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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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Învierea fiicei lui Iair 

Filă de Sinaxar 

fântă Muceniță Anastasia a trăit în vre-
mea împăraților păgâni Deciu (249-
253) și Valerian (253-260).  

 

A rămas orfană de ambii părinți la vârstă de 
trei ani. A fost luată spre creștere de stareța 
unei mănăstiri de lângă Roma, care se numea 
Sofia.  
   
Sfânta Anastasia s-a făcut vestită printre creș-
tini datorită frumuseții duhovnicești, iar printre 
păgâni, datorită frumuseții trupești.  
   
Guvernatorul păgân Probus, auzind de fru-
musețea ei, a trimis soldați la mănăstirea în 

care aceasta viețuia, că să o aducă pe Anasta-
sia înaintea lui. Adusă înaintea guvernatorului, 
ea și-a declarat credința în Hristos. Guverna-
torul a încercat mai întâi să o ademenească pe 
Anastasia, căci dorea să o ia de soție, apoi a 
trecut la sinistre amenințări.  
   

Însă, mucenița a răspuns: „Gata sunt să mor 
pentru Dumnezeul meu nu doar o dată, ci și de 
sute de ori, de este cu putință."  
 

Monahia Anastasia a fost supusă multor chi-
nuri: i s-au tăiat sânii și limba, iar în cele din 
urmă a fost omorâtă prin decapitare în afară 
cetății.   

Sfânta Muceniţă Anastasia 
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„Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să 
intre cu El, decât numai pe Petru şi pe 
Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl copilei şi pe 
mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau 
pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a 
murit, ci doarme.” 

 (Luca 8, 51-52)  
 

enind la casa celui care L-a rugat, 
oprește cântările funerare, oprește 
lacrimile celor care jeleau zicând: Nu 

plângeţi; n-a murit, ci doarme (Luca 8, 52), 
iar ei – spune Scriptura – râdeau de El (Luca 
8, 53). Vă cer să observați aici minunata pri-
cepere de a acționa. Deși știa că fata murise, 
El zice n-a murit ci doarme. De ce ? Pentru 
ca râzând de El, să mărturisească limpede 
că fata murise. Probabil ar fi fost unii printre 
ei care să nege slava Sa și să nu accepte 
minunea dumnezeiască, zicând că fata nu 
era încă moartă. Vindecarea de boală nu era 
ceva extraordinar pentru Hristos. El a spus 
că fata este adormită, pentru ca ceilalți să 
mărturisească de fapt că aceasta murise. 
Nimeni nu poate spune că Iisus a spus un 
neadevăr. Pentru El, fiind viu prin natură, ni-
mic nu este mort. Crezând cu tărie în învie-
rea morților, El îi numea pe aceștia cei ador-
miți, tocmai din acest motiv. Ei vor învia în 
Hristos și, precum spune Sfântul Pavel, vor 
vieţui împreună cu El (Romani 6, 8). 
 

Sfântul Chiril al Alexandriei,  
Comentariu la Luca, Omilia 46,  

Sursa: Doxologia.ro  
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Duminica a 24-a după Rusalii  
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De ce ne e greu  
să facem fapte bune? 

e câte ori nu mi-a fost dat să aud, ca 
preot sau ca simplu interlocutor: 
„Părinte, mi-e greu. Nu mai pot 
duce atâta povară. E greu şi 

acasă, şi la serviciu. Îmi vine să renunţ la 
toate”! Iar cei preocupaţi de viaţa duhov-
nicească mai adaugă: „Nu pot nici să mă 
rog cum tre-buie, nu am timp de canon. 
În loc să văd un progres, parcă mai rău 
cad în păcate şi în patimi. Nici nu mai 
vreau să mă ridic...”. De unde acest greu 
de care ne plân-gem adesea? Este viaţa 
doar o înlănţuire de momente dificile, even-
tual cu scurte răgazuri între ele? Ce putem 
face pentru a nu mai fi atât de apăsaţi, de 
încruntaţi, de agitaţi sau de descurajaţi? 
     Să ne aducem aminte de prima pescui-
re minunată relatată în Evanghelii (v. Luca 
5, 1-11). O noapte întreagă s-au trudit Si-
mon Petru şi ceilalţi apostoli pescari şi nu au 
reu-şit să prindă nici măcar un peşte. La în-
demnul Mântuitorului, ei au aruncat din nou 
mrejele şi au prins atât de mult peşte, încât 
au umplut amândouă corăbiile. A vrut Dom-
nul să dea o lecţie de pescuit lui Petru şi 
celorlalţi? Cu siguranţă, nu. Doar a vrut să-i 
înveţe diferenţa între a lucra cu puterile pro-
prii, după mintea proprie, şi a face totul as-
cultând de Dumnezeu. În prima situaţie ne 
aflăm toţi atunci când ne plângem că ne 
este greu. Bâjbâim precum orbul în noapte 

