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    Duminica a XXIV-a după Cincizecime 
 

- Învierea fiicei lui Iair- 

 

     „Fraţilor, Hristos este pacea noastră, El care a făcut din 
cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii, 
desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi 
învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un 
singur om nou şi să întemeieze pacea, şi să-i împace cu 
Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, 
omorând prin ea vrăjmăşia. Şi, venind, a binevestit pace, 
vouă celor de departe, şi pace celor de aproape; că prin El 
avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, într-un Duh. Deci, 
dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi 
împreună-cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu, zidiţi 
fiind pe temelia apostolilor şi a prorocilor, piatra cea din capul 
unghiului fiind Însuşi Iisus Hristos. Întru El orice zidire bine 
alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, în 
Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui 
Dumnezeu în Duh“.                            (Efeseni, II, 14-22)                        
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„În timpul războiului, viaţa era tare grea şi oamenii sufereau de 
foame. Dar un om bogat s-a hotărât să-i ajute pe cei sărmani şi a 
trimis vorbă în tot târgul că, din ziua următoare, el va oferi pâine 
oricărui copil şi asta fără niciun ban. A doua zi, încă din zori, mulţi 
prichindei se strânseseră în faţa casei care locuia omul atât de bun 
la suflet. Când acesta a apărut cu nişte coşuri mari, pline cu pâine, 
copiii s-au repezit, îmbrâncindu-se, lovindu-se, căutând fiecare să 
apuce pâine cât mai mare. Fiecare, cum punea mâna pe câte o 
pâine, o lua la goană, bucuros că prinsese o bucată mai mare. Era 
acolo o hărmălaie ... 

Dar omul a observat că undeva, la marginea curţii, aştepta 
cuminte o fetiţă. După ce toţi ceilalţi copii şi-au ales ce pâini au vrut 
şi au plecat cu ele, fetiţa s-a apropiat şi ea de primul coş şi s-a uitat 
în el. Dar acolo nu mai rămăsese nimic. A căutat şi în cel de-al 
doilea coş, dar şi acesta era gol. Spre bucuria ei, pe fundul celui 
de-al treilea coş a găsit o pâinică mică, mică, pe care niciun copil 
nu o băgase în seamă. Fetiţa a luat-o, a mulţumit frumos pentru 
pâine şi a plecat spre casă. 

Toată ziua a stat omul şi s-a gândit la cum se purtase acea fată 
şi, ca urmare, a dat poruncă la bucătărie să fie coaptă o pâine 
mică, dar în care să fie puşi 10 galbeni. Apoi, dis de dimineaţă, a 
aşezat pâinica deasupra celorlalte pâini şi a ieşit iarăşi cu toate 
coşurile în curte, unde copiii deja se strânseseră şi aşteptau 
nerăbdători. Din nou s-au repezit şi s-au luat la harţă. La sfârşit, 
fetiţa noastră, care aşteptase cuminte, ca şi în ziua precedentă, s-a 
ales tot cu pâinea cea mai mică, singura rămasă. Şi de această 
dată, i-a mulţumit frumos omului şi s-a grăbit spre casă, unde
mama ei o aştepta. Când s-au aşezat la masă şi femeia a rupt 
pâinea, ce să vezi?!, galbenii s-au răsturnat pe masă din aluatul 
proaspăt. 
- Vai, s-a speriat mama, ce să fie cu aceşti bani? Dacă banii au 
ajuns din greşeală în pâinea adusă de tine? Poate i-au căzut 
brutarului, în timp ce frământa aluatul. Ia-i şi du-i imediat înapoi!
S-a întors fetiţa la casa omului şi i-a dat acestuia toţi banii; 
spunându-i cum mama ei i-a găsit în pâinica primită. Privind-o cu 



 3

drag, omul i-a răspuns: 
- Banii aceia nu au ajuns întâmplător acolo. După ce am văzut 

ieri cum ai avut răbdare şi cum te-ai mulţumit chiar şi cu mai puţin, 
am hotărât să te răsplătesc. Astăzi, am văzut şi cât eşti de cinstită, 
fiindcă ai fi putut păstra totul, dar tu mi-ai adus banii înapoi. Drept 
răsplată, în fiecare dimineaţă când vei veni să iei şi tu o pâinică, 
vei primi şi câte zece galbeni. 

