi prin puterea rugăciunii se întinde de asupra fiecăruia în parte 
şi de asupra noastră a tuturor acoperământul Preacuratei Maicii 
Domnului. iar sarcina noastră comună constă în faptul ca, în pofi-
da păcatelor, rătăcirilor, căderii contemporanilor noştri, noi ca şi 
biserică trebuie fără încetare să ne rugăm pentru ca acoperămân-
tul Preacuratei Maicii Domnului să fie de asupra întregii rusii isto-
rice, de asupra ţării noastre rusia, de asupra tuturor care conşti-
ent sau încă nu pe deplin conştient sunt gata să primească apărarea 
lui Dumnezeu şi acoperământul Preacuratei Maicii Domnului de 
asupra lor. cred că Domnul şi Maica Domnului vor auzi rugăciu-
nile noastre.

în amintirea sărbătorii de azi aş vrea să vă aduc în calitate de 
dar, stăpâne, pentru biserica academiei această evanghelie preţioa-
să, împodobită în culori ale Maicii Domnului, pentru ca în zile-
le de sărbători, în deosebi consacrate pomenirii Maicii Domnului, 
anume această evanghelie întotdeauna să fie pe pristol şi ca din ea 
să fie citite cuvintele Dumnezeieşti, veşnice, mântuitoare. 

cu ocazia sărbătorii, dragii mei!

toţi acei care fac măcar ceva pentru ţară vor fi neapărat murdăriţi. 
este suficient să citeşti ceea ce se scrie despre oamenii de stat, des-
pre conducători, despre guvern, despre Patriarh, despre arhierei, ca 
să fii martor al acestei lupte. Dar este o foarte importantă deose-
bire dintre toţi cei care în mod direct sau indirect slujesc diavolu-
lui şi cei care slujesc lui Dumnezeu. Dacă noi slujim lui Dumne-
zeu, atunci noi suntem cu el în relaţii directe, noi ne adresăm lui 
cu rugăciune, noi ne adresăm lui cu speranţă şi credinţă. atunci 
Dumnezeu înclină spre noi mila lui, atunci de asupra noastră se 
întinde acoperământul Preacuratei stăpânei noastre şi toate aces-
te temeri şi intrigi omeneşti se îndepărtează, fiindcă nu este nimic 
mai puternic decât acoperământul Maicii Domnului şi binecuvân-
tarea lui Dumnezeu de asupra vieţii omeneşti. 

iată de ce biserica se roagă pentru conducători şi oaste, iată 
de ce biserica se roagă pentru Patriarh şi ierarhi. iată de ce biserica 
pomeneşte în rugăciunile sale pe cei suferinzi, prigoniţi, pe toţi cei 
care trec prin circumstanţe grele ale vieţii — fiindcă noi credem că 
drept răspuns la aceste rugăciuni se săvârşeşte ceea ce noi nu vedem 
cu ochii noştri, dar ceea ce a văzut sfântul andrei, privind la cer în 
cel mai îngrozitor, posibil, moment din istoria constantinopolu-
lui. el a văzut cum drept răspuns la rugăciunile oamenilor, adunaţi 
în biserica din vlaherna, Preacurata Maica Domnului a întins de 
asupra lor acoperământul său.

Dar cum mai putem explica istoria de 325 de ani a academiei 
teologice de la Moscova care începea în slavă, în putere în centrul 
Moscovei, ctitorită de ţari, cu atragerea renumiţilor savanţi, fiind 
instituţia centrală de învăţământ din ţară, iar apoi a mers pe calea 
anevoioasă a mărturisirii şi chiar a fost închisă? cineva, probabil, 
foarte mult a nădăjduit că în lavra sfânta treime a sfântului ser-
ghie niciodată nu se va mai aprinde această flacără a studierii teolo-
gice. însă acoperământul Preacuratei Maicii Domnului ca răspuns 
la sângele mucenicilor, la rugăciunea mărturisitorilor, la trudele 
ierarhilor noştri, ale teologilor, clerului şi ale oamenilor credincioşi 
a fost întins de asupra acestei instituţii duhovniceşti, iar astăzi noi 
cu bucurie sărbătorim aniversarea a 325-a din ziua înfiinţării ei.
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Marea idee morală creştină se transmite din generaţie în gene-
raţie prin nişte cuvinte uimitor de simple şi clare ale mamei, adre-
sate către copil: „nu trebuie să procedezi astfel”. Mama nici măcar 
nu explică de ce, dar pur şi simplu spune: ”nu este bine”. în acest 
moment are loc o acţiune sfântă, o transmitere a celor mai impor-
tante repere din viaţa omului. Desigur, acestui scop serveşte şi tre-
buie să servească şcoala, însă pivotul interior al acestei tradiţii în 
permanenţă a fost biserica. acestui scop serveşte şi cultura noastră 
care a fost dintotdeauna profund creştină. cele mai semnificative 
manifestări ale culturii: bisericile, mănăstirile, icoanele, muzica — 
au lucrat asupra formării valorilor morale ale omului.

chiar şi închiderea bisericilor a părut insuficientă pentru pri-
gonitori, fiindcă ei ştiau că şi o biserică tăcută, pângărită poartă în 
sine semnul şi simbolul vizibil al prezenţei noţiunii de morală şi 
credinţă în viaţa oamenilor cu care se purta lupta. iată din ce cau-
ză bisericile erau expropriate, de cele mai multe ori cu vărsări abun-
dente de sânge, iar apoi distruse şi pângărite. cine se mai gândea pe 
atunci la păstrarea tradiţiilor culturale? totul era orientat spre dis-
trugerea acestor tradiţii. Şi câte sfinţenii de ale noastre s-au împrăş-
tiat prin toată lumea, câte din icoanele noastre s-au pomenit în 
magazinele de anticariat din întreaga lume, câte au fost distruse şi 
batjocorite! acei oameni ştiau ce făceau: ei înţelegeau  — chiar şi 
o biserică închisă este mărturia unei măreţe tradiţii duhovniceşti şi 
culturale a poporului.

actualmente noi trăim alte vremuri. nu fără greutăţi, dar pe 
cale paşnică, fără revoluţii şi represalii este restabilit adevărul isto-
ric şi astăzi noi suntem martorii restabilirii acestui adevăr în cate-
drala principală a Flotei militare maritime a rusiei. ea din nou ne 
arată frumuseţea sa, puterea sa, forţa sa. zidurile ei propovădu-
iesc nu mai puţin decât cuvintele propovăduitorului; aspectul ei 
ne demonstrează puterea invincibilă a tradiţiei noastre spirituale, 
morale şi culturale, în ale cărei profunzimi se naşte, se păstrează şi 
se fortifică naţiunea.

recent Duma de stat a adoptat o lege istorică. adoptarea aces-
tei legi a fost foarte anevoioasă. Forţe enorme au fost mobilizate ca 

CHIAR şI o BISERICă ÎNCHISă ESTE MăRTURIA 
UNEI MăREţE TRAdIţII dUHoVNICEşTI şI 

CUlTURAlE A PoPoRUlUI

Predica după liturghia Dumnezeiască în catedrala Maritimă Sfântul  
Nicolae (or. Kronştadt) 

20 noiembrie 2010

înaltpreasfinţia voastră, preacuvioase stăpâne vladimir! aş 
vrea să vă felicit din inimă, dragi părinţi, fraţi şi surori, doamnelor 
şi domnilor, cu marele eveniment din viaţa Patriei noastre, din via-
ţa Flotei militare maritime şi, desigur, din viaţa oraşului Kronşta-
dt. este prima slujbă Patriarhală sub bolţile acestei catedrale, încă 
nerestaurate, dar deja eliberate pe deplin de toate denaturările care 
au fost introduse în aspectul acestei minunate construcţii din rea-
voinţa oamenilor.

Doar singura îndepărtare a acestor îngrozitoare denaturări  
a răpit mult timp şi forţe ale oamenilor şi de acum astăzi noi putem 
vedea frumuseţea acestei uimitoare catedrale. încă mai avem multe 
de făcut, însă ziua de astăzi este deosebită. biserica a început să tră-
iască cu viaţa sa în calitate de centru duhovnicesc al Flotei milita-
re maritime a rusiei, în calitate de unul din centrele duhovniceşti 
ale bisericii şi Patriei. 

Mulţi oameni îşi pun întrebarea: dar de ce era nevoie de dis-
trus bisericile, de denaturat totalmente aspectul lor? Probabil era 
suficient a propaganda ateismul — de ce dar era nevoie de a distru-
ge în mod barbar măreaţa moştenirea culturală a poporului nos-
tru? Doar nimeni nu-i poate considera pe oamenii care au săvârşit 
revoluţia şi care au dat aceste îngrozitoare ordine că au fost niş-
te ignoranţi. ei aveau studii foarte bune, ei vorbeai limbi străine, 
cunoşteau filozofia şi multe alte ştiinţe care sunt atât de necesare 
conducătorilor. De unde dar s-a luat această barbarie? Doar este 
evident că nu a fost furia maselor. Faptul e că nu oamenii, împinşi 
de instinct, mergeau să distrugă, cum de multe ori are loc în isto-
rie — este vorba de politica puterii, o politică bine gândită.
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remarcabili ai flotei ruse după proiectul arhitectorului Vasilii Anto-
novici Koseakov cu binecuvântarea Excelenţei Sale Imperiale Nico-
lai II.

Te Deum-ul pentru construcţia catedralei a săvârşit sfântul cuvi-
osul Ioan de Kronştadt pe data de 1 (14) septembrie anul 1902. 
Ridicată din jertfa poporului şi mijloacele departamentului Maritim, 
catedrala a fost sfinţită pe data de 10 (23) iunie anul 1913 în pre-
zenţa Familiei Imperiale de către protopresviterul Gheorghie Şavelski 
împreună cu protoiereul Ioan Morev şi viitorul sfânt mucenic proto-
iereul Alexii Stavrovski.

Conceput ca monument tuturor marinarilor, căzuţi în luptă 
pentru Patrie sau care au murit de răni, catedrala Sfântul Nicolae se 
considera pe bună dreptate centrul duhovnicesc al întregii Flote ruse. 
Aici în fiecare zi erau pomeniţi toţi marinarii care şi-ai jertfit viaţa 
pentru credinţă, popor şi Patrie. Aici cu grijă erau păstrate relicvele, 
legate de gloria maritimă a ţării. În piatră erau înveşnicite numele 
eroilor. Aici îngenuncheau marinarii înainte de a pleca în larg. Aici 
rudele şi apropiaţii se rugau pentru revenirea lor cu succes. 

Pe data de 14 octombrie anul 1929 catedrala a fost închi-
să şi devastată. Altarul Domnului a fost pângărit, memoria ostaşi-
lor căzuţi a fost batjocorită, crucile şi clopotele au fost aruncate de la 
înălţime. În vremurile de tristă pomină din rea-voinţa oamenilor în 
incinta bisericii se afla un cinematograf, un club, o sală de concerte. 
Prin străduinţele marinarilor militari şi ale lucrătorilor de muzeu 
s-a reuşit a păstra doar o mică parte din împodobirea splendidă inte-
rioară, care nu a fost supusă distrugerii.

Cu mila lui Dumnezeu aceste vremuri grele au trecut. Un semn 
al zilelor de astăzi este renaşterea pretutindeni a vieţii bisericeşti, care 
a început după ani lungi şi grei ai prigonirilor crunte. Porţile iadului 
aşa şi nu au putut să biruie Biserica fondată de Hristos Mântuitorul, 
împodobită prin faptele de credinţă şi cuvioşie ale multor mii de noi 
mucenici şi mărturisitori ai Rusiei.

În anul 2002 pururea pomenitul predecesorul nostru Patriar-
hul Moscovei şi al întregii Rusii Alexii II a binecuvântat renaşterea 
catedralei Maritime Sfântul Nicolae din or.Kronştadt şi în acelaşi an 

acest lucru să nu se întâmple. torente de minciuni în presă, excita-
rea patimilor josnice — toate acestea au avut loc ca şi atunci, când 
se închideau bisericile şi se distrugeau lăcaşurile sfinte. aceasta 
însemnă că duşmanul neamului omenesc nu lasă speranţa să ştear-
gă din memoria oamenilor simbolurile sfinte şi marile valori.

aş vrea să mulţumesc din inimă pe prezidentul ţării Dmitrii 
anatolievici Medvedev, pe premierul Federaţiei ruse vladimir 
vladimirovici Putin, Duma de stat, pe mulţi politicieni şi persoa-
ne din viaţa socială a ţării pentru poziţia lor curajoasă şi principia-
lă, care a dus în cele din urmă la adoptarea acestei legi istorice.

cum am spus mai sus, totul ce se desfăşoară astăzi nu se înfăp-
tuieşte pe cale revoluţionară, iar aceasta înseamnă că nimeni nu 
trebuie să sufere din cauza schimbărilor survenite. Poporul nostru  
a trecut prin mari suferinţe, de aceea chiar şi restabilirea adevăru-
lui istoric nu trebuie să aducă oamenilor suferinţe, nu trebuie să 
trezească sentimentul de insatisfacţie. eu sunt profund convins:  
în calitate de participant al procesului care va demara după adop-
tarea acestei legi, biserica va întreprinde ceea pentru ce este chema-
tă  — să înfăptuiască dreptatea, însă prin mijloace şi prin metode 
care să nu provoace răni oamenilor şi să nu creeze noi probleme în 
viaţa Patriei noastre.

astăzi, după terminarea primei etape de restaurare a catedralei 
Maritime sfântul nicolae, aş vrea în calitate de gest simbolic să mă 
ridic pe cupola catedralei şi să introduc în crucea restaurată o scri-
soare. înainte de aceasta, aş dori să dau citire acestei scrisori:

În numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. 
Înălţând rugăciunea de mulţumire lui Dumnezeu Atotţiitorul, 

Făcătorul Cerului şi al Pământului, Domnului nostru Iisus Hristos, 
am scris noi această scrisoare în anul 2010 în ziua a 20-a a lunii 
noiembrie în pomenirea slujbei Dumnezeieşti de sărbătoare în cin-
stea renaşterii catedralei Maritime Sfântul Nicolae din Kronştadt 
după decenii de pângărire şi părăginire.

