
„Iubiți pe vrăjmașii voștri!”
Predica de pe Munte în varianta Evangheliei după 

Matei este cuprinsă în 3 capitole (5-7), în Evanghelia 
după Luca nu ocupă decât 30 de versete. (Luca 6, 
20-49) Lucrul acesta este explicabil când ne gândim 
la faptul că destinatarii Evangheliei lui Luca erau 
veniți din păgânism și de aceea autorul sfânt a lăsat 
deoparte descrierea atitudinii Mântuitorului față de 
Lege.

Sfântul Evanghelist Luca a păstrat în varianta sa 
însă învățătura despre iubire, incluzând aici și iubi-
rea față de vrăjmași. Aceasta este regula de aur a 
moralei creștine. Antichitatea precreștină cunoștea o 
formulare negativă a regulii de aur: „Ce ție nu-ți pla-
ce, altuia nu face!” Mântuitorul Hristos îi dă acesteia 
o formulare pozitivă, arătând astfel că nu este de 
ajuns a nu face răul, ci trebuie să săvârșim binele: 

„Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și 
voi asemenea.” (v. 31)

Domnul vrea să scoată în evidență insuficiența 
unei iubiri care-i cuprinde doar pe cei care ne iubesc 
pe noi. Oamenii răi pot fi buni cu ai lor. Descoperim 
foarte multe situații de genul acesta în jurul nostru, de 
oameni care asupresc sau prigonesc sau ucid pe cei 
de lângă ei, dar își iubesc și sunt devotați familiei.

O astfel de „iubire” legată de interese familiale sau 
de grup nu este altceva decât o formă de egoism. 
Porunca iubirii era foarte clar exprimată în Lege: „Să 
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Lev. 19, 
18) Era cea mai cunoscută poruncă din Lege, de 
aceea și Mântuitorul îl întreabă pe cărturar: „Ce este 
scris în Lege?” Mântuitorul o alătură poruncii iubirii 
de Dumnezeu ca să arate că porunca dragostei este 
cea mai importantă.

Iudeii însă nu înțelegeau și nu știau cât de mult 
se putea extinde noțiunea de „aproapele”. Legea 
dădea un sens noțiunii acesteia , căci mereu se 
vorbea despre „poporul tău”, „fratele tău”, „fiii po-
porului tău”, un sens restrâns, doar pentru cei care 
erau membri ai poporului Legii, israeliții. Nu erau 
considerați „aproapele” samarinenii, străinii (cei de 
alt neam), cei care timp de 12 luni nu devin membri 
ai comunității iudaice.

Existau și glasuri care încercau lărgirea înțelesului 
acestui termen, se spune astfel la Levitic: „De se 
va așeza vreun străin în pământul vostru, să nu-l 
strâmtorați. Străinul care s-a așezat la voi să fie 
pentru voi ca și băștinașul vostru, să-l iubiți ca pe voi 
înșivă, că și voi ați fost străini în pământul Egiptului.” 
(Lev. 19, 34)

Învățătura Domnului este nemaiîntâlnită la iudei și 
în nicio religie până astăzi, de a introduce în porunca 
iubirii și pe vrăjmașii noștri. Niciodată vreo învățătură 
n-a cuprins și pe vrăjmași în noțiunea de „aproape-
le”. Mântuitorul vine să aducă pe pământ adevă-
ratul înțeles al poruncii iubirii, căci Legiuitorul Cel 
Adevărat este Dumnezeu, Care „este bun și cu cei 
nemulțumitori și răi” și „milostiv“. (Luca 6, 35-36)

(continuare în pagina 2)
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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În Evanghelia după Matei sunt date și alte exemple 

vorbindu-se despre Dumnezeu Care „face să răsară 
soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite 
ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți”. (Matei 
5, 45) Astfel că primii creștini rosteau public rugăciuni 

bine alcătuite și rânduite pentru vrăjmașii și prigonitorii 
lor cum mărturisește Sfântul Policarp. Nu de puține 
ori iubirea unor sfinți a impresionat pe vrăjmașii și 
ucigașii lor. Sfinții au strălucit întotdeauna în mijlocul 
lumii tocmai prin împlinirea acestei porunci.

Creștinul adevărat, chiar dacă nu este înțeles de 
cei din jur, chiar dacă lumea nu-l acceptă, chiar dacă 
ar fi să sufere martiriul, nu poate avea vrăjmași. El 
nu are decât frați. Toți cei care sunt lipsiți de o per-
spectivă duhovnicească sunt întotdeauna puși în 
dificultate de porunca iubirii nelimitate. Ori frumusețea 
acestei porunci și înălțimea ei sunt date și de faptul 
că prin aproapele trebuie să ne gândim și la vrăjmași. 
Pentru împlinirea ei trebuie să fim ajutați de harul lui 
Dumnezeu, pentru că doar reduși la puterile noastre 
firești nu putem împlini această poruncă.

