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„Să vă iubiţi unul pe altul! Precum Eu   

v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi 

unul pe altul!”  (Ioan 13,34) 
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„Şi era acolo un om, care era bolnav 

de treizeci şi opt de ani.” (Ioan 5, 5) 

 

erseverenţa slăbănogului era uimi-

toare. Era bolnav de 38 de ani şi 

în fiecare an, spera să fie eliberat 

de suferinţa lui. Zăcea acolo aşteptând, 

niciodată abandonând. Dacă nu ar fi 

perseverat atât de mult, nu cumva pla-

nurile sale de viitor, lăsând la o parte 

trecutul, ar fi fost de ajuns ca să-l des-

curajeze să stea în acel loc? Observaţi 

cât de atenţi ar fi fost ceilalţi bolnavi 

de acolo, pentru că niciunul nu cunoş-

tea când apele se vor tulbura. Șchiopul 

şi paraliticul ar fi putut să observe 

aceasta, dar cum ar fi putut-o face un 

orb? Poate ar fi înţeles-o din zgomotul 

care s-ar fi stârnit. Deci să fim ruşinaţi, 

iubiţilor, să fim ruşinaţi şi să plângem 

pentru lenea noastră mare. Acel om a 

aşteptat 38 de ani fără a obţine ceea 

ce a dorit şi totuşi, nu a dat înapoi. Şi 

a eşuat, nu din neglijența sa, ci pentru 

că a suferit prigonire şi suferinţă de la 

ceilalţi. Şi totuşi, nu s-a dat bătut. Noi 

însă stăruim în rugăciune pentru zece 

zile sau mai mult şi, dacă nu obţinem 

ce dorim, suntem prea leneşi după ace-

ea să ne rugăm cu aceeaşi energie. Şi 

totuşi, noi vom aştepta pururea pe se-

menii noştri, luptându-ne şi îndurând 

primejdii, săvârşind muncă de slugă, 

totul pentru şansa ca în final aştepta-

rea noastră să se împlinească. Dar 

când este vorba despre Stăpânul nos-

tru, de la care suntem siguri că vom 

obţine o răsplată mai mare decât os-

teneala noastră... nu avem atâta răb-

dare de a-L aştepta. Căci, chiar dacă 

nu primim nimic de la El, nu însuşi 

faptul că avem puterea să vorbim cu 

El în continuu este cauza a zeci de mii 

de binecuvântări?   

 

Sfântul Ioan Gură de Aur 

Omilii la Ioan, 36.1-2 

Duminica a 4-a după Paşti  

P 

Vindecarea slăbănogului de la Vitezda 

Când ardem de dorinţa de a ne face 

dreptate prin cuvinte. 

 

ndeva prin Ardeal, un părinte a 

fost reclamat la episcopul locu-

lui că face nu ştiu ce vrăji feme-

ilor, ca să nu le mai bată bărbaţii lor. 

A venit părintele episcop la preotul 

respectiv şi l-a întrebat ce face de a 

fost reclamat. Şi preotul a răspuns: 

„Ce să fac, Preasfinţite, că tare mai 

sufereau sărmanele femei, că aproape 

toate au bărbaţi cam beţivi, şi cam 

agresivi, şi… Aşa că le dau câte o sti-

cluţă cu apă sfinţită şi le spun: Când 

vine bărbatul acasă, tu să iei o gură de 

apă sfinţită şi să n-o înghiţi, s-o ţii în 

gură până adoarme. Şi aşa scăpau de 

ceartă şi bătaie, că nu mai puteau să 

deschidă gura să-şi facă dreptate… 

Dacă ai scăpat-o pe gât, să mai iei o 

gură, că altfel nu-şi face efectul; nu-

mai în gură îşi face efectul”. 

 

Să ne imaginăm şi noi, când ardem 

de dorinţa de a ne face dreptate prin 

cuvinte, că luăm o gură din apa ace-

ea sfinţită şi să tăcem cu rugăciune. 

Stau acolo aşa şi nu-mi fac dreptate, 

să văd ce faci Tu, Doamne, când eu 

nu îmi fac singură dreptate... Vom 

descoperi pers-

pective de o a-

dâncime şi o fru-

museţe nebănuite 

pentru sărmana 

noastră minte 

captivă în con-

flicte fără ieşire… 

Şi vom simţi 

b u c u r i a  l u i 

Dumnezeu. 
 

 

Monahia Siluana Vlad,  

 Deschide Cerul cu lucrul mărunt 

U 
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 Duminica ne odihnim 
oi duminca mergem la Biserică. 

Ascultăm bucuroşi Sfânta Li-

turghie, apoi la sfârşit ne vese-

lim când vedem cum toţi copilaşii de 

prin curte se duc să se împărtăşească.  

Acum de vreo două săptămâni mer-

gem şi noi cu fetiţa noastră la împăr-

tăşit şi avem emoţii pentru ea că să fie 

cuminţică şi să ia cu drag trupul şi 

sângele Domnului. 