Această biserică a fost ridicată prin truda comandantului for-
tului din Kronştadt, viceadmiralul Nicolai Ivanovici Kaznakov,  
a viceadmiralului Stepan Osipovici Makarov şi a altor conducători 
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Sfântă Rusie, păstrează-ţi credinţa ortodoxă, în ea este afirma-
rea ta! Prin rugăciunile sfântului ierarh şi făcătorului de minuni 
Nicolae, ale sfântului cuviosului Ioan de Kronştadt, ale tuturor noi-
lor mucenici şi mărturisitori ai Rusiei să păstreze Domnul Atotmilos-
tiv această măreaţă catedrală în strălucirea ei, poporul nostru — în 
pace, ţara — în prosperitate şi flota — în glorie!

în amintirea evenimentului de astăzi aş vrea să aduc în dar 
sfintei catedrale această icoană măreaţă a lui ilie Proorocul. ilie 
Proorocul este acel sfânt către care îşi îndreaptă deseori rugăciunile 
marinarii, mai ales când nimeresc în furtuni. Fie ca el cu rugăciuni-
le sale şi mijlocirea în faţa lui Dumnezeu să ne păzească flota noas-
tră de diverse naufragii. 

aş vrea să menţionez rolul deosebit al svetlanei vladimirov-
na Medvedeva, soţia Prezidentului nostru, în organizarea întregii 
activităţi pentru renaşterea catedralei. vă aduc mulţumiri, svetla-
na vladimirovna, pentru iniţiativa Dumneavoastră, pentru faptul 
că Dumneavoastră ca originară din acest loc, inspirată de dragos-
tea pentru oraşul acesta, pentru Patrie, pentru flota noastră, depu-
neţi atâtea eforturi ca acest locaş măreţ să fie restaurat. Şi în amin-
tirea primei liturghii Dumnezeieşti, săvârşite de Patriarh în această 
catedrală, aş vrea să vă aduc în dar icoana sfântului şi făcătorului 
de minuni nicolae cu imagini din viaţa lui. Fie ca ocrotitorul aces-
tei catedrale şi al Flotei militare maritime a rusiei să vă păzească pe 
Dumneavoastră şi familia Dumneavoastră evlavioasă pentru mulţi 
şi îndelungaţi ani. 

tuturor participanţilor acestei slujbe Dumnezeieşti, precum şi 
militarilor, aş rugă să fie transmise aceste mici iconiţe ale sfântului 
ierarh nicolae care pot fi puse în buzunar, în portmoneu, în agen-
dă, ca să fie întotdeauna cu voi. Pe verso al acestei iconiţe este bine-
cuvântarea mea Patriarhală.

Fie ca Domnul prin rugăciunile sfântului ierarh şi făcătorului 
de minuni nicolae să ne păzească pe noi pe toţi.

prin străduinţa unei companii Baltice de construcţii pe cupola princi-
pală a catedralei din nou a fost instalată crucea ortodoxă.

La 2 noiembrie anul 2005, în ziua naşterii sfântului cuviosului 
Ioan de Kronştadt, în catedrala principală a Flotei maritime milita-
re a Rusiei a fost oficiată prima liturghie Dumnezeiască din momen-
tul redeschiderii catedralei.

Prima adunare a Consiliului Parohial cu preşedinţia noastră, 
care a avut loc pe dara de 5 martie anul 2009, a pus începutul lucră-
rilor de reconstrucţie de mari proporţii. Şi astăzi, săvârşind prima 
liturghie Dumnezeiască cu cinul arhieresc împreună cu Înaltprea-
sfinţitul Vladimir, mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoj, şi Prea-
sfinţiţii arhipăstori, noi ne-am rugat pentru terminarea grabnică  
a lucrărilor de reconstrucţie, efectuate cu eforturile comune ale Biseri-
cii Ortodoxe Ruse, ale Flotei militare maritime, ale conducerii ţării, 
ale oamenilor de afaceri şi ale întregului popor din Rusia.

Sunt convins că sub aceste bolţi măreţe din neam în neam va fi 
înălţată rugăciunea bisericească de obşte a poporului nostru pentru 
Flota militară maritimă a Rusiei, pentru ctitori, binefăcători, împo-
dobitori ai acestei case a lui Dumnezeu. Fie ca aceste jertfe şi tru-
de să fie bineplăcute în faţa lui Dumnezeu şi numele tuturor celor 
care s-au trudit în această lucrare sfântă să fie scrise în cartea vieţii  
veşnice.

Liturghia Dumnezeiască săvârşită acum în catedrala Maritimă 
Sfântul Nicolae din or. Kronştadt a devenit o mărturie vizibilă nu 
doar a renaşterii, dar şi a reînnoirii vieţii duhovniceşti a Flotei Ruse 
şi a întregului nostru popor.

În letopiseţul Bisericii Ortodoxe Ruse a ţării noastre este înscrisă 
încă o pagină memorabilă, care povesteşte veridic despre faptul cum  
a fost construit şi renăscut acest locaş sfânt. Noi vedem un semn bene-
fic al acţiunii continue a Proniei lui Dumnezeu pentru Biserica noas-
tră şi poporul nostru. Rusia merge înainte pe calea de loc uşoară  
a schimbării, renăscând tradiţiile duhovniceşti şi culturale ale Sfintei 
Rusii, căci doar în Iisus Hristos, Lumina cea adevărată, Care lumi-
nează pe tot omul ce vine în lume, este nădejdea noastră pentru fău-
rirea cu succes a unui viitor destoinic al Patriei.
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în istoria omenirii, nu doar în viaţa noastră cotidiană — aceasta se 
întâmplă şi acolo, unde astăzi noi nu putem pătrunde nici cu con-
ştiinţa noastră, nici cu voinţa, nici cu simţămintele, nici cu ajuto-
rul cunoştinţelor celor mai înaintate. De noi aceasta este tăinuit.

astăzi la liturghie a fost citită epistola apostolului Pavel către 
efeseni, unde găsim cuvinte foarte puternice: Încercând ce este bine-
plăcut Domnului, şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întu-
nericului (efes. 5, 10-11). Fiecărui om îi este dat să simtă totul ce 
vine la el din afară. vorbind în limbaj contemporan, fiecare este 
chemat să aprecieze critic toată informaţia recepţionată. noi trebu-
ie să simţim torentul informaţional care se prăbuşeşte asupra con-
ştiinţei omului contemporan. noi trebuie să avem posibilitate să 
deosebim binele de rău, iar când facem deosebirea, atunci să nu 
participăm la faptele întunericului.

însă noi participăm. cine din prostie, din neînţelegere, fiindcă 
„alţii aşa fac”. De cele mai multe ori noi anume aşa explicăm păca-
tul nostru, făcând trimitere la faptul că vecinul, cunoscutul, colegul 
sau persoana care ocupă un post mai înalt procedează astfel — „dar 
de ce şi eu nu pot proceda la fel?” De cele mai dese ori noi justi-
ficăm păcatele noastre prin păcatele altor oameni, doar nu vrem 
să recunoaştem că suntem răufăcători, că săvârşim fapte oribile, că 
facem păcate, iată noi şi ne îndreptăţim acţiunile prin pilda altor 
persoane care, cică, păcătuiesc şi mai mult decât noi.

iar uneori noi participăm la faptele întunericului în mod con-
ştient: în suflet înţelegem că este fapta întunericului, însă circum-
stanţele, solidaritatea înţeleasă greşit ne impun — cum să te deose-
beşti de acest grup de oameni care se comportă astfel? „nu pot fi 
o cioară albă, iată de ce eu trăiesc tot aşa cum trăiesc ei”. iar uneori 
noi participăm la faptele întunericului cu totul în mod conştient, 
când survine contrapunerea cu Dumnezeu — această contrapune-
re voită cu Dumnezeu se numeşte hulă împotriva Duhului sfânt. 
toate păcatele se iartă, iar păcatul hulei împotriva Duhului sfânt 
nu se iartă. însă şi acestea săvârşesc oamenii.

cum dar să nu participăm la faptele întunericului? cum 
să învăţăm să simţim ce este bineplăcut lui Dumnezeu? Desigur, 

PREdICA lA SăRBăToAREA SoBoRUl 
ARHISTRATIgUlUI MIHAIl ÎMPREUNă  

CU SoBoRUl TUTURoR ÎNgERIloR  
CEloR făRă dE TRUP

După liturghia Dumnezeiască în catedrala Sfântul Arhistratig Mihail 
din Kremlin şi parastasul cu litia pentru răposaţi în accidentele rutiere  

(or. Moscova). 
21 noiembrie 2010

Pe voi pe toţi, dragi înaltpreasfinţiţi şi Preasfinţiţi stăpâni, 
preacuvioşi părinţi, fraţi şi surori, înalţi reprezentanţi ai puterii de 
stat, ai Forţelor armate ale rusiei, părinţi, fraţi şi surori, vă felicit 
cu ziua de duminică şi cu sărbătoarea sfântului arhistratig al lui 
Dumnezeu Mihail.

în ziua de azi noi ne adresăm cu rugăciuni către toţi îngerii din 
cer. noi nu ştim ce fel de îngeri — Domnul nimic nu ne-a desco-
perit, în afară de faptul că ei există. unii oameni, în special cei con-
temporani, zâmbesc doar la amintirea despre îngeri, fiindcă îşi aduc 
aminte de povestirile de crăciun, de cântecele de leagăn, de folclor. 
toate acestea sunt atât de departe de conştiinţa ştiinţifică a omu-
lui instruit contemporan; şi unii oameni, reieşind din studiile, edu-
caţia, cultura lor, nu pot îmbina noţiunea despre îngeri cu ceea ce 
ştiu ei despre lume 

este evident: Dumnezeu a dorit ca această putere nevăzută să 
apară în faţa oamenilor în chip de om. nimeni din noi nu ştie ce fel 
de putere este aceasta, care este natura ei. Dumnezeu a dorit ca asu-
pra fiecărui om să influenţeze această putere. noi credem cuvân-
tului lui Dumnezeu şi ştim că anume aşa este. Ştim, totodată, că 
această putere este neomogenă, că în ea se găseşte şi esenţă bună, şi 
esenţă rea; şi independent de voinţa omului esenţa bună şi cea rea 
îl influenţează. când vorbim despre îngerul — păzitor, noi vorbim 
despre acea putere care este chemată să ne ajute, să ne ocrotească. 
Dar mai este şi altă putere care încearcă să ne atragă de partea sa, 
să ne întunece conştiinţa, să ne tulbure, să ne lipsească de orientare 
în viaţă. această luptă nevăzută dintre bine şi rău are loc nu doar 
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noastre. anume în aceasta noi vedem semnificaţia mare şi mân-
tuitoare a prezenţei lumii îngerilor în viaţa oamenilor. Şi de ace-
ea înălţăm rugăciuni către sfântul arhistratig Mihail şi către toată 
oastea cerească, nevăzută pentru noi, dar reală. Şi strămoşii noş-
tri se rugau cu tărie arhanghelului Mihail, în special atunci când 
mergeau la luptă, când îşi apărau Patria, pământul, lăcaşurile sfin-
te, rudele şi apropiaţii. nu este întâmplător că în cinstea arhan-
ghelului Mihail a fost numită această catedrală din Kremlin care 
a fost catedrala principală a oraşului Moscova până la construirea 
catedralei hristos Mântuitorul. capitala rusiei de nord, a statu-
lui rusia îşi îndrepta în această catedrală rugăciunile către Dum-
nezeu, pentru ca el să dăruiască şi biruinţă, şi ocrotire, şi ajutorare 
prin oastea sa cerească a îngerilor.

astăzi, în ziua pomenirii arhistratigului lui Dumnezeu Mihail 
noi pomenim pe toţi acei care au murit în accidente rutiere. astăzi 
pe drumurile şi străzile noastre moare un număr atât de mare de 
oameni, care poate fi corelat doar cu pierderile din războaie. Mor 
oamenii în floarea vârstei, partea cea mai activă a populaţiei noas-
tre; mor pietonii, oamenii în vârstă, copiii...

aceasta este reversul păcatului civilizaţiei noastre. noi creăm 
automobile, noi devenim puternici, dar nouă nu ne ajunge nici 
raţiune, nici sentimentul moral să avem atitudine responsabilă faţă 
de acea putere pe care omul o deţine în mâinile sale. când un şofer 
beat calcă pe trecerea de pietoni copii  — ce este aceasta, dacă nu 
bezna iresponsabilităţii omeneşti? sigur, deseori accidentele ruti-
ere au cauze obiective, tehnice: drumuri proaste, nu întotdeauna 
mijloacele de transport sunt fără defecţiuni. Dar de cele mai multe 
ori — este vorba de factorul uman care îl împinge pe om la crimă 
atunci când este la volan, fiindcă lipseşte sentimentul moral puter-
nic şi responsabilitatea. 

astăzi ne-am rugat pentru faptul ca Domnul să primească 
sufletele oamenilor omorâţi pe drumuri; dar totodată şi pentru 
faptul ca poporul nostru să înţeleagă: nu este permis a omorî unul 
pe altul în vremuri paşnice, a nu cruţa nici copiii mici, nici bătrânii. 
trebuie să ne fie milă unii de alţii, noi am rămas nu atât de mulţi 

Domnul ne-a dat nouă raţiune. ne-a dat nouă sentimentul de 
morală care se reflectă în suflet prin vocea conştiinţei. Domnul ne-a 
dat nouă cuvântul său  — sfânta scriptură. Dar oare ne aducem 
noi aminte de sfânta scriptură în afara zidurilor bisericii? ieşim 
din biserică, mergem pe stradă — şi iată primul conflict în trans-
port sau cu un pieton cu care ne-am ciocnit, sau cu un conducător 
auto pe drum. unde sunt cunoştinţele noastre din sfânta scriptu-
ră? ele imediat se evaporă. cine ne va învăţa în momentul de criză, 
în momentul conflictului, în momentul contrapunerii, când trebu-
ie să manifestăm capacitatea creştină de a recunoaşte duhurile?