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul spune: „Domnul 
m-a învățat să iubesc pe vrăjmași. Lipsiți de harul 
lui Dumnezeu nu putem iubi pe vrăjmași, dar Duhul 
Sfânt ne învață iubirea și atunci vom simți milă chiar 
și pentru demoni… Dacă te rogi pentru vrăjmașii tăi, 
să știi că un mare har dumnezeiesc locuiește în tine. 
Nu zic că este deja un har desăvârșit… dar e de ajuns 
pentru mântuire… Cel ce a învățat de la Duhul Sfânt 
să iubească va suferi toată viața pentru cei ce nu se 
mântuiesc, varsă lacrimi pentru oameni și harul lui 
Dumnezeu îi dă puterea de a iubi pe vrăjmașii lui.” 
(Sfântul Cuvios Siluan Athonitul - „Între iadul deznă-
dejdii și iadul smereniei”)

Dacă n-am reușit să împlinim această poruncă 
și ne este încă străină, încă nu suntem creștini 

„Iubiți pe vrăjmașii voștri!”
adevărați, încă nu am reușit să punem în lucrare 
harul care să ne ajute să iubim fără limite, chiar și 
pe vrăjmași. Așadar, iată o poruncă pe care Fiul lui 
Dumnezeu ne-a dat-o ca să ajungem la limpezire 
sufletească și să ne destupăm izvoarele iubirii și să 
facem loc lui Dumnezeu în viața noastră și să dove-

dim că Evanghelia poate fi împlinită.
Dacă ne silim să înmulțim iubirea în-

temeiată pe credință, atunci Împărăția lui 
Dumnezeu va fi mai aproape de noi. Să nu 
uităm cuvântul: „fiți dar desăvârșiți, precum 
și Tatăl vostru desăvârșit este.” Să nu uităm 
nici pe Apostolul ce zice: „Ocărâți fiind, bine-
cuvântăm, prigoniți fiind, răbdăm, defăimați 
fiind, mângâiem. Ca gunoiul am ajuns, 
lepădătura tuturor până acum.” (I Cor. 4, 
13) Deci, când ești smerit și ții seamă de po-
runca lui Dumnezeu, nu faci precum cei ce 
nu știu de Dumnezeu, ci împlinești porunca 
lui Dumnezeu. Aceasta ne deosebește de 

ceilalți, așa ne va cunoaște lumea: „după aceasta vor 
cunoaște oamenii că sunteți ucenicii Mei, dacă veți 
avea iubire unii față de alții.” Amin. 

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XIX-a după Rusalii, Pre-

dica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor, Sf. Ev. Luca 
6, 31-36, 2 octombrie)

 Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Tari păzitori i-a pus pe ei,
Domnul nostru Iisus Hristos
Întregului ținut oltenesc,
Iar credinței creștine de folos.

Romani de neam şi mari dregători,
Erau în armata împărăției,
Dar au luptat în mare taină
Pentru câștigarea veșniciei. 

Pe vremea împărăției
Vestitului Maximian (286-305),
Serghie şi Vah aveau înalte 
Funcții în Imperiul roman. 

În Școala Centiliilor
Serghie era primicer,
Adică prima funcție,
Iar Vah era secundier. 

Diviziuni de elită
Ale armatei romanilor
Pregăteau cei doi demnitari,
Prin formarea ofițerilor.

Maximian îi aprecia 
Pentru priceperea lor
Şi pentru rezultatele obținute 
În timpul războaielor. 

Erau mereu în preajma lui
În cercurile înalte,
Respectați şi îndrăgiți
Şi cunoscători în toate. 

Prin invidia celui rău,
(Pentru că erau buni şi cinstiți),
De închinătorii la idoli,
La împărat au fost pârâți. 

S-a întristat Maximian
Şi parcă nu-i venea să creadă,
Că nu se-nchină zeilor
Şi pentru a avea dovadă,

I-a invitat pe Serghie şi Vah
În capiștea idolească
Încât împreună cu împăratul,
Lui Zeus să îi jertfească.

Îi priveau toți cu mirare
Pe plăcuții lui Dumnezeu,
Ca să vadă dacă intră 
În locașul celui rău.

Văzând c-au rămas afară,
Împăratul a poruncit
Ca să-i aducă cu forța
Şi să se-nchine i-a silit.

Au refuzat cu tărie
Închinarea la cel rău,
Recunoscând că au în cer 
Pe-adevăratul Dumnezeu,

Cel ce este milostiv,
Puternic şi iubitor, 
Este viu şi-adevărat,
Nu ca Zeus nesimțitor.

S-a mâniat împăratul 
Şi apoi a dat poruncă, 
Să-i îmbrace-n haine femeiești
Şi prin cetate să-i ducă.

În semn de batjocură,
În lanțuri au fost plimbați 
Pe toate ulițele cetății,
Ca să fie ei rușinați. 

Nici aşa nu şi-au lăsat credința,
Dimpotrivă se rugau 
Cu ardoare şi speranță
Şi Domnului Îi mulțumeau. 

Văzând a lor încrâncenare,
Maximian a hotărât să fie duși
Departe, în Antiohia Siriei
Şi la multe cazne să fie supuși. 

În drum spre cetatea Varvalisa
Îngerul li s-a descoperit,
Întărindu-i în credinţă
Şi încurajându-i, le-a binevestit,

Că prin nevoința lor
Cununa biruinței vor lua,
Iar Domnul Iisus Hristos
Pe amândoi îi va ajuta.

Şi vor fi ei sprijiniți
Ca să pună sub picioare
Pe diavolul cel vrăjmaș, 
Prin credinţă şi răbdare.

Ajungând la împăratul Antioh,
Cel vestit prin răutate,
Au refuzat să asculte
Prefăcuta-i bunătate.

Cunoscându-i, le-a promis,
Că nu vor fi torturați
De se vor închina la idoli
Şi vor fi eliberați.

Ei, neputința idolilor,
Prin înțelepciune le-au descoperit,
Iar puterea dumnezeiască
A lui Hristos au mărturisit.

Această pereche de sfinți,
Erau prieteni buni şi colegi
Făcându-şi serios datoria, dar,
Credincioși, în taină, de ani întregi. 

Nu după fire erau frați,
Ci Darul cel Dumnezeiesc,
I-a făcut a cugeta corect şi bine
Într-un mod cinstit, frățesc.