Doamne, ce bucuroasă a fost fetiţa! Nu ştia cum să-i 
mulţumească omului pentru atâta bunătate. S-a dus în fugă la 
mama ei şi i-a dat bănuţii, după care i-a povestit totul, iar mama a 
povăţuit-o şi de această dată, iar fata i-a urmat sfatul.
Aşa se face că, de atunci, în fiecare dimineaţă, când primea 
galbenii, fata se ducea în mijlocul celorlalţi copii şi împărţea cu ei 
toţi bănuţii. Ştia că şi ceilalţi au nevoie de milostenie la fel de mult 
ca şi ea. 
‹‹Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge DRAGOSTEA, dar 
DRAGOSTEA poate învinge şi sărăcia şi bogăţia››“.(Sf. Ioan Gură de Aur) 
 

Despre pelerinaje și cinstirea moaștelor 

 „Peste 120 de milioane de persoane se adună pentru pelerinajul 
hindus Maha Kumbh Mela, din India. Peste 3 milioane de musulmani 
se adună anual la Mecca. Peste 300.000 de oameni participă anual la 
pelerinajul catolic de la Santiago de Compostela. Hinduși, musulmani, 
creștini, ei au credința că efortul de a fi părtași la un astfel de 
eveniment îi ajută în propășirea lor spirituală. Presa nu-și permite să-i 
acuze pe cei care sunt prezenți la aceste pelerinaje, văzute ca drum 
spiritual al inițierii, purificării sau iluminării. Cu o singură excepție: 
creștinii ortodocși. Anual, în preajma marilor sărbători la care se 
strâng mii de oameni, aceștia sunt etichetați ca retrograzi, medievali 
și „epitetele” ar putea continua. 

Din păcate, o parte din mass-media din România tratează în mod 
constant pelerinajele de la București sau Iași cu condescendență și 
superioritate, iar participanții sunt adesea ridiculizați.  

Este o chestiune de civilizație să te raportezi cu respect la 
practicile religioase, chiar și atunci când nu le înțelegi. Nu am văzut 
ca presa din afară să râdă de „medievalii” de credincioși din India sau 
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din Orientul Mijlociu - pentru că pur și simplu asta nu se face, așa 
cum nu scuipi semințe pe jos sau nu îți pui picioarele pe masă, la 
dineu. Ceea ce se întâmplă la noi arată, cred eu, fie niște 
reminiscențe evidente ale presei militante atee, materialist-dialectice, 
fie, mai degrabă, o nevoie complexată de autodenigrare ce, pasămite, 
ne-ar elibera de „relicvele trecutului” și „ne-ar aduce în rând” cu 
lumea civilizată. Dar dacă asta vrem, de ce nu suntem oare în stare 
să respectăm niște minime norme de civilitate? Am rămas oare la 
nivelul de poster leninist de propagandă anticlericală?  

Să încercăm acum să și înțelegem credința cu privire la cinstirea 
moaștelor. De ce cinstesc ortodocșii moaștele sfinților și de ce 
mergem în pelerinaj? Când cinstim moaștele sfinților, noi nu cinstim 
„oase”, cum spun cei rău intenționați. Ci ne întâlnim, conform 
credinței noastre, cu sfântul la ale cărui moaște ne închinăm. Și 
cinstim harul lui Dumnezeu sfințitor, prezent în sufletul sfântului, care 
se află în Ceruri, și în trupul lui, care se află pe pământ. Părintele 
Dumitru Stăniloae arăta că sfințenia sufletului se împărtășește, se 
comunică și sfintelor moaște și icoanelor sfinților respectivi. Iar 
pelerinii care așteaptă, poate, ore întregi la rând în rugăciune și cu 
evlavie să se închine moaștelor sfinților pot simți o bucurie atât de 
mare, încât uită adesea de oboseală și de distanța parcursă. Această 
bucurie este, pentru cei care au fost vreodată într-un astfel de 
pelerinaj, secretul celor care îi iubesc și îi cinstesc pe sfinți.  

Sau cum spunea scriitorul și eseistul G.K. Chesterton: „Oasele 
uscate ale sfinților pot vindeca orașe întregi care sunt atinse de cele 
mai rele molime”. Ne închinăm moaștelor sfinților pentru că cerem 
vindecarea de unele boli ale trupului sau ale sufletului și pentru că 
știm că ei pot mijloci pentru noi spre a primi această vindecare. Dar, 
mai presus de toate, ne închinăm moaștelor sfinților pentru bucuria 
întâlnirii cu sfințenia, pentru prezența harului Duhului Sfânt în 
moaștele lor‟.                               (Cătălin Sturza, Ziarul Lumina, 20 Octombrie 2019) 
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