De cele mai multe ori noi suntem neputincioşi. oamenii care 
sunt în stare să conducă cu sine înşişi, aducându-şi aminte de cuvân-
tul lui Dumnezeu, adresându-se către conştiinţa sa — sunt unităţi. 
noi îi numim oameni sfinţi. Dar cum să ne mântuim noi, oame-
nii păcătoşi? De aceea Dumnezeu ne-a dat o putere nevăzută care 
este prezentă alături de noi. noi numim lumea alături de noi lumea 
îngerilor, fiindcă însuşi Dumnezeu aşa a numit-o în cuvântul său. 
Şi din această cauză în cele mai dificile momente ale vieţii trebuie 
să ne adresăm lui Dumnezeu, către îngerul-păzitor  — către pute-
rea care este prezentă în mod real în lumea materială, deşi nu apar-
ţine lumii materiale. ne adresăm, pentru ca Domnul prin îngerul-
păzitor să ne ajute să deosebim binele de rău, lumina de întuneric, 
să simţim ceea ce este bineplăcut lui Dumnezeu şi să nu facem fap-
tele întunericului. acesta şi este acoperământul îngerilor de asupra 
noastră, ocrotirea îngerilor, învăţătura de minte făcută de îngeri.  
Şi atunci slăbiciunile noastre şi păcatele noastre, şi incapacitatea de 
a deosebi negrul de alb dintr-o dată se transformă într-o mare capa-
citate. noi căpătăm puterea vederii duhovniceşti, puterea raţiunii, 
puterea voinţei, puterea sentimentelor şi atunci şi cel păcătos, şi cel 
slab devine eroul duhului. câte pilde sunt de acestea: slujirea fără 
preget Patriei sale, hotărârea de a-şi jertfi viaţa pentru apropiaţii săi, 
slujirea până la sacrificiu rudelor şi apropiaţilor, fapta eroică la ser-
viciu — parcă puţine fapte mari de nevoinţă există în viaţa noastră?

Fie ca Domnul să ne ajute prin căi necunoscute nouă să ne 
corectăm comportamentul nostru, gândurile noastre şi faptele 
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aş vrea să salut cordial pe stăpânii noştri dragi care au venit 
în ospeţie din biserica ortodoxă georgiană — pe stăpânul nico-
lae şi stăpânul andrei. în pofida faptului că relaţiile dintre ţările 
noastre astăzi trec printr-o perioadă nu din cele mai bune, biserici-
le sunt întotdeauna împreună. noi ne rugăm de obşte ca o singură 
familie şi nădăjduim că Domnul va înclina mila sa şi unitatea bise-
ricii ortodoxe va servi drept motiv şi putere care ar pune în acţiu-
ne diverse mecanisme politice, pentru ca relaţiile dintre popoarele 
noastre ortodoxe să se amelioreze. 

încă odată vă felicit cu sărbătoarea. să vă păzească Domnul!

PREdICA dUPă lITURgHIA dUMNEzEIASCă  
ÎN zIUA PoMENIRII SfÂNTUlUI IERARH  

fIlARET, MITRoPolIT dE MoSCoVA  
şI KoloMENSK

În catedrala Hristos Mântuitorul unde se află racla cu moaştele sfântului 
ierarh Filaret. Înainte de liturghia Dumnezeiască Înaintestătătorul Biseri-
cii Ortodoxe Ruse, arhiepiscopul de Sinai, Faran şi Raif Damian, arhiereii 
şi clerul au întâmpinat la porţile catedralei chivotul cu moaştele sfintei mare 

muceniţe Ecaterina din mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai 

2 decembrie 2010

înaltpreasfinţia voastră, înaltpreasfinţite Damian, arhiepiscop 
de sinai, înaintestătătorul bisericii autonome din Muntele sinai 
şi egumen al celei mai vechi mănăstiri ortodoxe care funcţionează 
în lume de pe sfântul Munte sinai, înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile 
voastre, preacuvioşi părinţi, dragi fraţi şi surori!

vă felicit pe toţi din inimă cu ocazia dublei sărbători — adu-
cerea în oraşul Moscova a moaştelor sfintei mare muceniţe ecate-
rina care se află pe muntele sinai, cum am spus, în cea mai veche 
mănăstire ortodoxă din toate cele existente în lume, în care nicio-
dată nu s-a întrerupt viaţa monahală, care poartă în sine tradiţiile 
monahismului oriental începând cu veacul al vi-lea. acolo în faţa 

pe aceste întinderi euroasiatice. Doar astăzi din cauza accidentelor 
rutiere mor mai mulţi oameni decât de pe urma maladiilor.

Din aceste considerente mă adresez şi vouă, dragii mei, cei care 
v-aţi adunat în această zi, şi mă adresez prin intermediul televiziu-
nii către toţi care mă aud: astăzi problema securităţii rutiere — nu 
este doar problemă de legislaţie, disciplină, ordine şi asigurare teh-
nică. este o problemă de morală, despre care noi trebuie să vor-
bim cu voce tare. eu vă chem pe fiecare cine se aşează la volan să 
se pătrundă de acest sentiment al responsabilităţii. rugaţi-vă îna-
inte de a vă aşeza la volan. cereţi ca Domnul să vă ajute, ca înge-
rul-păzitor să fie cu voi. niciodată să nu vă aşezaţi la volan în stare 
de ebrietate, fiindcă luaţi asupra voastră o enormă responsabilitate. 
utilizaţi toate mijloacele de protecţie care sunt prestate de utilajul 
contemporan al automobilelor; ţineţi minte că la volan nu poate 
fi vorba de nici un fel de bravură. noi trebuie să ne pătrundem de 
responsabilitate şi să înţelegem că trebuie să ne păzim şi pe sine, şi 
familia noastră, şi copiii noştri şi, cel mai important, poporul nos-
tru trebuie ocrotit.

aş vrea să salut astăzi în biserică pe victor nicolaevici Kirianov 
care conduce inspectoratul rutier de stat al Federaţiei ruse şi să vă 
doresc Dumneavoastră şi tuturor colaboratorilor Dumneavoastră 
ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca împreună cu poporul, sprijinin-
du-vă pe instituţiile societăţii civile, pe biserică, să puteţi schimba 
starea de lucruri spre bine. Fie ca Domnul să vă ajute Dumneavoas-
tră, tuturor subalternilor Dumneavoastră şi nouă tuturor să conşti-
entizăm pericolul care persistă astăzi pe drumurile noastre.

aş vrea, de asemenea, să salut cordial şi să felicit conducătorii şi 
înalţii reprezentanţi ai agenţiei cosmice a rusiei în frunte cu direc-
torul ei, precum şi reprezentanţii academiei militare a forţelor de 
artilerie cu destinaţie strategică în numele lui Petru cel Mare şi pe 
mulţi alţi reprezentanţi ai puterii, societăţii civile, monahi şi mona-
hii şi pe voi pe toţi, dragii mei enoriaşi, cu această minunată zi. Fie 
ca sfântul arhistratig Mihail şi toată oastea cerească să ne acopere 
cu aripile lor nevăzute, ajutându-ne să deosebim binele de rău şi să 
ne ajute să ne organizăm viaţa noastră conform legii lui Dumnezeu. 
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vedere că anume în acel veac a început să crească în poporul nostru 
şi în societatea noastră neghina dăunătoare care, aidoma mărăcini-
lor, a omorât, în cele din urmă, germenii vieţii noastre naţionale.

noi ştim că pricina tragediilor care au venit peste Patria noas-
tră în secolul al XX-lea se află în trecut. în acel secol al XiX-lea 
în aparenţă prosper, când a fost creată şi această măreaţă catedra-
lă, conştiinţa intelectualităţii noastre, a oamenilor instruiţi a înce-
put să se dezică de Dumnezeu şi urmările acestei deziceri noi le 
vedem şi astăzi. în pofida tuturor încercărilor grele care au căzut 
asupra noastră, încă mulţi oameni sunt cu mintea şi inima în acel 
trecut, în acel trecut ateu care a început să crească în trupul popo-
rului nostru aidoma unei tumori îngrozitoare şi mortale.

cât de mult avem nevoie astăzi de pilda sfântului ierarh Fila-
ret. el îşi fonda cuvintele sale pe cuvântul lui Dumnezeu, el a fost 
un om, cum se zice astăzi, cu studii enciclopedice. cunoştinţele lui 
îi mirau pe contemporani, cu el coresponda respectuos marele nos-
tru poet Puşkin, în faţa lui îşi aplecau capul răzvrătiţii îndărătnici 
ai duhului, fiindcă chipul lui blând, puterea minţii lui, cunoştinţele 
lui îi uluiau pe contemporani. Şi cât de uimitor sună astăzi cuvin-
tele apostolului Pavel în epistola lui către tit pe care am ascultat-o 
acum. adresându-se către tit, ucenicul său, apostolul insulei cre-
ta, apostolul Pavel îi spune: Dar tu grăieşte cele ce se cuvin învăţătu-
rii sănătoase (tit. 2, 1). De ce apostolul Pavel a spus aceste cuvinte 
uimitoare lui tit? Fiindcă cretenii erau un popor foarte compli-
cat. creta  — era o intersecţie de drumuri. acolo locuiau oameni 
de diferite concepţii şi convingeri. era o intersecţie de drumuri 
comerciale, era un loc important în regiunea de est a Mării Medite-
rane. în creta erau de toate! Şi apreciind acest mediu duhovnicesc, 
intelectual al cretei, apostolul Pavel zice: Pentru că mulţi sunt răz-
vrătiţi, grăitori în deşert şi înşelători, cărora trebuie să li se închi-
dă gura ca unora care răzvrătesc case întregi (vezi: tit. 1, 10-11).

oamenii aduc răzvrătire, decădere, dezmembrarea persona-
lităţii, familiei, caselor, societăţii prin minciunile lor, vorbirea în 
deşert, cum spune apostolul Pavel. Şi tit este chemat să contra-
pună acestei dezmembrări a caselor învăţătura şi cuvintele care se 

moaştelor sfintei mare muceniţe ecaterina s-au rugat mulţi oameni 
şi multe generaţii de oameni, pelerini, monahi cuvioşi, cerând sfin-
tei mare muceniţe mijlocirea ei în faţa lui Dumnezeu, căci ea prin 
viaţa ei, faptele ei de muceniţă şi moartea ei slăvită întru hristos 
a dobândit o cunună aparte a slavei în împărăţia cerurilor. Şi ea 
aude rugăciunile celor care vin să se închine ei.

eu astăzi, aplecând capul în faţa moaştelor ei, m-am rugat pen-
tru toate ecaterinele, pentru femeile care poartă acest nume. cu 
un astfel de nume nu poţi să nu crezi în Dumnezeu, cu un astfel de 
nume nu poţi să nu chemi prin rugăciune ajutorul marii muceni-
ţe ecaterina, fiindcă pilda vieţii ei poate cu adevărat, după cuvântul 
lui Dumnezeu, din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam (Mt. 3, 
9), fiindcă atingerea de această experienţă tainică, dar reală a vieţii 
cu hristos pe care a avut-o marea muceniţă ecaterina, este în sta-
re şi pe ecaterinele noastre contemporane, şi nu doar pe ecaterine, 
să le convertească la Dumnezeu, să le dea capacitatea să simtă acea 
putere care i-a dat posibilitate ocrotitoarei lor cereşti să meargă cu 
îndrăzneală în întâmpinarea chinurilor şi să le primească, în pofi-
da groazei pe care o poţi simţi la propunerea alegerii instrumentu-
lui de tortură.

eu vă mulţumesc, înaltpreasfinţia voastră, că aţi adus aici aces-
te mari daruri pentru închinarea vremelnică a poporului nostru 
în oraşul Moscova, în oraşul ecaterinburg şi cred că mii şi mii de 
oameni se vor atinge de această sfinţenie.

astăzi noi proslăvim, de asemenea, pomenirea sfântului ierarh 
Filaret, mitropolitul Moscovei. este o zi deosebită pentru ora-
şul Moscova, pentru clerul oraşului Moscova, fiindcă noi cinstim 
pomenirea sfântului ierarh care este moştenitor al tradiţiei sfinţi-
lor părinţi. cât de minunat s-a spus în cuvintele rugăciunii care au 
fost citite adineaori în faţa moaştelor lui  — el este ruda, părtaşul 
de idei, coparticipantul, colaboratorul marilor sfinţi ierarhi vasi-
le cel Mare, grigorie teologul, ioan gură de aur. Prin personali-
tatea lui a reînviat în secolul al XiX-lea, un secol foarte dificil pen-
tru Patria noastră, tradiţia sfinţilor părinţi. Dacă cineva gândeşte 
că acesta a fost un secol al înfloririi vieţii bisericeşti, acela scapă din 
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tinuând cu smerenie slujirea apostolică, va închide gura leilor şi va 
duce cu smerenie mărturia sa despre învăţătura sănătoasă pentru ca 
nici grăitorii în deşert, nici mincinoşii să nu poată câştiga sufletul, 
mintea şi inima poporului nostru.

aş vrea în această zi să înmânez distincţii unor arhipăstori care 
în acest an sărbătoresc aniversări deosebite în viaţa lor.

(După înmânarea distincţiilor Prea Fericitul Patriarh a conti-
nuat).

aş vrea să mulţumesc cordial pe toţi stăpânii care au primit 
astăzi distincţii de la Patriarh pentru trudele lor. succesele lor  — 
sunt succesele întregii biserici. Fiindcă ceea ce se înfăptuieşte în 
eparhii, în secţiile sinodale, pe locul slujirii lor este legat de mântu-
irea sufletelor omeneşti şi acolo, unde oamenii intră în biserică şi 
capătă mântuire, acolo este bucuria şi victoria noastră.

vă felicit din inimă pentru trudele voastre. Fie ca Domnul 
prin rugăciunile sfântului ierarh Filaret, mitropolitul Moscovei, şi 
ale sfintei mare muceniţe ecaterina să vă întărească pe toate căile 
vieţii voastre arhipăstoreşti şi ale slujirii sfintei biserici.