Văzând că nu-şi lasă credința,
I-au torturat cu cruzime;
Au inventat multe chinuri, 
Cu deosebită asprime.

Sfântul Vah n-a mai suportat
Chinurile îngrozitoare
Şi după multă suferință
A căzut jos din picioare.

Duhul şi-a încredințat 
Domnului Iisus Hristos
A plecat apoi la cer,
Că şi-a trăit viața cu folos.

Cu încălțămintea de fier
Sfântul Serghie a fost plimbat,
Care avea cuie ascuțite în tălpi,
Dar credința nu şi-a lepădat.

Alerga şi cânta după trăsură,
Slăvindu-L pe Dumnezeu,
Că i-au chinuit doar trupul,
Dar şi-a salvat sufletul său.

L-au închis în temniță
Cu tălpile sângerate,
Iar a doua zi, chemându-l,
Picioarele erau vindecate.

L-au silit încă o dată,
Să se-nchine la cel rău,
Dar el lăuda pe Domnul
Şi i-au tăiat capul său. 

Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah  (7 octombrie)
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4
În ziua praznicului său, (7 oct.)
La locul unde a fost omorât,
Fiarele pădurii, blânde ca mieii,
La locul acela, mulţi ani, au venit.

Fără să facă vreun rău,
Locul sfânt au ocolit
Ca un semn de preamărire
Şi-n adâncul pădurii au pierit.

Moaştele mucenicilor
Sunt izvoare de tămăduiri
Celor ce cu credinţă, prin ei, 
Cer la Domnul mijlociri. 

S-au dovedit la Rosafa,
Protectori ai armatei bizantine,
Ajutători şi ocrotitori 
Ai credinței noastre creștine.

Printr-o adevărată minune, 
Capetele celor doi ,
De către Neagoe Basarab
Au fost aduse la noi; 

Mai întâi la Curtea de Argeş,
La splendida ctitorie
A credinciosului domnitor
Şi mult mai târziu, aduse în Bănie.

Prin hotărârea Sfântului Sinod, 
(25 oct. 1949)

Mitropolitul Firmilian a dispus
Strămutarea Sfintelor Moaşte
Şi la Catedrala „Sf. Dumitru” s-au adus. 

Şi astăzi sunt la Craiova
Şi vor rămâne mereu
Ca rugători şi mijlocitori 
Pentru olteni, lui Dumnezeu.

Pe 7 octombrie, an de an,
Cu evlavie îi prăznuim,
În special, noi, oltenii 
Şi cu credinţă îi cinstim. 

Le mulțumim cu tărie 
Că-au vrut să vină la noi,
Să ne-arate drumul drept
Şi să ne-ajute în nevoi!

 Dumitra Groza

Creștine,
Creştine, inima ţi-e frântă şi împietrit eşti în durere,
Zadarnic toţi îţi stau alături, nu ai la Ceruri mângâiere.
Când pierzi lumina bătrâneţii şi rostul unei vieţi întregi,
Priveşti copilu-ţi fără viaţă şi nu accepţi şi nu-nţelegi,

Ce năprasnă e asupra-ţi, ori ce păcate, ce blestem!..
Însingurarea te cuprinde şi lacrimile arse gem.
În jurul tău e întuneric, înghețul sideral te doare
Şi doar un licăr de-alinare e în plăpânda lumânare.

Stai şi te-ntrebi care-i resortul în bezna minţii, ce motiv,
A dezlegat urgia morţii în dezmăţatul „Colectiv”
Şi doar exorcizarea sfântă, numai cu post şi rugăciune,
Ar scoate duhurile morţii, … şi numele e … „legiune”.

Căci în obscuritatea minţii, cu fulgere şi cu scântei,
Din spuza iadului fierbinte aduc în lume un crâmpei.
Spurcându-şi chipul cel angelic, schimonosindu-se în draci,
În moartea însăşi, animale, în vrăjitoare, vârcolaci,

Şi-n sacrificii ocultiste de ţapi şi porci, o, ce urgie!..
Stropesc al lor botez demonic în deşănţată blasfemie.
Şi toate ţipetele morţii cu ale iadului frisoane,
Îţi sparg Cereasca armonie şi spumegă din megafoane.

Sporind a Șarpelui Frăție, ieșind din veacuri tenebroase,
Din grote şi „de pe pustie”, pătrund în cluburi şi în case:
Alcool şi droguri şi curvie şi-atâtea trupuri despuiate,
Într-o muzică macabră, spasmodic, contorsionate.

Tutunul pufăie otrava, rânjesc cohorte de satane,
Miros de fum şi de pucioasă şi aburii de la cazane.
Viciul e-ntronat într-înşii, dezmățul e răspunsul stranei
Şi-aduc în templul de pierzare o liturghie a Satanei.

De unde-atâta suferinţă, cei vii, parcă ieșiți din iad,
În ignoranţa vinovată, triaţi sunt la al morţii vad,
Iar tu părinte, nepărinte, privești la ei neputincios;
Cu toţi prietenii alături stai şi te roagă lui Hristos!

În umbra nopţilor pierdute, întreabă-te de unde vin
Şi Moş Gerilă, iepurașii şi necreștinul Haloween,
Căci toate creierul ţi-l spală, eşti obosit de nopţi târzii,
N-auzi când harângul te cheamă, nici glasul Sfintei Liturghii!

Cauţi mii de scuze şi motive, cum că preoții mai greșesc,
Dar în biserică, în rugă, aduc prin ei un Rai Ceresc.
Nu părăsi cărarea vieţii că-i un păstor nemerituos!
Să-l judece pe el Stăpânul,.. şi l-a ales Iisus Hristos.

