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(Galateni 2: 16-20) 

 
 Astăzi, în această Duminică de după înălțarea sfintei Cruci, ni se aduce aminte încă odată de 
binecuvântările pe care jertfa Mântuitorului pe Cruce ni le-a adus. Domnul a fost răstignit pe Golgota și 
acolo a luat asupra Lui toată nedreptatea păcatului și toate păcatele personale ale umanității. Ele au fost 
bătute în cuie cu El, „omorând” aceste păcate și distrugându-le. Sau cum spune rugăciunea de la ceasul 
al 6-lea, Domnul Nostru Iisus Hristos, „prin cinstită Crucea Lui, zapisul păcatelor noastre L-ai rupt și ai 
biruit întru Dânsul stăpâniile și puterile întunericului;”. Orice persoană care crede în Cruce când este 
botezată e eliberată de păcatele ei, și când iasă din apa botezului, o nouă viață în Hristos începe.  
Însemnările păcatelor lui trecute sunt șterse și ei încep proaspeți și curați. Într-adevăr în botezul nostru 
participăm la moartea și îngroparea lui Hristos. După cum sf. Pavel scrie: „Cunoscând aceasta, că omul 
nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai 
fi robi ai păcatului.”(Romani 6:6). „Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă;” (2 Corinteni 
5:17). 
 
Sf. Apostol Pavel scrie despre harul Mântuitorului, lucrând și trăind cu el. El s-a lăsat în mâinile Lui 
Hristos. Tot ceea ce face este în voia Domnului. Fie că decide unde să meargă sau ce să facă, Hristos e 
Cel care hotărăște. Sf. Ioan Hrisostom a comentat asupra acestor cuvinte ale sf. Pavel zicând: „Pentru 
că Pavel făcea totul potrivit voii lui Dumnezeu, nu zicea <<trâind în Hristos>>, ci mult mai mult 
<<Hristos trăiește în mine>> ”. Pentru că-l avea pe Hristos înnăuntrul lui, trăia după voia Domnului. 
 
Datorită acestei mari binecuvântări, viața sf. Pavel a fost complet transformată, fiind sub lumina 
credinței în Hristos și inspirată de ea. Viața sf. Apostol a fost cam ca și viața oricărui alt om, pentru că 
trebuia să mănânce și să muncească pentru a se întreține. În interiorul lui totuși, era o puternică credință 
în dragostea lui Hristos pentru cei păcătoși, în așa măsură încăt simțea că Hristos s-a jertfit exact pentru 
el. În cuvintele lui, le scrie galatenilor: „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci 
Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a 
iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” (versetul 20). 
 
Frații mei și surorile mele, când vedem la ce mari înălțimi a ajuns sf. Pavel, cât de mult este cinstit de 
către oaameni și îngeri, exact pentru că și-a supus voia lui voii Domnului, atunci putem înțelege puterea 
vieții creștine. Oricine alege să meargă pe calea lui Hristos, făcând voia Domnului prin cuvintele și 
faptele lui, va reuși în toate. Vedem dovada pentru aceasta nu doar în viața sf. Pavel, ci la toți sfinții de-
a lungul vecului, indiferent de poziția lor socială. Ne amintim de viețile lor sfinte și de mijlocirile lor 
miraculoase cu admirație, cerând să ne ajute cu rugăciunile lor. 
 
Dar chiar când facem aceasta, se stârnește un conflict. Deși în mod teoretic putem accepta toate acestea, 
devine mult mai dificil când ne gândim la zbaterile noastre zilnice, având gândul distras de la 
Dumnezeu de către slăbiciunile noastre personale și ispitele de la cel rău. Ne pierdem concentrarea pe 
Dumnezeu și auzim voci care seamănă îndoială. Aceste voci încearcă să ne descurajeze, zicându-ne că 
Evanghelia nu poate fi aplicată în societatea coruptă de azi, și că nu oricine poate fi precum sf. Pavel. 
Este imposibil! 
 
Binențeles, toate acestea sunt simple încercări de a-mi „dezvinăvății păcatele mele”, după cum zice și 
Psalmul (140/141:4). Când vorbim despre a-l imita pe sf. Pavel, nu ne referim la urcarea la al 3-lea cer 
și facerea de minuni. Ce putem face este să-i imităm credința, dragostea și ascultarea de Hristos. În 



acest mod, MILIOANE de creștini l-au imitat. Nu suntem singuri în această încercare, pentru că avem 
harul Domnului ca ajutor. 
 
Cu Dumnezeu Atotputernicul, nimic nu eeste imposibil! Este destul pentru noi să vrem sa-L luăm pe 
Dumnezeu de mână și să mergem pe calea pe care ne-a pregătit-o Hristos, cu exemplul Lui și cuvântul 
Lui. Amin. 