PREdICA lA SăRBăToAREA ÎNTRAREA  
ÎN BISERICă A STăPÂNEI NoASTRE NăSCăToARE 

dE dUMNEzEU şI PURUREA fECIoARă MARIA

După liturghia Dumnezeiască în catedrala patriarhală Adormirea Maicii 
Domnului din Kremlin (or. Moscova) 

4 decembrie 2010

înaltpreasfinţiile voastre, iubiţi întru hristos stăpâni, 
dragi părinţi, fraţi şi surori!

astăzi sărbătorim o mare sărbătoare din cele douăsprezece săr-
bători Domneşti  — intrarea în biserică a Preasfintei născătoare 
de Dumnezeu. acest eveniment este sărbătorit în biserica creştină 
începând cu, cel puţin, secolul al iv-lea. sărbătorile nu se marcau 
conform ordinului şi dacă în secolul al iv-lea apare tradiţia stabilă 

cuvin învăţăturii sănătoase, care ne-a dat-o Dumnezeu prin reve-
laţia sa.

astăzi împreună cu mine au săvârşit liturghia Dumnezeiască 
mulţi ierarhi ai bisericii ruse care serbează zilele lor memorabi-
le, vicari ai eparhiei Moscovei. aş vrea către voi toţi, dragi stăpâni, 
moştenitori ai apostolilor, să mă adresez prin cuvintele apostolu-
lui Pavel: „învăţaţi cele ce se cuvin învăţăturii sănătoase”. iar pen-
tru a învăţa cele ce se cuvin învăţăturii sănătoase (iar chemarea mea 
se referă nu doar la confraţii mei, dar şi la tot clerul bisericii noas-
tre), învăţătura trebuie să o cunoaşteţi, în ea trebuie să pătrundeţi 
în permanenţă cu mintea, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie 
carte deschisă în chiliile noastre.

noi nu trebuie să lăsăm pentru sine cuvinte neînţelese în 
cuvântul lui Dumnezeu. aceste cuvinte trebuie folosite în viaţa 
contemporană. Parcă astăzi sunt puţini grăitori în deşert şi min-
cinoşi care destramă sufletele oamenilor? De parcă astăzi porun-
ca apostolului Pavel nu sună pentru noi ca o chemare actuală pe 
baza învăţăturii sănătoase  — nu fabule, nu superstiţii, dar învăţă-
tura sănătoasă care ne este înmânată de însuşi Domnul — să li se 
închidă gura celor care vorbesc în deşert sau amăgesc?

eu cred că pilda sfântului ierarh Filaret pentru noi toţi trebu-
ie să fie stea vie călăuzitoare. Precum el punea cunoştinţele sale în 
baza slujirii lui păstoreşti, precum pătrunderea profundă în cuvân-
tul lui Dumnezeu el o plasa la baza propovăduirii sale, tot aşa truda 
permanentă ascetică asupra propriei persoane înălţa sufletul lui şi îl 
ajuta să devină o autoritate adevărată duhovnicească pentru popo-
rul nostru. 

aplecând capetele în faţa sfintelor lui moaşte ce se află în aceas-
tă catedrală hristos Mântuitorul, noi îl rugăm pe sfântul ierarh 
să-i întărească pe toţi cei care astăzi sunt chemaţi să înfăptuiască 
porunca apostolului Pavel, adresată către apostolul tit în condi-
ţiile vieţii noastre contemporane. Şi credem că în pofida faptului 
că astăzi pentru grăitorii în deşert şi cei mincinoşi există mult mai 
mute posibilităţi să răzvrătească case întregi, decât în acea vreme 
despre care vorbeşte apostolul Pavel, biserica lui Dumnezeu, con-
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le, vei asculta sfaturile mele, vei fi ca Dumnezeu, nu vei avea nevo-
ie de Dumnezeu, vei fi atotputernic, plin de forţă, cunoscând bine-
le şi răul”. a căzut în ispită adam. el, probabil, nu a înţeles până la 
capăt ce îi spune acest şarpe, diavolul. însă el a mers pe această cale, 
el a vrut să devină Dumnezeu — fără Dumnezeu.

noi ştim la ce duce pe oameni această dorinţă de a deve-
ni Dumnezeu fără Dumnezeu — la construirea unei civilizaţii cu 
totul monstruoase, a unei civilizaţii a instinctului, a unei societăţi 
umane lipsite de viaţă. Şi cu cât acest om capătă mai multe cunoş-
tinţe şi putere, cu atât el devine mai periculos. Şi astăzi, când în 
mâinile oamenilor se află forţe enorme de distrugere în masă, care 
sunt în stare să şteargă de pe faţa pământului totul ce este viu — 
este la fel de important ca omul să nu se dezică de Dumnezeu, să 
trăiască în concordanţă cu legea lui Dumnezeu, să nu-l asculte pe 
diavol, să poată rezista la ispitele lui, având puterea raţiunii, pute-
rea voinţei, puterea harului lui Dumnezeu.

Domnul a devenit adam cel nou, el prin Fecioara Maria intră 
în istoria omenirii. Dacă toţi oamenii se năşteau întinaţi de păcat, 
fiindcă toţi ne tragem de la adam, iar dintr-un izvor contaminat 
nu poate curge apă necontaminată  — era nevoie de un alt izvor, 
de la care născându-se oamenii nu ar fi fost contaminaţi de păcat. 
Şi Domnul devine noul adam  — nu din neamul lui sit şi enos. 
După voia măreaţă a lui Dumnezeu acest izvor apare în adâncurile 
trupului Preasfintei Fecioare născătoare de Dumnezeu. Şi toţi care 
se nasc de la hristos nu după trup, dar după duh, devin rudele lui 
prin taina botezului, care cureţe pe om de întinarea păcatului ori-
ginar. iar izvorul cel contaminat, deşi este un spaţiul comun pen-
tru tot neamul omenesc, nu este în stare să distrugă această nouă 
generaţie de oameni, pentru care strămoşul este hristos. Fiindcă în 
taina botezului noi ne spălăm de acele ape întinate, de acel păcat 
şi căpătăm marele har al Duhului sfânt care ne înarmează în rezis-
tenţă noastră împotriva răului.

Prevăzând toate acestea, arhiereul a dus-o pe Preacurata Fecioa-
ra în sfânta sfintelor. ea era sfântă şi neprihănită şi de la acest sfânt 
trup şi de la Duhul sfânt s-a născut hristos Mântuitorul, izvorul 

de sărbătorire, aceasta înseamnă că pomenirea acestui eveniment se 
trăgea cu mult înaintea acelui secol, fiindcă totul ce are loc în bise-
rică întotdeauna este legat de transmiterea tradiţiei care vine de la 
însuşi Domnul prin sfinţii apostoli.

iată şi acum în secolul al XXi-lea noi săvârşim ceea ce săvârşeau 
creştinii în primele veacuri — pomenim evenimentul, ajuns la noi 
prin tradiţia bisericească, despre faptul cum Fecioara Maria, fiind 
un prunc de trei ani, s-a urcat singură pe treptele templului de la 
ierusalim, a fost întâmpinată de arhiereu şi contrar tuturor reguli-
lor existente a fost dusă de către el în sfânta sfintelor, unde însuşi 
arhiereul intra o singură dată pe an, pentru că acolo se păstrau cele 
mai importante obiecte sfinte ale testamentului vechi, simboluri-
le prezenţei lui Dumnezeu în viaţa poporului ales: tablele legii, un 
vas cu mană, toiagul lui aaron. Şi toate acestea se aflau într-un chi-
vot care se numea chivotul legământului. el era îmbrăcat în aur, 
pe capacul chivotului se aflau chipurile a doi heruvimi arzători. cu 
cădelniţa după aducerea de jertfă pentru păcatele oamenilor, arhi-
ereul testamentului vechi intra în sfânta sfintelor — un loc deose-
bit al schiniei, iar mai târziu — un loc deosebit al templului din 
ierusalim.

cât este de uimitor că arhiereul, încălcând toate legile, a dus-o 
în sfânta sfintelor pe această mică fetiţă, pe acest copil. noi credem 
că a fost anume aşa, deşi istoricii sunt nedumeriţi şi pun la îndoia-
lă posibilitatea acestui eveniment. Dar dacă nu ar fi fost acest eve-
niment, s-ar fi păstrat oare tradiţia despre acest fapt pe parcursul 
a două mii de ani? Desigur, toate acestea au avut loc, fiindcă arhi-
ereul acţiona nu din capul lui, nu din propria iniţiativă, dar prin 
insuflarea lui Dumnezeu, fiindcă Fecioara Maria era predestinată să 
devină schinie, templu viu în care a intrat Duhul sfânt.

Şi prin această atingere de trupul ei şi de sufletul ei a Duhu-
lui sfânt se naşte iisus hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului, 
care devine al doilea adam. Primul adam a păcătuit la îndemnul 
diavolului  — diavolul l-a biruit pe om, i-a insuflat că nu trebuie 
să-l asculte pe Dumnezeu, trebuie să trăiască după propria minte, 
să asculte alte sfaturi, în special, sfatul lui „înţelept”. „Şi dacă, omu-
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rugăciunea mea de astăzi e către Maica Domnului pentru 
tot poporul nostru, pentru toată rusia istorică. căci suntem cu 
toţii sub acoperământul Maicii Domnului. spaţiul nostru imens 
duhovnicesc de la Marea baltică până la oceanul Pacific pe căi 
necunoscute este ocrotit de născătoarea de Dumnezeu. Şi noi cre-
dem că anume sub acest acoperământ noi ne vom mântui. Poa-
te aceste cuvinte vor trezi la cineva un zâmbet indulgent şi ironic; 
să rămână aceasta pe conştiinţa acelor oameni. Din adâncul expe-
rienţei mele istorice şi religioase mărturisesc că anume aşa şi este şi 
Maica Domnului acoperă toată Patria noastră istorică.

Felicitându-vă cu această sărbătoare, vă doresc ca răspuns la 
credinţa noastră, ca răspuns la apartenenţa noastră la neamul lui 
hristos prin taina botezului, să ne învrednicim întotdeauna să 
primim susţinerea harică de sus şi să ne aflăm sub acoperământul 
mântuitor al Preacuratei născătoare de Dumnezeu. amin

VITEjIA ESTE ModAlITATEA  
dE A oBţINE BIRUINţă

Predica în ziua pomenirii sfântului mare cneaz Alexandru Nevski. 
După liturghia Dumnezeiască în catedrala Militară Alexandru Nevski  

(or. Krasnodar) 

6 decembrie 2010

înaltpreasfinţia voastră, iubite întru hristos stăpâne isidor, sti-
mate alexandr nicolaevici, guvernatorul regiunii Kubani, dragi 
stăpâni, părinţi, fraţi şi surori, domnilor cazaci!

cu un sentiment deosebit am săvârşit astăzi slujba Dumneze-
iască în această catedrală, pe care cu patru ani în urmă am avut 
ocazia să o sfinţesc în cinstea sfântului cuviosului cneaz alexan-
dru nevski. astăzi este ziua pomenirii acestui sfânt. nu întâm-
plător generaţiile premergătoare au înconjurat numele sfântului 
alexandru cu o mare veneraţie. nu întâmplător el a fost canoni-
zat ca sfânt. nu întâmplător şi cazacii au dat catedralei lor militare  

de apă sfântă care curge în viaţa veşnică, strămoşul unei noi gene-
raţii de oameni mântuiţi. De aceea noi atât de mult o proslăvim 
pe Preacurata Fecioara şi în această zi a întrării ei în templul din 
ierusalim ne închinăm măreţiei şi sfinţeniei ei, smereniei şi dragos-
tei ei, naturii ei schimbate care a fost acoperită de har prin pute-
rea Duhului sfânt.

Fiind poporul lui Dumnezeu, fiind noua generaţie de oameni 
care îşi trage originea nu de la adamul testamentului vechi, dar de 
la adamul cel nou, noi căpătăm putere duhovnicească de a ne opu-
ne răului, ispitelor diavolului, de a trăi conform legii lui Dumnezeu.

Domnul, propunându-ne să fim poporul lui, nu ne transfor-
mă în automate, programate pentru a face doar bine. noi rămânem 
oameni  — cu toate slăbiciunile noastre, îndoielile, cu toată lupta 
noastră interioară. Dar Dumnezeu este cu noi şi el ne oferă moda-
litatea de curăţire, eliberarea de păcat, modalitatea şi puterile desă-
vârşirii nelimitate. noi le căpătăm pe toate prin acţiunea asupra 
noastră a harului lui Dumnezeu. De aceea şi cunoştinţele nu mai 
sunt îngrozitoare şi puterea pe care o capătă omul nu mai este straş-
nică, şi arma în mâinile unui astfel de om niciodată nu va aduce rău 
altora, va fi doar un paloş înfricoşător care poate opri pe demenţi.

în această zi împreună cu noi s-a rugat conducerea, corpul pro-
fesoral şi cursanţii academiei militare de artilerie cu destinaţie stra-
tegică care se apropie de sărbătorirea aniversării a 190-a din ziua 
fondării sale. vouă, dragi fraţi şi surori, care vă aflaţi astăzi în aceas-
tă biserică în uniforme militare, se încredinţează responsabilitatea 
pentru soarta Patriei, soarta lumii. ţineţi minte că alături de arma 
înfricoşătoare trebuie să fie nu doar o persoană excelent instruită, 
educată, puternică, disciplinată, cu voinţă, dar şi o persoană cu res-
ponsabilitate în faţa lui Dumnezeu. Fiindcă în munca voastră pot 
fi astfel de momente dificile, când nici cunoştinţele căpătate, nici 
voinţa, nici puterile nu vor fi suficiente pentru a adopta o deci-
zie corectă. Dar dacă cu voi va fi Dumnezeu, voi niciodată nu veţi 
comite greşeli fatale. Fie ca stăpâna noastră din ceruri să acope-
re cu acoperământul său pe toţi cei care se află la straja hotarelor 
Patriei noastre, apărând munca paşnică a oamenilor.
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nimeni nu afirmă că omul trebuie să trăiască urât şi în sărăcie. 
Dar este foarte important a păstra priorităţile, pentru ca nicioda-
tă necesităţile trupului să nu ia superioritate asupra puterii duhu-
lui. altfel omul nu va merge la luptă, lui nu îi vor ajunge puteri să-
şi jertfească viaţa sau chiar să o supună riscului de dragul unei idei, 
pentru ţară, pentru poporul său. în faţa ochilor lui vor fi jucărele, el 
niciodată nu va face vreo faptă eroică, dar dacă nu va face vreo fap-
tă eroică, atunci nici biruinţă nu va obţine. iar acolo unde nu este 
biruinţă, nu este şi vitejie.