Dacă îţi laşi puii să zboare din cuibul cocoţat pe stâncă
O fi aceasta libertate,?... penajul le lipseşte încă,
Ori când Apocalipsa vine şi norii sunt purtaţi de vânt
Nu poţi să te întrebi, creştine, copiii tăi pe unde sunt?

E Vineri, ziua răstignirii, o zi de jertfă din iubire,
E zi de rugă spre iertare pentru întreaga omenire,
Căci azi, capcanele ispitei urzite-n ură de cel Rău,
Le-a sfărâmat prin jertfa Crucii mult milostivul Dumnezeu.

Creştine, rostul vieţii tale, cât mai eşti încă pe pământ,
E ca familia-ţi frumoasă, s-o-nfăţişezi la Cerul Sfânt
Şi-n Casa Lui Hristos te-ntoarce, e Calea Vieţii, Luminoasă,
Fă-ţi datoria de părinte şi cheamă-ţi toţi copiii, Acasă!
 

 de Radu Cârstoiu Arbore
Pentru nemângâiatele victime de la clubul „Colectiv”.

 (octombrie 2015)
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„Tinere, ție-ți zic: Scoală-te!”

Foarte aproape de Muntele Tabor, în Galileia, 
un mic sat poartă și astăzi numele de Nain. 
De numele și locul acesta se leagă istorisirea 
evanghelică a unei mari minuni săvârșite de 
Mântuitorul Hristos: învierea unui tânăr pe care-l 
duceau să-l îngroape.

Este una dintre cele 3 învieri din morți săvârșite 
de Fiul lui Dumnezeu, alături de învierea fiicei lui 
Iair și a lui Lazăr. Încă o dată, Mântuitorul prin 

aceasta Își arată „slava Sa” (Ioan 2, 11), o dată 
mai mult ne arată că este Dumnezeu adevărat 
și că moartea este silită să dea înapoi înaintea 
puterii Sale. Martorii minunii sunt ucenicii Săi și 
mulțime multă. După ce au văzut minunea, „frică 
mare i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu 
zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi și Dum-
nezeu a cercetat pe poporul Său.” (v. 16)

Poporul încă nu vedea în Iisus pe Mesia cel 
profețit, dar pentru că profetismul a lipsit mult 
timp din Israel, credeau că acum Dumnezeu a 
trimis la ei un „mare profet.”

Evanghelia nu dorește a ni-L prezenta pe Iisus 
ca profet, ci vrea să scoată în evidență nemăr-
ginita iubire a lui Dumnezeu față de suferința 
omenească. Și nicio suferință nu este mai mare 

decât cea pricinuită de moarte. Într-un astfel de 
moment de maximă durere, Dumnezeu este 
lângă noi.

În episodul evanghelic, El este lângă mama 
îndurerată, văduva care-și duce singurul fiu la 
îngropăciune. Dată fiind această împrejurare, 
Domnul nu poate fi nepăsător și vine să aline 
negrăita durere. Și prezența lui Dumnezeu 
spulberă orice vaiet și orice suferință, mai întâi 
îi spune mamei: „Nu plânge!”, iar mai apoi cu un 
cuvânt îl învie pe tânăr spre bucuria tuturor. Pe 
bucuria acestei învieri și a celorlalte săvârșite de 

Mântuitorul Hristos și mai apoi pe propria Înviere 
se întemeiază credința noastră: „aștept învierea 
morților și viața veacului ce va să fie.”

Așa cum ne mărturisim credința în Dumnezeu 
Tatăl, Făcătorul cerului și al pământului, așa cum 
credem în Dumnezeu Fiul, așa cum Îl mărturisim 
pe Duhul Sfânt Dumnezeu, în Biserică și în Sfin-
tele Taine, tot așa credem și în învierea morților 
și în viața veșnică.

Cu toții cred că ne gândim că, dacă am venit în 
lume, va veni un ceas, un ultim ceas când trebuie 
să plecăm din lume, să părăsim lumea. Trebuie 
doar să o părăsim având în suflete credința învi-
erii, credința în nemurirea sufletului. Trebuie să 
credem că vom fi schimbați din viețuirea aceasta 
pe care o cunoaștem și din trupul acesta pe ca-

Credința noastră în Înviere
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re-l purtăm într-un alt chip de viețuire. Iar credința 
aceasta se bazează în primul rând pe puterea lui 
Dumnezeu, căci Domnul a zis: „Eu sunt Învierea 
și viața, cel ce crede în Mine, chiar de va muri, 
va trăi.” (Ioan 11, 25) Ca o încredințare a acestor 
cuvinte a făcut Domnul minuni ale învierii înainte 
de Învierea Sa.

Pe învățătura aceasta se bazează Biserica 
atunci când a alcătuit frumoasa cântare din 
Sâmbăta Floriilor (a lui Lazăr): „Învierea cea de 
obște mai înainte de Patima Ta încredințând-o, 
pe Lazăr din mormânt l-ai sculat, Hristoase 
Dumnezeule, pentru aceasta și noi, ca și pruncii, 
semnele biruinței purtând, Ție, biruitorul morții, 
strigăm: Osana celui dintru înălțime, bine este 
cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.” 
Deci Hristos a încredințat prin Lazăr învierea 
noastră a tuturor, iar mai apoi prin Slăvita Lui 
Înviere, S-a făcut „începătura celor adormiți” și 
aceasta „cu moartea pe moarte călcând.” Căci 
cei adormiți nu vor învia cu propria lor putere, ci 
cu puterea lui Hristos.