şi nu adăugăm nimic vieţii noastre, ci ne 
sleim de puteri. Dacă însă ascultăm de    
Hristos – „Lumina lumii” (Ioan 8, 12) – acţiu-
nile noastre dau rod bun şi bucuria ne umple 
inima precum peştele ce stătea să dea pe 
dinafara corăbiilor galileene. 
     De ce ne este greu, aşadar? Pentru că 
nu credem acest cuvânt al lui Hristos: „Veniţi 
la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă 
voi odihni pe voi. (...) Căci jugul Meu e bun 
şi povara mea este uşoară” (Matei 11, 28 şi 
30). Nu am luat jugul Domnului, iată de ce 
resimţim apăsare şi oboseală, iată de ce 
deznădăjduim adesea. Poate că ne facem 
datoria în toate, ostenindu-ne la locul de 
muncă sau la şcoală, în familie sau în 
mănăstire. Dar le facem pentru noi, pentru 
cei dragi sau pentru un câştig oarecare. Şi, 
mai devreme sau mai târziu, picăm sub 
povara acestor responsabilităţi. Un singur 
lucru mă poate odihni: ca tot ceea ce fac să 
fac cu puterea lui Dumnezeu, în numele lui 
Dumnezeu şi de dragul Lui. Absolut totul, 
până la cele mai banale lucruri. Copleşiţi de 
atâtea îndatoriri, nici timp de rugăciune nu 
mai găsim. Picăm de oboseală uneori, 
adormind chiar în timp ce ne facem canonul. 
Dar Dumnezeu nu pune poveri asupra noas-
tră şi nici nu are pretenţii de la noi. El 
doreşte să fie părtaş la viaţa noastră aşa 
cum este ea în prezent. În felul acesta, toate 

ale noastre devin rugăciune. 
     La fiecare Liturghie, şi nu numai, spu-
nem: „Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată 
viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm”. Dar ce-I dăm noi, de fapt? Acele mo-
mente în care ne afundăm în rugăciune în 
faţa icoanei, lacrima ce o zdrobim, rareori, 
sub pleoapele pocăinţei, cele două-trei ore 
petrecute la slujbă, duminica? Viaţa noastră 
cuprinde înmiit mai multe momente şi situ-
aţii. Toată viaţa să o dăm lui Hristos, nu doar 
clipele de evlavie. 
     Şi încă nu e de ajuns. Sfântul Apostol 
Pavel ne atrage atenţia că nu ne putem 
mântui din faptele noastre, ci aceasta este 
„darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2, 8-9), adău-
gând că suntem „zidiţi în Hristos Iisus spre 
fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai 
înainte, ca să umblăm întru ele” (Efeseni 2, 
10). Percepţia comună este că noi suntem 
cei care facem fapte bune sau virtuoase. De 
aici şi străduinţa noastră, însoţită de obo-
seală şi de sentimentul că niciodată nu fa-
cem destul. Dar faptele cele bune sunt deja 
gătite, noi doar trebuie „să umblăm întru 
ele”. Ca să înţelegem întrucâtva cum stau 
lucrurile, să ne închipuim viaţa noastră ca 
pe o călătorie cu maşina personală. Ni-
meni nu este atât de nesocotit încât să 
meargă pe câmpuri sau pe drumuri neame-
najate. Toţi şoferii caută drumurile cele mai 
bune, cât mai bine asfaltate şi cât mai 
rapide. Când vreau eu să fac fapte bune, mă 
asemăn unui şofer care fie merge pe 
arătură, fie vrea să-şi construiască singur 
drumul: să taseze pământul, să pietruiască, 
să asfalteze... În ambele situaţii, traseul de-
vine istovitor şi greu de parcurs. Când aleg 
şoselele deja existente şi mă concentrez 
doar asupra modului în care şofez, atunci 
sunt asemenea celui ce „umblă întru faptele 
cele bune, gătite mai înainte”. 
     Să renunţăm, aşadar, la orgoliul de a 
inventa drumuri, căci Hristos este Calea 
(Ioan 14, 6). Şi cum ajungem pe Cale? Cum 
facem să ieşim de pe arătură şi să intrăm cu 
maşina pe şosea asfaltată? Nu e complicat. 
Începem prin a oferi lui Dumnezeu ceea ce 
facem şi tot timpul nostru, aşa cum îl pe-
trecem acum. Treptat, această chemare şi 
conştientizare a prezenţei lui Dumnezeu, va 
produce schimbări de direcţie în viaţa noas-
tră. Ne vom bucura atunci de uşurare şi de 
odihnă dumnezeiască. Pe pământul acesta 
fiind, vom intra deja, deşi încă nu deplin, în 
Împărăţia Cerurilor. Pentru cei lumeşti, vom 
părea nişte chinuiţi. Ei vor vedea doar res-
tricţii, lipsuri şi osteneală – dar noi vom gus-
ta, cu îndrăzneală, din bucuria Crucii, a Celui 
Răstignit. „Căci ceea ce se pare ca slăbiciu-
ne a lui Dumnezeu este mai puternică decât 
tăria oamenilor” (1 Corinteni 1, 25). 
 

Pr. Constantin Sturzu 
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Să ne închipuim viaţa noastră ca pe o călătorie cu maşina personală. 
Nimeni nu este atât de nesocotit încât să meargă pe câmpuri sau pe dru-
muri neamenajate. Toţi şoferii caută drumurile cele mai bune, cât mai bine 
asfaltate şi cât mai rapide. Când vreau eu să fac fapte bune, mă asemăn 
unui şofer care fie merge pe arătură, fie vrea să-şi construiască singur dru-
mul: să taseze pământul, să pietruiască, să asfalteze... În ambele situaţii, 
traseul devine istovitor şi greu de parcurs. Când aleg şoselele deja exis-
tente şi mă concentrez doar asupra modului în care şofez, atunci sunt ase-
menea celui ce „umblă întru faptele cele bune, gătite mai înainte”. 
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