De ce cazacii l-au ales pe alexandru nevski să le fie ocrotitor 
şi numele lui l-au dat catedralei? Fiindcă a fost un om al vitejiei.  
a fost un om tânăr de tot. Prima biruinţă la gura râului neva a fost 
obţinută atunci când el avea doar 20 de ani, iar a doua biruinţă asu-
pra groaznicului ordin de cavaleri a fost obţinută pe gheaţa lacului 
ciud când avea 22 de ani. în acea vârstă când omul tinde să aibă 
cât mai multe în viaţa lui, sfântul cuviosul cneaz a fost în stare să-şi 
sacrifice viaţa sa tânără, trupul său frumos, mintea sa puternică de 
dragul poporului său.

apoi, devenind mare cneaz, el a condus ţara tot aşa, apărând-
o de năvălirile ostaşilor de la vest care erau hotărâţi să supună rusia 
prin cruciade şi, calmând printr-o diplomaţie deşteaptă şi înţeleap-
tă pe un duşman şi mai groaznic din orient, care pe atunci a ocu-
pat tot spaţiul rusiei istorice. el nu a avut o viaţă îndelungată —  
la vârsta de puţin peste 40 de ani a mers la Domnul. însă astăzi chi-
pul lui atât de mult inspiră şi uneşte pe toţi. nu este întâmplător că 
numele lui a devenit numele rusiei.

ce ne lipseşte ca să luăm exemplu de la astfel de oameni? ne 
lipseşte puterea duhului de a ne opune tuturor ispitelor diavoleşti 
din viaţă şi de a avea hotărârea să trăim în conformitate cu duhul. 
a trăi în conformitate cu duhul se poate doar atunci, când este cre-
dinţă în inimă, când este frică de Dumnezeu. Doar atunci omul 
înţelege că cel mai responsabil moment din viaţa lui va fi atunci, 
când se va înfăţişa în faţa lui Dumnezeu la judecata de apoi.  
Şi iată atunci toate valorile vieţii de pe pământ se aranjează într-un 
şir de priorităţi, atunci omul înţelege pentru ce el este în stare să-şi  

numele sfântului. a fost o măreaţă acţiune, plină de o profundă 
semnificaţie. Dar în ce constă semnificaţia?

adineaori guvernatorul alexandr nicolaevici a vorbit despre 
vitejia cazacilor. Dar ce este vitejie? într-adevăr, cazacii întotdeau-
na s-au mândrit cu vitejia lor şi poporul respecta acestă vitejie a lor. 
vitejia  — nu este doar o uniformă frumoasă, nu este doar ţinuta 
militară, aspectul brav, nu doar curajul. vitejia — este capacitatea 
de a obţine biruinţă. Fără biruinţă nu există vitejie, fără biruinţă 
vitejia se transformă în caricatură, în zemflemea. însă biruinţa  — 
este o trudă grea. biruinţa cere încordarea tuturor puterilor. biru-
inţa nu o poţi dobândi doar cu forţa tehnică, cu armament desăvâr-
şit, cu ajutorul cunoştinţelor în domeniul militar, deşi şi fără toate 
acestea nu te poţi descurca. biruinţa întotdeauna se obţine cu aju-
torul puterii duhului omenesc. este un adevăr ştiut. toată istoria 
vorbeşte despre acest lucru. Poporul care pierde puterea duhului 
încetează de a mai fi capabil să obţină biruinţă. aceasta se referă la 
tot poporul, inclusiv şi la cazaci. nu va fi nici un fel de vitejie dacă 
nu va exista un duh puternic.

Dar ce înseamnă un duh puternic? De parcă orice om curajos 
posedă un duh puternic? există oameni cu totul nestăpâniţi care 
săvârşesc fapte negândite. în ei nu este vitejie, nu este puterea duhu-
lui, dar este ceea ce oamenii au numit bravadă  — o îndrăzneală 
necalculată. cu această bravadă nu s-a putut obţine niciodată nici 
o biruinţă, fiindcă în bravadă este iubirea de slavă, demonstrarea 
propriei personalităţi, iar în vitejie — puterea adevărată a duhului. 

când omul încetează de a fi capabil de vitejie? când îşi pier-
de puterea duhului? atunci când începe să trăiască conform legilor 
trupului, când toate scopurile şi valorile vieţii sunt îndreptate pen-
tru satisfacerea necesităţilor sale trupeşti.

noi cunoaştem că şi cultura contemporană, eu aş numi-o pse-
udocultură, formează cultul trupului. Priviţi la publicitatea care 
este afişată în toate oraşele, la publicitatea care se prăbuşeşte asupra 
noastră prin televiziune. acolo se propagă vitejia? Puterea duhu-
lui? acolo se impune atitudinea consumatoare faţă de viaţă, se edu-
că un consum nestăpânit şi satisfacerea propriului trup.
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ceea ce s-a petrecut în Kuşcevskaja este o imagine groaznică 
a faptului ce are loc în societatea umană, când sunt date peste cap 
priorităţile, când oamenii uită de Dumnezeu, când oamenii uită de 
credinţă şi de viaţa în conformitate cu duhul.

Kuşcevskaja  — este doar ceea ce am aflat noi, dar câte sunt 
ascunse de noi, câte se ascund sub cifrele modeste şi impersona-
le ale statisticii infracţiunilor. Dar dacă de dezgolit acest strat, am 
tresări noi oare în aşa măsură, încât să ne schimbăm viaţa? nu ştiu. 
Dumnezeu face vizibile toate grozăviile traiului omenesc, pentru 
ca noi să putem conştientiza: nu mai putem trăi aşa în continuare, 
se cuvine a trăi conform legii duhului. însă astăzi se mai întâlnesc 
oameni care ne trag în beznă, inclusiv utilizând mijloacele mass 
media. noi trebuie să avem suficientă raţiune şi putere să ne opu-
nem acestor ispite diavoleşti.

aş vrea să chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra voastră 
a tuturor, dragii mei locuitori ai regiunii Kubani. regiunea Kubani 
a fost regiunea cea mai religioasă din rusia. Fierbinte este credin-
ţa cazacilor. Din cauza acestei credinţe au fost întreprinse prigo-
niri îngrozitoare, s-a procedat la nimicirea mişcării cazacilor, la dis-
trugerea modului de viaţă popular, fiindcă aveau teamă acei, care 
au hotărât să propovăduiască alte valori, că puterea şi vitejia caza-
cilor va deveni un sprijin de neînvins al păstrării credinţei în via-
ţa poporului nostru. Din această cauză au fost nimiciţi cazacii.  
Şi astăzi, când renaşte mişcarea cazacilor, când revine şi renaşte cre-
dinţa ortodoxă, este important să vedem calea pe care urmează să 
mergem.

Fie ca binecuvântarea Domnului să fie de asupra pământului 
mănos, bogat, puternic prin oamenii săi al regiunii Kubani. Fie ca 
din nou Kubani să devină vatra credinţei fierbinţi, a capacităţii de 
a se împotrivi ispitelor idoleşti, a posibilităţii de a manifesta vite-
jie adevărată nu doar în sânul cazacilor, dar şi în sânul întregului 
popor.

aş vrea să vă doresc, înaltpreasfinţia voastră, ajutorul lui Dum-
nezeu în conducerea eparhiei de ekaterinodar şi Kubani. Dumnea-
voastră, stimate alexandr nicolaevici, aş vrea să vă doresc ajutorul 

jertfească viaţa, puterile, iar pentru ce niciodată nu merită să o faci. 
Dacă în viaţa noastră survine ceva ce ne oferă o bunăstare mai bună 
materială, trebuie să primim cu mulţumire de la Dumnezeu, dar 
viaţa pentru aceasta nu se poate de jertfit. 

ce cuvinte minunate am auzit astăzi în biserică, când a fost 
citită epistola apostolului Pavel către galateni. apostolul vorbeş-
te despre faptul ce este roada duhului, adică ce este roada credin-
ţei care încălzeşte duhul omului, care sfinţeşte viaţa interioară prin 
harul Duhului sfânt. ce cuvinte uimitoare pronunţă el: Iar roada 
Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelung-răbdarea, bunăta-
tea, facerea de bine, credinţa (gal. 5, 22). gândiţi-vă la cele auzite, 
dragostea — este roada duhului! bucuria, gândiţi-vă — este roada 
duhului; nu a distracţiilor de la televizor, dar numai roada duhului. 
Pacea — niciodată nu va fi pace dacă oamenii nu vor trăi conform 
legii duhului. îndelung-răbdarea — cât de important este să ştii să 
rabzi, nici o biruinţă nu este obţinută fără răbdare. bunătatea  — 
cât de mult avem nevoie de bunătate în relaţiile unul cu altul, faţă 
de natura ce ne înconjoară, faţă de lumea lui Dumnezeu, faţă de 
fiinţele vii; cât de mult ne lipseşte această bunătate, când în locul 
ei vine cruzimea şi capacitatea de a omorî oameni în timp de pace, 
chiar şi pe copii, micuţi nevinovaţi. credinţa, blândeţea, înfrâna-
rea, toate acestea — sunt roadele duhului.

când devin cunoscute astfel de evenimente îngrozitoare din 
viaţa noastră cum este tragedia din Kuşcevskaja, toată regiunea 
Kubani tresare, cu ea împreună tresare toată ţara şi se îngrozeşte 
toată lumea. aceasta este roada care este altoită poporului nostru: 
trăieşte, doar o singură dată trăieşti, ia de la viaţă totul, dă-i satis-
facţie trupului, să nu ai oprelişti în această cale. Şi omul devine fia-
ră. biserica strigă: nu se poate aşa, veţi ajunge la pieire, veţi aduce 
la pieire civilizaţia umană! nu poate civilizaţia umană să se bazeze 
pe instinct — atunci ea încetează de a mai fi umană, atunci ea devi-
ne civilizaţia fiarelor, iar cuvântul „civilizaţie” nu se mai potriveş-
te cu haita de lupi. iar acolo toate legile sunt bune — şi a strangula 
un prunc, şi a înjunghia oameni nevinovaţi. Dar de ce nu, dacă prin 
aşa metode obţii o satisfacţie şi mai mare a trupului?
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terinei, soţia acestui locţiitor al împăratului, care trebuia să înfăp-
tuiască politica împăratului roman păgân, era creştină tainică.  
ea a educat-o pe fiica sa în credinţă creştină şi a dezvoltat în ea un 
sentiment atât de puternic religios, o credinţă atât de puternică, 
încât atunci când însuşi împăratul a sosit în alexandria şi în cinstea 
lui au început să fie aduse jertfe zeilor păgâni şi întreg oraşul s-a 
umplut de fumul de la animalele aduse ca jertfă, iar creştinii erau 
aruncaţi în ceaune ca să i se facă pe plac împăratului păgân, această 
domnişoară firavă, frumoasă, foarte instruită nu s-a temut să măr-
turisească în faţa împăratului credinţa sa.

suzeranul lumii, speriat, mirat, a fost zguduit de cele auzi-
te. cuvintele ecaterinei erau foarte înţelepte, puternice, ea a fost  
o persoană foarte bine instruită şi era înzestrată de la Dumnezeu 
cu capacităţi enorme. Şi atunci împăratul a încercat să o atragă prin 
bogăţie şi slavă. el era gata să o ia cu sine la roma, atât de mult 
a fost impresionat de frumuseţea şi înţelepciunea ei. însă marea 
muceniţă a refuzat, cu indignare a respins toate aceste oferte ale 
împăratului şi cu îndrăzneală şi-a mărturisit credinţa în Domnul.

ce a împins-o pe această domnişoară tânără să procedeze ast-
fel? De ce era nevoie să meargă la acest împărat? De ce a trebu-
it să spună că este creştină? De ce era nevoie să-l convingă pe acest 
om care nici prin modul de viaţă, nici prin poziţia sa nu ar fi căzut 
de acord niciodată cu ea? Dar ea a făcut acest pas. apoi au urmat 
chinuri îngrozitoare, torturi şi această fată firavă a rezistat la toa-
te aceste torturi, cazne îngrozitoare, iar apoi a fost tăiată cu sabia.

Din punct de vedere al logicii pragmatice a vieţii oameni-
lor contemporani totul ce a săvârşit ecaterina a fost o nebunie. 
tinereţea, frumuseţea, studiile, cariera, delectarea vieţii, fericirea, 
banii  — totul era la picioarele ei. ea nu pur şi simplu a renunţat 
la toate acestea, ea a ales moartea împreună cu cei care fumegau în 
acele ruguri îngrozitoare. ea l-a mărturisit pe hristos. Dar de ce  
a procedat astfel? Fiindcă nu a putut să nu o facă. De ce putere 
a fost împinsă sfânta mare muceniţă? nici o putere de convinge-
re aici nu poate ajuta, în faţa durerii trupeşti dispar toate convin-
gerile. sfânta ecaterina a procedat astfel, fiindcă ea nu doar a avut  

lui Dumnezeu, tăria puterilor, înţelepciune şi credinţă puternică, 
care sunt necesare pentru a ajuta poporul din Kubani să meargă 
înainte, sporindu-şi puterea sa duhovnicească şi materială.

