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(Galateni 6:11 – 18) 
 
În cuvântul de azi auzim concluzia epistolei sfântului Pavel către galateni. În ea, el rezumă tot ceea 
ce a discutat pe larg înainte, pentru a proteja comunitatea creștină de cei care voiau să distorsioneze 
Evanghelia și să arate disensiuni în Biserică. De asemenea el evidențiază binecuvântările pe care le-
a adus în viața noastră jertfa Mântuitorului pe Cruce. 
 
Sf. Pavel le spune creștinilor să nu permită sa fie separați de comunitate de către fanatici, care se 
pretind creștini zeloși. Ei nu sunt ghidați de către Duhul Sfânt, ci de către propriile lor idei egoiste 
asupra ceea ce li se pare lor “corect”. Sfântul Apostol dezvăluie repede această ipocrizie și aroganță. 
De exemplu, circumcizia:  care este motivul pentru care acești “zeloși” cer circumcizie? Este legea 
iudaică, dar ce are ea de a face cu Evanghelia? Nu pentru Dumnezeu cer ei aceasta, ci pentru a-și 
satisface propria lor dreptate. Acești fanatici vor să-i facă și pe alții asemenea lor și să-și adune 
adepți și să se dea în spectacol către iudei prin menținerea unor formalități care sunt străine de 
adevăratul duh al Evangheliei. 
 
Din păcate, vedem același lucru și în ziua de azi. Sunt mulți cei care se îndepărtează de Hristos 
îndreptățindu-se pe ei înșiși, care se amegăsc gândindu-se că ei sunt cei care păstrează Sfânta 
Tradiție și se cred experți ai Sfintelor Canoane. Se poziționează ca și niște povățuitori infailibili care 
știu ce este corect și vor să impună viziunea lor tuturor celorlalți! De asemenea, ei nu ezită să critice 
preoți, episcopi și patriarhi, condamnându-i ca și eretici și schismatici! Ei îi încurajează pe alții să se  
rupă de ierarhii lor și le place să aibă adepți la fel de fanatici, care gândesc ca și ei și se implică în 
lucruri similare. Acești oameni care caută o recunoaștere populistă a viziunilor lor, sunt foarte 
periculoși pentru pacea și unitatea Bisericii. 
 
Să nu uităm că în Biserica Ortodoxă, nimeni, oricine ar fi, nu are dreptul să impună propria lui 
interpretare personală a Sfintei Scripturi și a Canoanelor. Când apar probleme serioase în viața 
Bisericii, fie ele despre credință sau etică, Biserica, de pe vremea Sfinților Apostoli, a adresat aceste 
probleme împreună, într-un Sinod. Prima astfel de întâlnire a avut loc în anul 48 d.Hr., în Ierusalim. 
Aici, cu povățuirea și ghidarea Sfântului Duh, Sfinții Apostoli au dicutat problemele lor și au ajuns 
la o înțelegere legat de ce să facă în privința lor. Apoi au comunicat deciziile lor comunității 
creștine (vezi Fapte, capitolul 15). Aceasta este metoda care a rămas în Biserica Ortodoxă în timp, 
pentru a rezolva orice problemă care poate apărea în comunitate. Toți creștinii, indiferent de poziția 
lor, sunt obligați să respecte și să urmeze deciziile sinodicale ale Bisericii. Acesta este cel mai sigur 
mod pentru noi de a trăi ca și creștini (acesta este un subiect foarte profund, pe care nu avem timp 
acum sa-l analizăm în toate aspectele lui). 
 
In cele ce urmează, Sf. Pavel vorbește despre tipul de lăudăroșenie pe care agitatorii îl fac, și le 
răspunde cu propria lui laudă: și anume, ei pot vorbii despre a-i face pe unii oameni urmași de-ai 
lor, dar “mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos” (vezi 
versetul 14). Într-un comentariu la acest verset sf. Ioan Hrisostom zicea: “Ce este atunci lauda în 
Cruce? Este faptul că Hristos a luat chipul unul servitor de dragul meu și a suferit ceea ce a suferit 
pentru mine servitorul și nerecunoscătrul lui dușman. Totuși, El m-a iubit atât de mult încât S-a dat 
pe sine morții pentru salvarea mea.”  Crucea lui Hristos este de asemenea mândria oricărui creștin, 
pentru că pe Cruce își au fundația nădejdea și bucuria noastră. Cum ne rugăm la Paști: “căci iată, 
prin Curce a venit bucurie la toată lumea.” 
 
În atenția lui acordată Crucii, sf. Pavel adaucă ceva mai important și plin de înțeles, cum 
concluzionează aceste verset: “prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume!” 
(versetul 14). Cu cuvântul “lumea”, sf. Apostol se referă la bogății, putere, glorie și plăcerile găsite 



în lume, pe care oamenii le consideră așa de importante și minunate. Pe scurt, sf. Pavel zice că 
aceste lucruri nu au nicio putere asupra lui și le respinge. 
 
Dragi frați și surori, cu cât conștientizăm mai mult adevărul că Hristos a murit pentru noi pe Cruce, 
cu atât vom deveni mai puternici în lupta noastră de a ne elibera de patimi și de dorințe păcătoase. 
În acest mod vom ajuta la întărirea unității Bisericii și astfel ne vom bucura de pacea, mila și harul 
Domnului – toate aceste lucruri pe care sf. Pavel le dorește și galatenilor la sfârșitul epistolei lui 
(versetul 18). Amin. 