 

Apoi ascultăm cu atenţie predica 

Părintelui Iustin care e o persoană spe-

cială şi directă. Are o predică foarte 

actuală, de multe ori puternică, dar şi 

blândă şi părintească. După biserică 

mergem acasă şi stăm la masă îm-

preună cu prietenii. În restul zilei ne 

întâlnim cu pretenii şi cu finii noştri, 

ne plimbăm, citim, vizităm câte ceva. 

etc. 

 

De când merg la Biserică am observat 

că Dumnezeu ţine foarte mult la a 

respecta duminica şi sărbătorile. Du-

minica e o zi închinată Lui, iar eu în-

ţeleg prin asta că noi duminica trebuie 

să lăsăm toate grijile lumeşti, toate 

afacerile, toate problemele, şi să ne 

aducem aminte de El. Adică să mer-

gem la Biserică să-i mulţumim pentru 

ce am primit, să-L rugăm să ne ierte 

dacă i-am greşit, să-i cerem ajutorul 

pentru ce urmează, să mai dăm căte 

ceva celor săraci (o pâine, o hăinuţă, 

o sticlă cu apă). 

 

Dumnezeu după ce a creat lumea în 6 

zile, a şaptea s-a odihnit şi a poruncit 

tututor să facă la fel, să se odhinească. 

El a sfinţit duminica ca zi de odhină. 

Duminica pentru noi creştinii este ziua 

Învierii Domnului. Când respectăm 

duminica odihnindu-ne şi aducându-ne 

aminte de Dumnezeu de fapt ne adu-

cem aminte că nu mai trăim mult aici, 

că o să murim, şi că după moarte vine 

învierea iar după înviere vine judecata. 

Duminica e un moment bun ca noi 

toţi să ne oprim din gălăgia şi tulbu-

rarea continuă a vieţii şi să ne liniştim 

puţin, să ne mai gândim la cei dragi şi 

să nu mai fim egoişti. 

 

Duminica este ziua lui Dumnezeu 

(dominica vine de la Domines Dies, 

adica Ziua Domnului). 

 

Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a 

şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa 

S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe 

care le-a făcut şi le-a pus în rânduială. 

 

Când n-am respectat duminica, 

Dumnezeu m-a pedepsit sau m-a mus-

trat. […] Tata mi-a povestit de mai 

multe ori cum a fost pedepsit că a 

lucrat duminica sau în zi de 

sărbătoare. Ştiu de la mama că ea nu 

spală, nu face curăţenie, nu face mân-

care duminica, ci se odihneşte şi stă cu 

cei dragi. 

 

Anul trecut eram cazaţi la mănăstirea 

Sihăstria Putnei şi fusesem să vizităm 

alte mănăstiri şi ne-am întors seara 

obosiţi şi transpiraţi şi vroiam să facem 

un duş. Centrala mănăstirii e pe lemne 

şi trebuia să vorbim cu părintele mo-

nah care se ocupa, să facă focul şi să 

dea drumul la centrală ca să avem apă 

caldă. Părintele a refuzat zicându-ne că 

azi e sărbătoare şi nu se cuvine să fa-

cem foc în zi de sărbătoare. Mi-a plă-

cut ce ne-a zis şi nu m-am supărat şi ce 

a zis el a rămas ca o pildă pentru mine. 

 

Totul cu măsură. Nu trebuie să exage-

răm. Trebuie doar ca duminica să ne 

amintim mereu de Dumnezeu şi să 

mergem la Biserică. 
 

Claudiu Balan 

Sursa: ortodoxiatinerilor.ro 
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entru a lămuri obiceiul creştinilor de 

a se ruga unul pentru altul, de a cere 

rugăciunea fraţilor, vă amintesc că 

Iisus Hristos zice către Sfântul Petru: „Dar 

Eu m-am rugat pentru tine ca să nu scadă 

credinţa ta” (Luca 22, 32). Când Sfântul 

Apostol Petru era în temniţă, credincioşii 

se rugau pentru eliberarea lui. Mântuitorul 

spune: „Mărturisiţi-vă păcatele unul altuia 

şi rugaţi-vă unul pentru altul, ca să vă 

vindecaţi, că mult poate rugăciunea drep-

tului în lucrarea ei” (Iacov 5, 16). Iată 

care este taina rugăciunii! Lucrarea îm-

preună, pentru ca cel slab la minte să 

capete minte ascuţită, cel leneş să se 

trezească printr-o lucrare vie... Un duh 

are putere să se transmită altui duh, 

poate acţiona în chip binefăcător unul 

asupra altuia, să-l atragă spre luare 

aminte, să-l încurajeze dacă e în dez-

nădejde, să-l abată de la un viciu şi să-l 

îndemne spre o sfântă lucrare, iar în acest 

fel, ajutându-se unul pe altul, se fac mai 

cucernici, mai nevoitori şi mai plăcuţi lui 

Dumnezeu. Iată felul în care trebuie să ne 

rugăm şi pentru aproapele! 

 

Părintele Arsenie Boca, 

 Lupta duhovniceasca cu lumea,  

trupul şi diavolul 

P 

 Când ne rugăm pentru cineva, îi 

transmitem dragoste, grijă şi curaj 