în amintirea aflării mele astăzi în această sfântă biserică,  
a săvârşirii liturghiei Dumnezeieşti şi a întâlnirii cu voi, dragii mei 
fraţi şi surori, aş vrea să aduc în dar acestei sfinte catedrale icoa-
na sfântului gheorghe, purtătorul de biruinţă, simbolul vitejiei şi 
al biruinţei. Şi precum sfântul gheorghe l-a biruit pe balaur, pe 
demon, tot aşa şi poporul nostru prin puterea vitejiei duhovniceşti 
să biruie şi să distrugă toate ispitele, întărind bazele duhovniceşti 
ale vieţii sale. <…>

PREdICA ÎN zIUA SăRBăToRII dE PoMENIRE  
A MARII MUCENIţE ECATERINA

După liturghia Dumnezeiască în catedrala Sfânta Ecaterina (or. Krasnodar). 

7 decembrie 2010

înaltpreasfinţia voastră, iubite întru Domnul stăpâne isidor, 
înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile voastre, stimate alexandr nicola-
evici, guvernatorul regiunii Kubani, înalţi reprezentanţi ai puterii 
locale, dragi părinţi, fraţi şi surori!

Mă bucur astăzi, în ziua sfintei mare muceniţe ecaterina, să 
săvârşesc liturghia Dumnezeiască în această catedrală măreaţă din 
oraşul ekaterinodar, să mă rog sfintei muceniţe pentru poporul 
nostru, pentru biserica noastră, pentru regiunea Kubani, să ridic 
rugăciune către această sfântă, căci mijlocirea ei este puternică în 
faţa lui Dumnezeu. 

te uluieşti când citeşti viaţa sfintei mare muceniţe ecaterina, 
mai ales comparând viaţa ei cu a multor oameni tineri contempo-
rani. ea avea aproximativ 29 de ani de la naştere, când împăratul 
Maximilian, deja la sfârşitul epocii prigonirilor bisericii, a vizitat 
alexandria unde locuia ecaterina, fiica locţiitorului său. Pe atunci 
erau mulţi creştini între locuitorii alexandriei şi chiar mama eca-
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în cinstea sfintei ecaterina erau numite oraşe în rusia — nu în 
cinstea ţariţelor, dar în cinstea sfintei, pentru ca sub acoperămân-
tul ei de rugăciuni să decurgă viaţa oamenilor, pentru ca oamenii 
să aibă un reper, un ideal, un exemplu în viaţă, pentru ca urmân-
du-l şi omul simplu, şi omul bogat, şi cel sărac şi cel de vază să poa-
tă obţine o putere foarte mare a duhului, capabilă să facă dintr-un 
om obişnuit un geniu al duhului, un erou şi un om sfânt. acum, 
aflându-ne în centrul oraşului ecaterinograd, numit în cinstea sfin-
tei muceniţe, în această catedrală, împreună cu voi eu adresez rugă-
ciunea către ea: sfântă mare muceniţă ecaterina, ajută-ne pe noi 
în viaţa noastră, ajută-ne să trecem peste greutăţi şi scârbe, ispite 
şi greşeli, întărindu-ne prin puterea duhului, fără de care nu există 
biruinţe în viaţa omului.

<...> aş vrea, înaltpreasfinţia voastră, stăpâne mitropolit isi-
dor, să vă mulţumesc pentru slujirea bisericii în acest oraş, în mij-
locul acestui popor. corect aţi spus că Kubani este grânarul rusi-
ei. De faptul cum muncesc aici oamenii, cum trăiesc, ce dispoziţie 
au, cât de tare este credinţa în inimile lor, depinde în mare măsu-
ră ceea ce va avea loc în Patria noastră. De aceea o responsabilita-
te deosebită îi revine cuvioşiei voastre, fraţilor, preoţilor, tuturor 
cine astăzi au grijă de sufletele oamenilor, cine ocroteşte oamenii 
de ispite şi tentaţii, cine învaţă pe alţii calea vieţii. în semn al recu-
noştinţei mele aş vrea să vă înmânez această panaghie străveche cu 
imaginea sfintei ecaterina. Fie ca marea muceniţă să vă întăreas-
că pe căile slujirii voastre arhiereşti, ale conducerii duhovniceşti  
a regiunii Kubani.

tuturor cine astăzi sunteţi prezenţi aici aş vrea să vă spun că 
pentru mine personal această zi este memorabilă şi în amintirea 
acestei vizite la ekaterinodar aş vrea să las în această catedrală icoa-
na minunată a Maicii Domnului din Kazani, pictată de iconari ves-
tiţi cu o inscripţie a Patriarhului. închinându-vă la această icoană, 
amintiţi-vă de această minunată zi pe care o trăim împreună. vă 
rog în rugăciunile voastre să-l amintiţi pe Patriarh.

tuturor vouă, dragii mei, aş vrea să vă transmit pentru amin-
tire chipul sfintei mare muceniţe ecaterina cu binecuvântarea mea 

concepţii creştine asupra vieţii, ea a avut experienţa reală de comu-
nicare cu Dumnezeu. ea simţea prezenţa lui hristos în viaţa sa atât 
de real, cum noi simţim în mod real prezenţa altei persoane în via-
ţa noastră. anume hristos a fost pentru ea valoarea supremă, el îi 
dădea pace, bucurie, fericire care sunt mai presus decât orice bunăs-
tare omenească. Din aceste considerente nici nu putea fi vorba să te 
dezici de hristos ori să-l trădezi şi să distrugi acea lume interioa-
ră bogată şi fericirea adevărată pe care Dumnezeu le-a dăruit eca-
terinei. Şi ea, plină de o mare putere, demascând rătăcirea păgâ-
nă a împăratului, prin sângele său a mărturisit prezenţa în viaţa ei  
a puterii harului lui Dumnezeu.

viaţa sfintei mare muceniţe este pentru noi un mare exemplu. 
Doar şi viaţa de azi atât de des ne atrage cu diferite feluri de ispi-
te, bani, carieră, putere, situaţie în societate, achiziţionarea lucruri-
lor noi care ne-ar deosebi în mod favorabil de alţi oameni printr-un 
prestigiu înţeles greşit. câte ispite! Şi doar ne ispitim, le acceptăm, 
fără a ne dezice de credinţa noastră. Dar şi sfânta ecaterina putea 
să le accepte, rămânând creştină tainică şi zâmbindu-i împăratu-
lui păgân. ea nu a trăit într-o familie de săraci, dar într-o familie 
de om bogat, locţiitorul împăratului. Prin urmare, bogăţia cu care 
era înconjurată nu o împiedica să aibă o experienţă reală de comu-
nicare cu Dumnezeu. Şi când a apărut întrebarea, unde este inima 
ei, ea a răspuns unde este. în sfânta scriptură se spune: Unde este 
comoara ta, acolo va fi şi inima ta (Mt. 6, 21). comoara sfintei eca-
terina era Domnul, dar nu acele bogăţii cu care ea era înconjurată. 
Şi însuşi Dumnezeu i-a dat o mare putere — puterea duhului. iată 
din ce cauză noi ne aducem aminte şi în secolul al XXi-lea de eve-
nimentele de la începutul secolului al iv-lea şi o pomenim pe sfân-
ta mare muceniţă ecaterina ca pe o preacuvioasă nevoitoare întru 
Dumnezeu.

sfânta ecaterina era venerată în rusia. nu este întâmplător că 
numele ei purtau împărătesele care nu erau de origine din rusia şi 
după botez primeau alte nume. ele cu bucurie acceptau numele de 
ecaterina anume pentru a atrage către sine ajutorul sfintei şi măcar 
în puţin să semene prin puterea duhului cu ea. 
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unea că această frumuseţe nu putea apărea din voia idolilor ciopliţi, 
că o altă putere măreaţă a creat lumea ce o înconjoară. 

tot mai mult şi mai mult a început să se gândească varvara 
despre faptul cine este creatorul universului şi inima ei a început 
să se încline către acceptarea unei alte învăţături. iar când a reuşit 
să iasă din temniţă, unde era instruită, când a început să comuni-
ce cu alţi oameni, atunci ea a cunoscut creştini care au învăţat-o că 
Dumnezeu cel atotputernic, unul în trei Persoane, a creat aceas-
tă minunată lume. Fata din toată inima a acceptat această învăţă-
tură şi a primit tainic botezul de la preot care a venit în oraşul lor 
deghizat în negustor. 

în curând tatăl a aflat că fiica lui a devenit creştină. eveni-
mentele care au urmat nu pot încăpea în nici o imaginaţie. tatăl  
a fost cuprins de o ură îngrozitoare pentru fiica sa. Prima lui dorinţă  
a fost să o omoare pe fiică cu propriile lui mâini. ea cu greu s-a sal-
vat prin fugă, ascunzându-se într-una din peşterile de pe povârnişul 
muntelui, însă localnicii au descoperit tatălui locul unde ea se ascun-
dea. atunci tatăl o predă pe fiica sa conducătorului local care a pri-
mit ordin de la împărat să-i chinuie, să tortureze şi să execute pe 
creştini. Fiica lui iubită, de faţă cu tatăl ei, cu acordul şi din iniţiativa 
lui, a fost supusă la torturi îngrozitoare. trupul ei era rupt cu gheare 
de metal, tăiat în bucăţi, bătut cu vine de bou, locurile sfâşiate erau 
frecate cu lână. varvara era supusă la suplicii insuportabile. în sfâr-
şit, pentru a o distruge nu doar trupeşte, dar şi moraliceşte, condu-
cătorul a ordonat ca varvara să fie dusă dezbrăcată prin tot oraşul.

Dar nimic nu putea să înfrângă duhul şi puterea credinţei var-
varei. Mai mult decât atât, acei care o vedeau, începeau să mărturi-
sească deschis credinţa. Printre ei era o fată tânără pe nume iuliania 
care, văzând jertfa duhovnicească şi trupească a varvarei, a mărtu-
risit credinţa sa şi a fost supusă torturilor împreună cu aceea care 
prin puterea duhului ei i-a deschis ochii sufletului şi ai inimii pen-
tru cunoaşterea lui Dumnezeu. la finalul acestor chinuri varvara şi 
iuliania au fost omorâte. însă Domnul a pedepsit şi pe tatăl varva-
rei, pe Dioscor, şi pe conducătorul cel crunt al oraşului cela — în 
curând ei au fost omorâţi de fulger.

patriarhală. rog clerul imediat după slujbă să înmâneze fiecăru-
ia această binecuvântare a Patriarhului. să vă păzească Domnul şi 
Maica Domnului prin rugăciunile sfintei mare muceniţe ecateri-
na. amin.

PREdICA ÎN zIUA PoMENIRII SfINTEI  
MARE MUCENIţE VARVARA

După citirea Evangheliei la liturghia Dumnezeiască în catedrala Hristos 
Mântuitorul (or. Moscova) 

17 decembrie 2010

în numele tatălui şi Fiului şi sfântului Duh.
astăzi biserica pomeneşte numele sfintei muceniţe varvara. 

Multe femei poartă acest nume. recent am pomenit numele altei 
muceniţe — ecaterina, inclusiv în legătură cu aducerea la Mosco-
va a sfintelor ei moaşte de pe muntele sinai. aceste muceniţe au 
mult comun — ele au fost contemporane şi au murit din voia unu-
ia şi aceluiaşi împărat Maximian care la începutul secolului al iv-
lea, deja la terminarea prigonirilor straşnice ale creştinilor, a revăr-
sat asupra lor mânia sa.

supunându-se voinţei împăratului, mulţi din conducătorii 
locali au început nu doar să prigonească pe creştini, dar şi să-i nimi-
cească cu cruzime. însă în istoria sfintei mare muceniţe varvara este 
ceva ce în mod deosebit zguduie conştiinţa. varvara era o fată deo-
sebit de frumoasă şi tatăl ei, un oarecare Dioscor, om bogat şi de 
vază, a dorit să-şi educe fiica astfel ca ea să fie exemplu pentru alţii, 
ca ea să se deosebească prin studii bune şi comportament corect, ca 
ea să devină om celebru. De aceea el i-a oferit fiicei sale o grijă deo-
sebită, angajând mulţi învăţători să o educe pe varvara în tradiţii-
le societăţii păgâne. Dar, privind la lumea creată de Dumnezeu din 
turnul înalt (conform voinţei tatălui varvara a fost izolată de lume 
pentru ca nimic rău să nu se atingă de ea), varvara a văzut frumuse-
ţea acestei lumi şi într-un anumit moment a simţit cu inima şi raţi-
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era Dioscor, tatăl varvarei, care a manifestat o cruzime îngrozitoa-
re, atunci înţelegi că el nu a fost un om religios. el a fost păgân, el 
credea în idoli, el era într-un anume sens ateu, negându-l pe Dum-
nezeu. în familia lui nu s-au ciocnit două credinţe, care în mod 
diferit îl percep pe Dumnezeu, dar s-au ciocnit necredinţa păgâ-
nă şi credinţa.