Sufletul nu moare niciodată, pentru aceas-
ta ne rugăm cerând fericita odihnă pentru cei 
plecați din această lume. Ne rugăm pentru ei, cei 
care nu mai sunt printre noi, dar sunt vii undeva. 
Chiar dacă nu ne-ar spune cineva, chiar dacă 
n-am crede în Înviere, noi simțim cumva în sufle-
tele noastre că nu se oprește totul la mormânt. 
Va veni o vreme când vom fi împreună cu cei 
plecați, va veni o vreme când vom sluji cu ei lui 
Dumnezeu, cum I-am slujit în această viață.

Spune Sfântul Apostol Pavel: „Cel ce este 
stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune, cel 
ce este muritor se va îmbrăca în nemurire.” 
(Cor. 15) Tocmai acum credința noastră devine 
credință dătătoare de nădejde. Cu ea străbatem 
întreaga viață, cu ea stăm în fața morții, cu ea 
ne înfățișăm în fața veșniciei, pe ea o avem ca 
temei de bucurie. Să nu ne îndoim niciodată de 
adevărul acesta al Învierii, pentru că toți vom 
învia cu puterea lui Dumnezeu.

Așa ne îndeamnă și ne învață Biserica să 
credem: „Să se veselească cele cerești și să 
se bucure cele pământești! Că a făcut biruință 
cu brațul Său Domnul, călcat-a cu moartea pre 
moarte, Cel Întâi-născut din morți S-a făcut; din 
pântecele iadului ne-a mântuit pe noi și a dat 
lumii mare milă.” (Troparul Învierii, glas 3)

Învierea lui Hristos este garanția învierii 
noastre așadar, iar această credință este bucu-
ria noastră și nădejdea la o viață veșnică. Mila 
lui Dumnezeu S-a revărsat asupra noastră prin 
Fiul Său, „începătorul vieții noastre veșnice.” 
Cu gândurile acestea să ne trăim viața, așa să 
ne înseninăm gândirea și simțirea, așa să ne 
angajăm să trăim o viață vrednică de Dumnezeu 
în veacul de acum și plin de răsplată în cel ce 
va să fie. Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XX-a după Rusalii, 

Învierea fiului văduvei din Nain, Sf. Ev. Luca 7, 
11-16, 9 octombrie)

 Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Legat de Pilda Semănătorului, Sfântul Te-
ofilact spune că „ieşit-a Semănătorul”, adică 
Fiul lui Dumnezeu a ieşit din sânurile părinteşti 
şi dintru a fi El ascuns, adică nevăzut, şi S-a 
făcut arătat, prin faptul că a luat firea noastră 
omenească şi aşa cum spune Sfântul Ioan 
Evanghelistul: „şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a 
sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca 
a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de ade-
văr” (In. 1, 14). Acum să nu considere cineva că 
Întruparea Fiului sau Cuvântului lui Dumnezeu, 
adică luarea firii omeneşti de către El, este un 
fapt care poate fi înţeles de oricine, chiar şi de 
cei necredincioşi, pentru că ea rămâne totuşi o 
taină pentru mintea omenească mărginită care 
încearcă să pătrundă în necuprins prin forţele 
ei proprii, o lucrare luciferică, sortită eşecului 
până la urmă. De aceea Sfântul Apostol Pavel 

spune: „cu adevărat, mare este taina dreptei 
credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, ....” (I 
Tim. 3, 16). Deci dacă Fiul lui Dumnezeu a ieşit 
dintru ale Sale, a ieşit deci, nu a renunţat la firea 
Sa dumnezeiască, aşa precum raza soarelui 
iese din soare fără să se despartă deloc de 
soare, sau cum mintea noastră iese din cap 
pentru a cunoaşte ceva, rămânând totdeuna 
în cap, pentru că El a rămas în continuare în 
Dumnezeu, atunci şi noi trebuie să ieşim din 
preocupările noastre multe şi mărunte pentru 
a ne întâlni cu Dumnezeu, Care vine întru în-
tâmpinarea noastră, dacă noi ne deschidem Lui. 
Pentru că până la urmă mântuirea noastră este 
o împreună lucrare a lui Dumnezeu şi a omului, 
care nu poate fi mântuit fără voia sa. 

Semănătorul este Cel Care pururea „seamă-
nă”, căci Fiul lui Dumnezeu nu încetează de a 

ascultând şi împlinind!
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semăna pururea în sufletele noastre. Căci Dom-
nul nu numai atunci când învaţă „seamănă”, ci 
şi prin zidirea aceasta, căci cel care priveşte cu 
luare aminte la lumea văzută, vede în ea lucrarea 
lui Dumnezeu, care îl face pe cel ce are ochi de 
văzut şi urechi de auzit să exclame: „Mare eşti 
Doamne şi minunate sunt lucrurile Tale şi nici 
un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minuni-
lor Tale”. De asemenea şi prin cele ce ni se fac 
nouă în fiecare zi, Domnul seamănă în sufletele 
noastre seminţele cele bune. 

