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Scopul cinstirii sfinţilor

Icoana Duminica tuturor sfintilor

Sfinţii sunt traitori şi purtători ai dumnezeieştii revelaţii şi aparatori ai Tradiţiei
Ortodoxe.Ei au aparat Ortodoxia în faţa tuturor celor care incercau ,,sa strâmbe“
adevarul .Cinstind amintirea sfinţilor, pastram vie şi nealterată în inima noastră credinţa cea
adevărată . ,,…Sfinţii sunt purtători ai acestei Revelaţii pe care Hristos a adus-o lumii. Ei au
experiat-o în viaţa lor şi au transmis-o mai departe turmelor lor duhovniceşti .Prin ea, ei s-au
opus tuturor ereziilor care au aparut de-a lungul vremii,biruind moartea şi depăşind chiar tirania
timpului .“
Cinstirea sfinţilor prin sarbătorile închinate acestora întreţin de-a lungul vremii in
conştiinţa generaţiilor de credincioşi, amintirea momentelor sau faptelor memorabile din vieţile
sfinţilor, pentru a nu fi date uitarii .Amintirea sfintelor persone şi a evenimentelor din sfintele lor
vieţi este pentru creştini un prilej de a ne exprima sentimentele de recunoştinţa , de admiraţie de
respect şi de cinstire pe care le nutrim pentru ele .Viaţa curată a sfinţilor ,curajul ,credinţa şi
smerenia lor sunt pentru noi modele, exemple sau imbolduri spre virtute,spre desavarşirea
noastră moral-religioasă .
,,Tot aşa şi noi ,să amintim celor de faţa vitejia bărbaţilor şi , aducând oarecum înaintea
ochilor faptele lor ,să mişcăm spre faptă pe cei mai curajoşi , pe cei care sunt prin voinţa
asemenea lor .Acesta este rodul cuvantului de lauda în cinstea mucenicilor : sa îndemne la virtute
pe cei adunaţi sa le praznuiască pomenirea “.
Biserica lui Hristos pune înaintea noastră a tuturor viaţa fiecaruia dintre ei ,spre folosul
nostru .
,,Să cinstim ,deci,şi noi, fraţilor ,pe sfinţii lui Dumnezeu. Dar cum îi vom putea cinsti ? Îi vom
putea cinsti, daca, după exemplul lor ne vom curaţi de toată întinaciunea sufletului şi a trupului
ne vom îndeparta de răutaţile de pâna acum şi îndepartându-ne de ele , ne vom îndrepta spre o
viaţa virtuoasă.Îi vom putea cinsti daca vom opri limba noastră de la jurăminte , de la jurăminte
false, de la defaimare şi de la înjurătură şi buzele noastre de la minciună şi calomnie şi dacă
numai în felul acesta le vom aduce lauda “.
Astfel cinstirea sfintilor are un scop pedagogic , instructiv - educativ ,reprezinta un mijloc
de cultivare şi de promovare a virtuţilor morale , a evlaviei şi a iubirii de Dumnezeu şi de
oameni. Cinstind pe sfinţi noi cinstim si slavim pe Dumnezeu .Pe sfinţi îi cinstim nu pentru ei
înşişi ci veneram într-înşii darurile supranaturale pe care li le-a dăruit Dumnezeu şi puterea sau
trecerea deosebita pe care El le-a dat-o pe lânga Sine .Cinstea ce li se dă sfinţilor se indreapta şi
trece la marirea lui Dumnezeu ,Căruia Sfinţii i-au placut prin credinţă şi viaţa îmbunataţită ce au
avut “
Cultul sfinţilor îmbogăţeşte cultul ortodox, prin el se promovează credinţa şi o înaltă
viaţa morala se realizează şi se întăreşte legătura dintre Biserica luptatoare şi cea triumfătoare .

Sfinţii prin smerenia lor , prin iubirea de Hristos şi de semeni şi-au ,,gatit”din viaţă
locaşuri în cerurile prea înalte dupa cum ne arată şi cântarea liturgică :”Ce vă vom numi pe voi
sfinţilor ? Heruvimi, că întru voi S-a odihnit Hristos, Serafimi, că neîncetat L-aţi preaslăvit pe
El…multe sunt numirile voastre, dar mai multe darurile. Rugaţi-vă să se mântuiască sufletele
noastre .”
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