Şi când ni se spune astăzi că şi conflictele care au loc între tine-
retul nostru sunt provocate de diferite religii, este o eroare pro-
fundă şi este un neadevăr. Doar păgânismul ateu poate confrunta 
oamenii; doar păgânismul ateu poate împinge pe cei veniţi din altă 
parte, cât de credincioşi s-ar considera ei, la acte de cruzime refe-
ritor la populaţia locală, iar ca rezultat mor oameni nevinovaţi; şi 
doar păgânismul ateu poate provoca la populaţie locală reacţia care 
duce la suferinţele şi moartea altor oameni.

ceea ce se petrece cu noi — nu este un conflict dintre credin-
ţe. ceea ce se petrece cu noi –este manifestarea faptului în cine se 
transformă omul care pierde orice credinţă şi trăieşte ca un păgân, 
aidoma acelui Dioscor care a sfâşiat propria fiică.

astăzi eu pentru prima dată după acele evenimente am posibi-
litate să mă adresez vouă, dragii mei, cu un cuvânt în timpul rugă-
ciunii de obşte. Şi vorbind cu amărăciune despre acele evenimente, 
aş vrea să exprim condoleanţele mele părinţilor, apropiaţilor ace-
lor oameni care şi-au pierdut viaţa, care au rămas schilodiţi. astăzi 
vom pomeni şi pe acel tânăr pe nume egor sviridov pe care puţini 
cine l-au cunoscut, dar pe care astăzi îl cunoaşte toată ţara, îi vom 
pomeni şi pe toţi ceilalţi, cine a suferit în această luptă fratricidă.

ce va fi mai departe? Mai departe vor fi următoarele. Dacă 
poporul încă nu înţelege că nu este permis să trăieşti conform legi-
lor lumii păgâne, atunci va fi totul ce va dori trupul omului. va fi 
nechibzuinţă, vor fi cele mai îngrozitoare crime şi nici un fel de 
organe disciplinare, nici un fel de legi nu-i vor opri pe oameni — 
pe om îl poate opri doar propria conştiinţă, doar credinţa, doar 
convingerile. Şi eu adresez acest cuvânt către toţi — şi către orto-
docşi, şi către musulmani, şi către oamenii altor confesiuni: doar 
viaţa religioasă îl poate opri pe om de la astfel de acte de crime.

când citeşti aceste texte vechi care descriu fapta eroică duhov-
nicească a sfinţilor mucenici şi muceniţe, fără să vrei te întrebi, de 
unde luau ei această putere. cum a putut o fată tânără să suporte 
ceea ce nu ar putea suporta oamenii curajoşi şi puternici din punct 
de vedere fizic? Şi înţelegi că nici o forţă trupească, nici un fel de 
voinţă omenească nu sunt în stare să dea omului o atare răbdare — 
aceea era voia lui Dumnezeu, aceea era puterea lui Dumnezeu care 
o susţinea şi o inspira pe varvara şi pe toţi mucenicii.

cele relatate sunt de bună învăţătură pentru oamenii contem-
porani, mulţi din ei dorind să fie puternici. este o dorinţă bună, 
dar trebuie de ţinut minte că puterea adevărată este puterea duhu-
lui omenesc. Fără Dumnezeu această putere este ascunsă de om — 
atunci el se poate bizui doar pe propriile posibilităţi şi pe propri-
ile puteri care sunt incomensurabile cu puterea lui Dumnezeu.  
cu propriile forţe noi nu putem obţine acea putere pe care o aveau 
sfinţii mucenici. Şi fiecare cine astăzi doreşte să fie puternic, să 
biruie, doreşte să obţină multe în viaţa sa, trebuie să ţină minte că 
toate aceste biruinţe omeneşti sunt posibile atunci, când este puter-
nic duhul nostru, întărit de puterea lui Dumnezeu.

Mai este un aspect la care nu poţi să nu te gândeşti  — este 
vorba de straşnica tragedie în familia varvarei. într-adevăr, tatăl 
se transformă în fiară, în chinuitorul propriei fiice. ce fel de tra-
gedie îngrozitoare este aceasta, care l-a împins pe acest om la fap-
te nechibzuite? Da, el era de altă credinţă decât fiica lui. el avea 
alte concepţii decât cele ale fiicei. însă se poate justifica prin alte 
concepţii, prin altă credinţă acea straşnică cruzime pe care tatăl  
a manifestat-o faţă de fiică? 

gândind la această catastrofă din viaţa familială (şi a fost cu 
adevărat o catastrofă), te duce gândul fără să vrei la nenorocirea ce 
a venit în familia noastră mare, în rusia noastră. cu puţin timp 
în urmă la Moscova s-au produs nişte evenimente care ne-au neli-
niştit profund, care sunt la fel o nenorocire, care ne-au arătat cru-
zimea din familia noastră mare. la exterior ar putea părea că este 
o confruntare a oamenilor de diferite religii, de diferite concepţii 
asupra vieţii. Dar dacă e să ne gândim cu atenţie despre faptul cine 
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iată despre ce aş mai dori să vorbesc în această zi, când pome-
nim pe oamenii ucişi şi schilodiţi, când adresăm un cuvânt rude-
lor şi apropiaţilor lor. aş vrea să vă spun că prin violenţă, ură nu 
este posibil să-ţi atingi scopurile. când la Moscova sau în alte oraşe 
ruseşti vin concetăţenii noştri care au o altă cultură, o altă religie, ei 
trebuie să se străduiască să trăiască în pace, intrând în viaţa duhov-
nicească, culturală a majorităţii poporului şi să-şi cureţe drumul în 
viaţă nu prin putere, nu prin forţa de grup, nu prin solidaritatea 
etnică, nu prin delicvenţă, dar prin colaborare cinstită cu alţii, prin 
studii şi muncă, prin aranjarea vieţii familiale, prin făurirea Patri-
ei comune. tot aşa şi populaţia locală nu trebuie prin violenţă, for-
ţa fizică, cruzime să oprească nechibzuinţa altora, dar prin solida-
ritate şi printr-o aşa manifestare a protestului, ce nu ar duce la alte 
acte de violenţă, dar ar fi suficiente ca să convingă şi conducerea, şi 
organele de drept, şi pe instigatorii conflictelor etnice.

Şi Dioscor, acel tată crud, şi conducătorul local ce a dat ace-
le îngrozitoare ordine de a rupe trupul muceniţei varvara, au fost 
omorâţi de Dumnezeu. Fie ca acest exemplu să ne ajute să înţele-
gem cu toţii că viaţa conform legii păgâne a trupului nu va adu-
ce omului nici bucurie, nici fericire, nici prosperitate, dar adună 
numai mânia lui Dumnezeu deasupra lui.

să ne rugăm sfintei muceniţe varvara ca pentru rugăciunile 
ei sfinte să lecuiască conflictele familiale, ca pentru rugăciunile ei 
sfinte să trecem peste scindările din interiorul poporului nostru, 
ca pentru rugăciunile ei sfinte duhul păgân al închinării la idoli, al 
cruzimii şi al urii să dispară din viaţa poporului nostru. credem 
că ea va apleca către noi şi către Patria noastră mila lui Dumnezeu. 
amin.

CUPRINS

Să nu trăim conform legii instinctului. Predica în duminica Sfin-
ţilor Părinţi şi ziua pomenirii sfântului ierarh Petru al Moscovei 
şi al întregii Rusii făcător de minuni. După citirea Evangheliei 
la liturghie în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Kre-
mlin (or. Moscova). 3 ianuarie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

Adevărul lui dumnezeu este măsura adevărului omenesc. Predi-
ca în Ajunul Naşterii Domnului. După Vecernia mare şi litur-
ghia Dumnezeiască în biserica Acoperământul Maicii Dom-
nului la mănăstirea stavropighială de călugări Novospassk  
(or. Moscova). 6 ianuarie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

În Biserică se face unirea între dumnezeiesc şi omenesc. Predica 
de sărbătoarea Soborul Maicii Domnului. După liturghia Dum-
nezeiască în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Kre-
mlin (or. Moscova). 8 ianuarie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17

Cuvintele lui Hristos transformă viaţa omului, fiindcă izvorul 
lor este Însuşi dumnezeu. Predica în duminica după Naşte-
rea lui Hristos. După citirea Evangheliei în catedrala Adormirea 
Maicii Domnului de la lavra Sfânta Treime a sfântului Serghie. 
10 ianuarie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Credinţa umple inima omului cu dragoste, iar dragostea biruie 
orice dezbinare dintre oameni. Predica în duminica înainte de 
Botezul Domnului. Catedrala Adormirea Maicii Domnului din 
oraşul Astanî (Kazahstan) după cinul cel mare pentru sfinţirea 
catedralei şi liturghia Dumnezeiască. 17 ianuarie 2010 . . . . . . .   23

Sfinţind apa, Biserica mărturiseşte despre o mare minune a lui 
dumnezeu  — arătarea în lume a harului prin suferinţele, 
moartea şi Învierea domnului nostru Iisus Hristos. Predi-
ca în ajunul Botezului după liturghia Dumnezeiască a sfântu-
lui Vasile cel Mare. Catedrala Înălţarea Domnului, or. Almatî 
(Kazahstan). 18 ianuarie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27
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Noi cunoaştem gândurile lui dumnezeu despre om. Predica de 
sărbătoarea Botezului Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos la liturghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei. 
Catedrala Botezul Domnului în Elohov (or. Moscova). 19 ianu-
arie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31

doar în unire Biserica este în stare să influenţeze asupra lumii 
înconjurătoare. Predica în ziua pomenirii sfântului ierarh 
Filip, mitropolitul Moscovei, la liturghia Dumnezeiască după 
citirea Evangheliei. Catedrala Adormirea Maicii Domnului din 
Kremlin (or. Moscova). 22 ianuarie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35

duminica Vameşului şi fariseului. Predica la liturghie după citi-
rea Evangheliei în catedrala Hristos Mântuitorul (or. Moscova). 
24 ianuarie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38

duminica lăsatului de sec de brânză şi sărbătoarea Întâm-
pinarea domnului dumnezeu şi Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. Predica la liturghia Dumnezeiască după citirea 
Evangheliei în Catedrala Hristos Mântuitorul (or. Moscova).  
14 februarie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42

fără iertarea apropiaţilor noştri nu este posibilă calea pocăinţei 
noastre. Predica după otpustul vecerniei cu cinul iertării în cate-
drala Hristos Mântuitorul (or. Moscova). 14 februarie 2010 . . .   46

Pentru omul trufaş dumnezeu este la periferia vieţii lui. Predi-
ca în Lunea curată după slujba de dimineaţă în mănăstirea sta-
vropighială de maici a Zămislirii (or. Moscova). 15 februarie  
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Invidia este întotdeauna durere. Predica după marea pavecerniţă 
cu citirea Canonului cel Mare al sfântului Andrei Criteanul în 
ziua de luni a primei săptămâni din Postul cel Mare în catedra-
la Hristos Mântuitorul (or. Moscova). 15 februarue 2010  . . . . .   53

omul mânios nu are prieteni. Predica în ziua de marţi a pri-
mei săptămâni din Postul cel Mare după slujba de dimineaţă la 
mănăstirea stavropighială de maici Naşterea Maicii Domnului 
(or. Moscova). 16 februarie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   55

În urcuşul nostru cu noi este Însuşi domnul. Predica în ziua de 
miercuri a primei săptămâni din Postului cel Mare după pave-
cerniţa mare cu citirea Canonului cel mare al sfântului Andrei 

Criteanul în catedrala Sfânta Treime de la mănăstirea Sfântul 
Daniil (or. Moscova). 17 februarue 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58

omul nu trebuie să-şi petreacă viaţa în trândăvie. Predica după 
slujba din ziua de joi a primei săptămâni din Postul cel Mare 
în mănăstirea stavropighială de călugări Donskoi (or. Moscova).  
18 februarie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   61

Biserica are de toate pentru mântuirea oamenilor. Predica după 
pavecerniţa mare cu citirea Canonului cel mare al sfântului 
Andrei Criteanul în ziua de joi a primei săptămâni din Postul 
cel Mare în catedrala Adormirea Maicii Domnului de la lavra 
Sfânta Treime a sfântului Serghie.18 februarie. . . . . . . . . . . . . . . 63

Să-l lăsăm pe domnul să intre în inima noastră. Predica după 
liturghia Darurilor Înainte Sfinţite şi Te Deum-ul sfântului 
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mâni din Postul cel Mare. Lavra Sfânta Treime a sfântului Ser-
ghie. 19 februarie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65

Biserica ca loc de întâlnire deosebită. Predica la liturghia Dum-
nezeiască după citirea Evangheliei în biserica Sfântul Serghie 
din Radonej de la mănăstirea stavropighială de călugări Sfântul 
Apostol Petru (or. Moscova) în ziua de sâmbătă a primei săptă-
mâni din Postul Mare. 20 februarie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   67

Predica în duminica I din Post a ortodoxiei. Predica la litur-
ghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei în Catedrala Hris-
tos Mântuitorul (or. Moscova). 21 februarie 2010 . . . . . . . . . . . .  70

Predica în duminica a 2-a a Postului cel Mare  — a sfântu-
lui ierarh grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului şi 
pomenirea sfântului mucenic Ermoghen, patriarhul Mosco-
vei şi al întregii Rusii. La Dumnezeiasca liturghie după citirea 
Evangheliei în catedrala patriarhală Adormirea Maicii Domnu-
lui din Kremlin (or. Moscova). 28 februarie 2010  . . . . . . . . . . . .   74

Învierea ca biruinţă asupra suferinţei. Predica în ajunul duminicii 
a 3-a din Postul cel Mare, a Sfintei Cruci, după utrenie cu cinul 
scoaterii Cinstitei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci a Domnului în 
catedrala Maritimă Sfântul Nicolae din Sanct  — Petersburg.  
6 martie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   78
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Biserica trebuie să dea pildă de jertfire de sine. Predica în Mier-
curea Mare după liturghia Darurilor Înainte sfinţite în catedra-
la Hristos Mântuitorul (or. Moscova). 31 martie 2010 . . . . . . . .   105

Sfânta euharistie — este drumul deschis către dumnezeu. Pre-
dica după vecernia şi liturghia Dumnezeiască în Joia Mare în 
catedrala Hristos Mântuitorul (or. Moscova). 1 aprilie 2010 . . .   108

Credinţa creează un sistem de valori şi doar în cadrul lui poa-
te avea loc dezvoltarea adevărată a societăţii umane. Pre-
dica după vecernia Învierii în catedrala Hristos Mântuitorul  
(or. Moscova). 4 aprilie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112

Paştele lui Hristos este triumful dragostei lui dumnezeu. Pre-
dica după liturghia Dumnezeiască în ziua de luni din săptămâ-
na luminată în soborul patriarhal Adormirea Maicii Domnului 
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Predica de sărbătoarea Bună Vestirea Preasfintei Născătoare de 
dumnezeu. După liturghia Dumnezeiască în catedrala Buna 
Vestire din Kremlin (or. Moscova). 7 aprilie 2010  . . . . . . . . . . . .   118