Sfântul Teofilact spune: „Şi ”ieşit-a”, El nu ca 
să-i omoare pe lucrători, sau să ardă ţarina, ci 
ca „să semene”, căci plugarul de multe ori iese 
şi pentru altele, nu numai pentru ca să semene”. 
Şi într-adevăr Domnul nu a venit să pedepseas-
că, ci să mântuiască, să-i cheme pe oameni la 

Sine. Deci acum este timpul în care oamenii să 
primească şi să facă să rodească în sufletele 
lor cuvântul lui Dumnezeu, căci după aceea 
urmează judecata. Iar despre a doua venire a 
Domnului ştim că va fi spre judecată, aşa cum 
mărturisim în Crez: Şi iarăşi va să vină cu slavă 
să judece viii şi morţii...”. „Ieşit-a semănătorul 
să semene sămânţa sa”, căci spre deosebire de 
Prooroci, care grăiau nu de la ei, ci din inspiraţia 
lui Dumnezeu, ceea ce le dădea lor Duhul a grăi, 
învăţând pe oameni: „Aşa grăieşte Domnul”, pe 
când Mântuitorul grăieşte dintru ale Sale, care 
sunt şi ale Tatălui şi ale Duhului, de aceea El 

poate să spună: „Eu vă zic vouă”. Şi „semănând” 
El, adică învăţând, „una a căzut lângă cale”, 
nu a zis că „a aruncat-o semănătorul”, ci ea „a 
căzut”. Căci „Semănătorul” seamănă şi învaţă, 
iar cuvântul „cade” la cei care îl aud, iar aceştia 
se află [a fi] ori „cale”, ori „piatră”, ori „spini”, ori 
„pământ bun”. Şi întrebând ucenicii pentru înţe-
lesul pildei, Domnul le-a zis: „Vouă vă este dat 
să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu”, 
adică „vouă celor care căutaţi a învăţa, pentru 
că tot cel care cere ia”. Iar celorlalţi, care sunt 
nevrednici de taine, în chip umbros li se grăieşte; 
şi li se pare cum că ar „vedea”, însă „nu văd” şi 
încă li se pare cum că „aud”, însă „nu înţeleg”. Iar 
aceasta se săvârşeşte întru facerea de bine cea 
către ei, ca să nu se osândească mai mult că, 
după ce au cunoscut tainele, le-au defăimat pe 

ele - pentru aceasta Hristos a ascuns tainele de 
ei [ochii lor]. Căci acela care a cunoscut tainele, 
iar apoi le-a defăimat, de mai grea muncă [caznă] 
este vrednic.” (Sfântul Teofilact, arhiepiscopul 
Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca, 
Ed. Sophia, Buc. 2007, p. 102).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXI-a după Rusalii - 

Pilda Semănătorului, Sf. Ev. Luca 8 , 5-15 
şi a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea 

Ecumenic, Rugăciunea lui Iisus, Sf. Ev. Ioan 
17, 1-13, 16 octombrie) 

Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Păhărelul cu nectar

Ultimul fulg

Îngeraşul

A fost odată, în căsuţa unui nor, în care 
mama zăpadă albea hăinuţele tuturor copiilor 
ei mici, mulţi şi drăgălaşi, un fulg de nea olea-
că mai îndărătnic.

De fapt, nu era îndărătnic, ci doar foarte, 
foarte tulburat de gândul că, dacă o să apuce 
să facă un pas în afara căsuţei, nu o să poată 
să se mai întoarcă niciodată.

Fiindcă niciunul dintre fraţii săi, care chiuiau 
acum prin văzduh, în cele mai strălucitoare straie 
de sărbătoare, nu avea să revină acasă…

Mama zăpadă îi zicea mereu:
- Trebuie să te avânţi şi tu, dacă vrei să 

cunoşti bucuria de-a fi…

- Eu vreau să cunosc bucuria de a sta cu 
tine, răspundea atunci fulgul cel subţirel, pe 
care nimeni nu îl putea convinge că este extra-
ordinar să ningi...

Dacă văzu că nu reuşeşte deloc să-l trimită 
în lume, mama zăpadă se gândi să consulte 
vântul:

- Uite, vântule, copilul ăsta al meu îmi dă de 
furcă...

- Sau poate că are inimioara cam slabă... 
zise vântul, a cărui asprime dispărea subit 
când se întâlnea cu Zăpada.

- Bine, bine, şi cum să-l ajut? întrebă ea.
M-am gândit că poate mi-l iei dumneata 

într-o zi şi-l înveţi să se bucure de zbor.

Dar vântul nu se lăsă înduplecat, fiindcă 
bucuria nu se învaţă.

Şi nici alegerea nu o poate face altcineva în 
locul tău.

- Mai lasă-l, zise cu glas huruit, de parcă ar 
fi fumat toată viaţa ascuns prin hornuri.

Încă nu i-a venit vremea să ia viaţa în piept.

Şi ea îl mai lăsă o zi, două, trei, până când 
se apropie primăvara şi fulgul îi zise:

Arde candela pe masă,
Îngeraşul meu e-acasă,
De-acum, tare supărat
Că mă joc şi nu-s în pat.

Dar eu fac o plecăciune, 
Zic întâia rugăciune,
Semnul crucii - cât de mare,
Şi sunt gata de culcare.

Îngeraşul se apleacă
Şi mă mai sărută-oleacă…

Precum mama, când abia
Mai ştiu dacă-s treaz ori ba…

Pagină de Elia David
http://intalniripeportativ.blogspot.ro/

http://eliada.wixsite.com/fulgulet

- Cred că acum a venit vremea să fiu fericit.

Deşi zăpada suferea după fiecare copil care 
o părăsea, totuşi bucuria de a-i vedea împliniţi 
în menirea lor era de o mie de ori mai mare.

Aşa că zise:

- Du-te fiul meu.
Să dea Domnul să aduci lumină în ochii cui 

te-o mai zări!

- Mulţumesc, mamă! grăi fulgul.