Cei născuţi de la duh moştenesc Împărăţia Cerurilor. Predica în 
ziua de Joi din săptămâna Luminată după liturghia Dumneze-
iască în catedrala Adormirea Maicii Domnului de la lavra Sfân-
tului Serghie (or. Serghiev Posad). 8 aprilie 2010 . . . . . . . . . . . . .   121

Predica în duminica a treia după Paşte a femeilor Mironosiţe. 
După sfinţirea bisericii de jos şi săvârşirea liturghiei Dumneze-
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lie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   124

fiecare om se adresează către dumnezeu cu acea problemă care 
îl frământă. Predica în săptămâna a 4-a după Paşte, a Slăbăno-
gului. După liturghia Dumnezeiască în catedrala Sfintele Femei 
Mironosiţe (or. Bacu). 25 aprilie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   129

Adevărul vă va face liberi (In. 8, 32). Predica la liturghia Dum-
nezeiască după citirea Evangheliei în ziua pomenirii Soborului 
noilor mucenici, în Butovo omorâţi. 1 mai 2010 . . . . . . . . . . . . . .   134

Predica în ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic gheorghe 
purtătorul de biruinţă. După liturghia Dumnezeiască în biseri-
ca — monument Sfântul Gheorghe în cinstea Biruinţei în Marele 

fără credinţă nu este posibilă vindecarea. Predica în duminica 
a 4-a a Postului cel Mare la liturghia sfântului Vasile cel Mare 
după citirea Evangheliei în mănăstirea stavropighială de călugă-
ri Sfântul Daniil (or. Moscova). 14 martie 2010  . . . . . . . . . . . . .   81

Predica după liturghia dumnezeiască de sărbătoarea Lauda 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Sâmbăta Acatistului) 
şi a icoanei Maicii domnului „Mijlocitoarea păcătoşilor”. 
Catedrala Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni în Hamovniki  
(or. Moscova). 20 martie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84

Predica în duminica a 5-a din Postul cel Mare — pomenirea cuvi-
oasei Maria Egipteanca. După liturghia Dumnezeiască a sfântu-
lui Vasile cel Mare în catedrala Hristos Mântuitorul (or. Moscova).  
21 martie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   87

Viaţa este acolo unde este dumnezeu. Predica de sărbătoarea 
Intrarea Domnului în Ierusalim (duminica a 6-a din Postul cel 
Mare) la liturghia Dumnezeiască după citirea Evangheliei în 
catedrala Hristos Mântuitorul (or. Moscova). 28 martie 2010 . .   88

Predica în lunea Mare din Săptămâna Patimilor. După litur-
ghia Darurilor Înainte Sfinţite la catedrala Învierea Domnului 
de la mănăstirea stavropighială de maici Acoperământul Maicii 
Domnului (or. Moscova). 29 martie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

Îmbrăcămintea mântuitoare a virtuţii. Predica după pavecerniţa 
mare cu citirea a trei cântări din Canonul sfântului Andrei Cri-
teanul la utrenia din Marţea Mare în soborul Tăierea Capului 
lui Ioan Botezătorul la mănăstirea de maici Ioan Botezătorul 
(or. Moscova). 29 martie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   96

judecata lui dumnezeu va pune toate punctele pe „i”. Predica în 
Marţea Mare după liturghia Darurilor Înainte Sfinţite în cate-
drala Sfântul Nicolae de la mănăstirea stavropighială de mai-
ci Acoperământul Maicii Domnului (or.Hotikovo). 30 martie 
2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   97

despre judecata lui dumnezeu şi osândirea omului. Predi-
ca după pavecerniţa mare cu citirea a trei cântări din Canonul 
sfântului Andrei Criteanul la utrenia din Miercurea Mare în 
catedrala Tuturor Sfinţilor din satul Krasnoje, fosta mănăstire de 
maici Sfântul Alexei cel Nou (or. Moscova). 30 martie 2010 . . .   102
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fie ca înţelepciunea lui dumnezeu să fie pusă drept temelie în 
alegerea căii noastre. Predica la sărbătoarea Naşterea Sfântu-
lui Prooroc, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului Ioan. 
După liturghia Dumnezeiască în biserica Naşterea lui Ioan 
Botezătorul de la Presnea (or. Moscova ). 7 iulie 2010  . . . . . . . .   167

Pilda soţilor cuvioşi ca model de viaţă familială. Predica în ziua 
sfinţilor cuvioşi cneazul Petru şi cneaghinea Fevronia. După 
liturghia Dumnezeiască în mănăstirea de maici Sfânta Treime 
(or. Murom). 8 iulie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   171

Predica în ziua pomenirii cuvioşilor Serghie şi gherman, făcă-
torii de minuni din Valaam. La liturghia Dumnezeiască după 
citirea Evangheliei în catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuito-
rului la mănăstirea Valaam. 11 iulie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   175

Predica la sărbătoarea Sfinţilor Slăviţilor şi întru tot lăudaţilor 
şi mai-marilor Apostoli Petru şi Pavel. După citirea Evanghe-
liei la liturghia Dumnezeiască în catedrala Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel din cetatea Sfinţii Petru şi Pavel (Petropavlovskaya) (or. 
Sanct-Petrsburg). 12 iulie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   180

Credinţa noastră nu este doar o parte a culturii noastre naţiona-
le, este fundamentul concepţiei noastre despre viaţă. Predica 
după liturghia Dumnezeiască în ziua pomenirii aducerii moaş-
telor sfântului ierarh Filip, mitropolit al Moscovei. Catedrala 
patriarhală Adormirea Maicii Domnului din Kremlin (or. Mos-
cova). 16 iulie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   184

Să ne ajute cuviosul Serghie nouă tuturor să păstrăm unitatea 
Bisericii. Predica în ziua aflării sfintelor moaşte ale cuviosului 
Serghie, egumenul de Radonej. După liturghia Dumnezeias-
că în catedrala Adormirea Maicii Domnului, procesiunea şi Te 
Deum-ul în piaţa Catedralei de la lavra Sfânta Treime a sfântu-
lui Serghie. 18 iulie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   187

Nu poate fi neprihănire în faţa lui dumnezeu fără însuşirea 
adevărului lui dumnezeu. Predica în ziua pomenirii sfântu-
lui întocmai cu Apostolii Marelui Cneaz Vladimir. După citirea 
Evangheliei la liturghia Dumnezeiască pe piaţa din faţa catedra-
lei Adormirea Maicii Domnului de la lavra Pecerska în Ziua 
Botezului Rusiei (or.Kiev). 28 iulie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   189

Război pentru pentru apărarea Patriei pe muntele Poklonaja în or. 
Moscova. 6 mai 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

Marele Război pentru Pentru apărarea Patriei ne-a arătat ade-
vărul lui dumnezeu despre noi înşine. Predica după liturghia 
Dumnezeiască în catedrala Hristos Mântuitorul (or.Moscova). 
În această zi Prea Fericitul Stăpân pentru prima dată a săvâr-
şit o pomenire deosebită liturgică, stabilită în Biserica Ortodoxă 
Rusă în legătură cu sărbătorirea aniversării a 65-a de la Biruin-
ţa în Marele Război pentru apărarea Patriei. 9 mai 2010 . . . . .   142

Predica de sărbătoarea Înălţarea domnului. După termina-
rea liturghiei Dumnezeieşti în biserica Înălţarea Domnului 
(„Marea Înălţare”) la porţile Nikitskie (or. Moscova). 13 mai 
2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   146

fără renaşterea duhului nu va fi renaşterea adevărată a ţării. Pre-
dica după liturghia Dumnezeiască în catedrala Schimbarea la 
Faţă de la mănăstirea de călugări Sfântul Nicolae din Ugreşa, 
procesiunea şi Te Deum-ul Sfântului Ierarh Nicolae din Mira 
Lichiei, facatorul de minuni. 22 mai 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

Mănăstirile ca loc al înfăptuirii modului de viaţă creştin. Pre-
dica după liturghia Dumnezeiască la catedrala în cinstea Icoa-
nei Maicii Domnului din Kazani în ziua aniversării a 20-a 
de la renaşterea vieţii monahale. Pustia stavropighială de mai-
ci Icoana Maicii Domnului din Kazani a sfântului Amvrosie în 
Şamordino. 26 mai 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   154

În calitate de Patriarh consider de datoria mea să formulez 
anume această sarcină  — restabilirea slavei din trecut pe 
pământul sfânt al Kareliei. Predica de sărbătoarea Icoanei 
Maicii Domnului din Vladimir şi a soborului sfinţilor din Kare-
lia, după liturghia Dumnezeiască în catedrala Sfântul Alexan-
dru Nevski din or. Petrozavodsk — capitala Republicii Karelia.  
3 iuinie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   158

Predica în ziua pomenirii sfântul ierarh Iona, mitropolit al 
Moscovei şi al întregii Rusii, făcător de minuni. După litur-
ghia Dumnezeiască în catedrala Adormirea Maicii Domnului 
în Kremlin (or. Moscova). 28 iunie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   164
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Acoperământul Preacuratei Stăpânei noastre Născătoare de 
dumnezeu se întinde de asupra fiecăruia care cu credinţă 
profundă şi cu nădejde îşi îndreaptă inima către Ea. Predica 
de sărbătoarea Acoperământul Preasfintei Stăpânei noastre Năs-
cătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria. După litur-
ghia Dumnezeiască de hramul bisericii Acoperământul Maicii 
Domnului a şcolilor teologice din or. Moscova (lavra Sfânta Tre-
ime a sfântului Serghie). 14 octombrie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . .   223

Chiar şi o biserică închisă este mărturia unei măreţe tradiţii 
duhovniceşti şi culturale a poporului. Predica după liturghia 
Dumnezeiască în catedrala Maritimă Sfântul Nicolae (or. Kron-
ştadt). 20 noiembrie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   228

Predica la sărbătoarea Soborul Arhistratigului Mihail împreună 
cu soborul tuturor îngerilor celor fără de trup. După litur-
ghia Dumnezeiască în catedrala Sfântul Arhistratig Mihail din 
Kremlin şi parastasul cu litia pentru răposaţi în accidentele ruti-
ere (or. Moscova). 21 noiembrie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   234

Predica după liturghia dumnezeiască în ziua pomenirii sfântu-
lui ierarh filaret, mitropolit de Moscova şi Kolomensk. În 
catedrala Hristos Mântuitorul. 2 decembrie 2010  . . . . . . . . . . . .   239

Predica la sărbătoarea Întrarea în Biserică a Stăpânei noastre 
Născătoare de dumnezeu şi pururea fecioară Maria. După 
liturghia Dumnezeiască în catedrala patriarhală Adormi-
rea Maicii Domnului din Kremlin (or. Moscova). 4 decembrie 
2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   243

Vitejia este modalitatea de a obţine biruinţă. Predica în ziua 
pomenirii sfântului mare cneaz Alexandru Nevski. După litur-
ghia Dumnezeiască în catedrala Militară Alexandru Nevski  
(or. Krasnodar). 6 decembrie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   247

Predica în ziua sărbătorii de pomenire a marii muceniţe Ecateri-
na. După liturghia Dumnezeiască în catedrala Sfânta Ecaterina 
(or. Krasnodar). 7 decembrie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Predica în ziua pomenirii sfintei mare muceniţe Varvara. După 
citirea Evangheliei la liturghia Dumnezeiască în catedrala Hris-
tos Mântuitorul (or. Moscova). 17 decembrie 2010 . . . . . . . . . . .  256

Predica în ajunul sărbătorii Schimbarea la faţă a domnului. 
După priveghere pe piaţa lângă catedrala Arhanghelul Mihail de 
la mănăstirea Pecerska Adormirea Maicii Domnului din Pskov. 
18 august 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale (In. 10, 11). 
Predica după priveghere în ajunul zilei pomenirii sfântului 
ierarh Tihon de Zadonsk, episcop de Voronej, făcător de minuni. 
După terminarea slujbei de noapte în catedrala Naşterea Dom-
nului din Lipeţk. 25 august 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   196

Smerenia nu este slăbiciunea omului, dar puterea lui interioară. 
Predica în ziua adormirii (a.1783) şi a doua aflări a moaştelor 
(1991) sfântului ierarh Tihon de Zadonsk, episcop de Voronej, 
făcător de minuni. După liturghia Dumnezeiască în catedra-
la Naşterea Maicii Domnului de la mănăstirea de călugări din 
Zadonsk. 26 august 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200

Predica de sărbătoarea Adormirea Preasfintei Stăpânei noastre 
Născătoare de dumnezeu şi Pururea fecioară Maria. După 
liturghia Dumnezeiască în catedrala patriarhală Adormirea 
Maicii Domnului în Kremlin (or.Moscova). 28 august 2010 . . .   203

Spaţiul duhovnicesc al Sfintei Rusii este indivizibil. Predica în 
ziua aducerii moaştelor sfântului ierarh al Moscovei Petru, a toa-
tă Rusia făcător de minuni (1479). După liturghia Dumneze-
iască în catedrala patriarhală Adormirea Maicii Domnului din 
Kremlin (or. Moscova).6 septembrie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   206

Acolo unde dumnezeu este aproape de om, acolo şi este cen-
trul lumii. Predica după liturghia Dumnezeiască în catedrala 
Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Iakutsk. 24 septem-
brie 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   209

Taina Crucii lui Hristos. Predica la sărbătoarea Înălţarea Sfintei 
şi de-viaţă-dătătoare Cruci a Domnului. La liturghia Dumne-
zeiască după citirea Evangheliei în catedrala Hristos Mântuito-
rul (or. Moscova). 27 septembrie 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   217

Predica de ziua adormirii cuviosului Serghie, egumen de Rado-
nej, făcător de minuni a toată Rusia ( † 1392). După liturghia 
Dumnezeiască în catedrala Sfânta Treime de la lavra sfântului 
Serghie. 8 octombrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
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Ediţie de luminare duhovnicească

Kiril, Prea Fericitul Patriarh  
al Moscovei şi al întregii rusii

NoI SUNTEM UN SINgUR PoPoR  
ÎN fAţA lUI dUMNEzEU

PreDicile cercului De slujbe  
Pentru anul 2010

traDucere Din liMba rusă
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