Şi ieşi pe uşa căsuţei din nor, umplând, 
singur, întreg văzduhul…
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demonizarea sufletească
Cel ce este credincios ascultă cuvintele lui 

Dumnezeu, adică poruncile Lui, şi face aceste 
cuvinte lucrătoare, preschimbându-le în fapte, 
trăind şi vieţuind în Hristos, împlinind astfel voia 
Părintelui ceresc, arătându-se prin fapte fiu al Lui 
şi moştenitor al împărăţiei Sale, pentru că din 
nefericire mulţi Îl numesc pe Dumnezeu Tată, 
dar ei nu se arată prin faptele şi viaţa lor că ar 
fi ascultători şi fii ai Săi, fie că se consideră cre-
dincioşi dintre cei cu credinţa lor în suflet, ca şi 
cum văzând pe cineva că se sfârşeşte de foame, 
sete sau frig, ar fi de ajuns ca în sufletul sau în 
cugetul meu să pot şi să vreau să-l ajut, dar fără 
să împlinesc cu fapta, crezând că în felul acesta 
sunt milostiv şi iubitor de aproapele, în timp ce 
acela se chinuie cumplit din cauza nepăsării 
mele, fie din diferite alte motive, prin care bietul 
om caută să îşi justifice neîmplinirea voii lui Dum-
nezeu. Cel care nu ascultă însă de Dumnezeu şi 
săvârşeşte păcatul, împlinindu-şi întru toate voia 
sa cea rea, devine rob al păcatului şi nu este de 
la Dumnezeu, ci de la cel rău, arătându-se fiu al 
părintelui pierzării, aşa cum le spune Domnul iu-
deilor: „Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi 
să faceţi poftele tatălui vostru” (In. 8, 44). Aceşti 
oameni sunt mai demonizaţi decât cel pe care 
ni-l prezintă Sfânta Evanghelie din această du-
minică, chiar dacă ei nu sunt cunoscuţi de mulţi. 
Pentru că, într-adevăr, în timp ce aceia care sunt 
demonizaţi în chip vădit, atât prin suferinţele pe 
care şi le provoacă lor sau semenilor, se silesc 
ei sau cei de lângă ei să scape de sub această 
influenţă chinuitoare şi caută tămăduire la mila 
lui Dumnezeu, pe când cei care sunt demonizaţi 
sufleteşte, prin răutatea poftelor care îi aseamă-
nă începătorului răutăţii îşi pierd sufletele lor şi 
ale celor care se însoţesc cu ei în împlinirea voii 
celui rău. Şi în timp ce primii la vremea morţii 
leapădă odată cu trupul şi influenţa demonilor, 
cei din urmă, păcătuind fără încetare, primesc o 
suferinţă veşnică. În acest sens Sfântul Grigorie 
Palama spune: „Deoarece pe cel chinuit pe faţă 
de demon toţi îl compătimim când îl întâlnim, în 
timp ce pe ucigaşi şi pe iubitorul de argint, pe cel 
mândru şi neruşinat, pe cel nesupus şi pe toţi 
asemenea lor, nu numai că nu-i compătimim, ci 
îi şi urâm. Pentru că unul cade în patimă fără 
de voie, în timp ce iubitorul de păcat atrage în 
mod liber răul, uneori ascuns în vătămarea şi 
deprinderea cea rea a bolii sale” (Predici ale 

Sfinţilor Părinţi la Duminicile de peste an, trad. 
Pr. Victor Manolache, Ed. Egumeniţa şi Cartea 
Ortodoxă, 2009, p. 284).

 Şi din păcate mai întâlnim o stare în care atât 
cei stăpâniţi sufleteşte de influenţa răului, cât şi 
cei de lângă ei, nu numai că nu vor să scape 
de sub această influenţă rea, recunoscându-şi 
starea nefirească împotriva voii lui Dumnezeu, ci 
se şi laudă ei înşişi cu patimile care îi robesc, sau 
caută să fie lăudaţi de cei fără de minte, care îşi 
doresc şi ei la rândul lor să se scalde în aceeaşi 
mocirlă a păcatului. Nu se poate să nu fi întâlnit 
în viaţa noastră oameni care să se laude că ei 
au desfrânat cu atâtea, sau că au nedreptăţit 
sau că au bătut, că au reuşit să fure, sau că au 
consumat nu ştiu câte băuturi, sau diferite alte 
situaţii pe care în loc să le regrete şi să încerce 
cu ajutorul lui Dumnezeu să le părăsească, ei se 
îndulcesc cu ele şi nu ar vrea să le părăsească 
niciodată. Spunea un împătimit al unui păcat, 
desigur neştiind sau nedând importanţă vorbelor 
sale, într-o anumită împrejurare, că mai bine se 
lasă de lingură decât să renunţe la păcatul ce-l 
stăpânea. Şi atunci cum să izbăvească Dumne-
zeu un astfel de suflet, care el însuşi nu se vrea 
slobozit de sub puterea celui rău, ci dimpotrivă 
ar vrea să se afunde cât mai mult într-o astfel 
de stare, ca şi cum ai vrea să slobozeşti un om 
legat cu multe legături, din care singur nu ar 
putea să scape, dar el dimpotrivă se luptă să 
rămână în continuare legat şi te vede ca pe un 
duşman. Încercaţi să ajutaţi un beţiv să renunţe 
la această patimă, în timp ce el nu știe cum să-i 
slujească mai bine! Dar slavă lui Dumnezeu 
că, ştiind răutatea celui rău şi a celui robit de 
el, a îngăduit ca un medicament amar, să vină 
asupra omului şi situaţii care îl silesc pe om să 
renunţe la rău şi fără voia lui, fie prin mijlocirea 
oamenilor, fie direct prin lucrarea nemijlocită a lui 
Dumnezeu. Câţi nu am întâlnit, oameni care îşi 
aduc aminte cu nostalgie de situaţii păcătoase, 
pe care ar vrea să le repete, dar nu mai pot din 
cauza neputinţei care a venit peste ei, şi atunci 
nu putem să spunem decât: „Slavă lui Dumne-
zeu, care ne vindecă şi fără voia noastră”. 

„Deoarece cei mai mulţi oameni însă nu sunt 
capabili să sesizeze mânia diavolului împotriva 
lor din atacurile aceluia împotriva sufletului şi 
din conlucrarea cu păcatul, Dumnezeu a în-
găduit să existe şi demonizaţi în trup, încât să 
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peripețiile sale la Spitalul de Copii
Două tinere priveau nemișcate de departe. Pe fața 

lor se putea observa limpede uimirea amestecată 
cu simțământul tristeții. Nimeni dintre cei prezenți 
nu le cunoștea și toți se întrebau cine sunt. Domnul 
Anastasie credea că au legătură cu vreo familie din 
cartier și, ca administrator al blocului în care locuise 
Iannis, a socotit că e de datoria sa să întrebe dacă 
au vreo legătură cu fratele care se mutase la Dom-
nul. Cea mai voinică, după ce și-a șters lacrimile, a 
început să spună:

– Mă numesc Areti și împreună cu prietena mea, 
Kaliopi, lucrăm la Spitalul de copii. Cu mulți ani în 
urmă l-am cunoscut pe Iannis clovnul. Așa îl știam 
noi pe cel pe care voi îl numiți Iannis nebunul. Venea 
aproape în fiecare Duminică după-amiază, încărcat 
cu jucării. Le împărțea copiilor și se juca împreună cu 
ei. Îi iubea pe toți, însă arăta grijă și dragoste deose-
bită celor care crescuseră din pruncie în spital, pentru 
că îi părăsiseră părinții lor. Le aducea haine, jucării 
și multe altele. Pe lângă acestea mai lăsa și câțiva 
bani la sora de serviciu, gândindu-se că micuții vor 
mai avea nevoie și de alte lucruri în perioada în care 
el nu va putea să vină. Noi nu-l știam de nebun ca 
voi. Pentru noi era cel mai bun clovn, care îi amuza 
ca nimeni altul pe copii.

– Îl iubea foarte mult pe un copilaș, pe care părinții 
îl părăsiseră pentru că avea sindromul lui Down, a 
completat Kaliopi.

„Bre, Kaliopița, cum de l-au părăsit pe acest 
îngeraș?”, se întreba Iannis. „Sărmanii părinți, dacă 
ar fi știut că acest îngeraș însemna pentru ei biletul 
pentru Rai și pentru veșnicie, nu l-ar fi părăsit. Cum 
să lași, măi copile, o asemenea comoară? Hristos 
al nostru, Kaliopița mea, a spus că este dragoste. 
Și dragostea, știi, are înăuntrul ei jertfa. Dragostea 
fără jertfă este ca o tinichea goală, spoială, așa 
cum spunea și mama mea. Hristos, Kaliopița mea, 
a spus că cel ce nu are dragoste jertfelnică este 
gol pe dinlăuntru. Dacă am ști, buna mea copilă, ce 
comori trimite Dumnezeu neîncetat omului, ca să-l 

mântuiască, am sări în sus de bucurie. Iată, acest 
îngeraș este o astfel de comoară. Am să-ți spun o 
taină. Dacă s-ar găsi o familie bună, care să-l înfie-
ze, atunci nu numai că familia ar primi nenumărate 
binecuvântări cerești, ci, prin jertfa dragostei lor de 
a îmbrățișa pe acest îngeraș bolnav cu trupul, l-ar 
tămădui. Pentru că Dumnezeul nostru Cel în Treime 
este milostiv și îndurat.”

Acestea mi le-a spus Iannis privind la copilașul 
bolnav și părăsit, care dormea pe pătuțul său de 
spital.

„Nu este ciudat, Kaliopița mea, ca oameni de azi să 
se îngrijească mai mult de animale și acestor copilași 
să nu le dea importanță? Nu spun că nu trebuie să 
iubim păsările și animalele. Și de acelea trebuie să ne 
îngrijim, însă cu atât mai mult trebuie să purtăm grijă 
de omul aflat în suferință, care este chipul lui Dum-
nezeu. În ziua de azi trebuie să devenim samarineni 
milostivi, încât să ne dăm și viața pentru binele celui-
lalt, dacă nevoia o cere. Nu uitați aceasta mai ales voi, 
surorile medicale, care în lucrarea voastră aveți de-a 
face totdeauna cu durerea omenească.” (…)

Anastasie, Hristos a altoit pomul acestui cartier bi-
necuvântat și se văd deja primele roade. Îngerii Dom-
nului păzesc bine flacăra dreptei credințe, pe care 
El a aprins-o și răcorește fiecare casă. Iar această 
credință este darul lui Dumnezeu pentru tot cartierul 
nostru binecuvântat. Ea aduce binecuvântare tuturor. 
Câtă vreme am fost lângă voi, m-am rugat pentru 
toți. În garsoniera mea se află cinci caiete cu toate 
numele pe care le-am pomenit în rugăciunile mele. 
Să i le dai lui Constantin și Katerinei, moștenire de 
la mine împreună cu contractul pentru noua locuință 
în care vor locui după ce se căsătoresc. Este vorba 
despre apartamentul de la etajul al treilea, care se 
găsește chiar vizavi de casă și care a fost cumpărat 
cu bani de la vecinii noștri înstăriți, care au vrut să-și 
depună economiile la banca din Cer și să-și păstreze 
anonimatul. Împreună cu contractul să le dai și plicul 
care se află în primul sertar. Conține bani pentru 

aflăm de la aceştia toţi cât de înfricoşătoare 
este starea sufletului care l-a lăsat pe diavol 
să se sălăşluiască în el prin faptele viclene. 
Când Fiul Unul-Născut al lui Dumnezeu, din 
dragostea Sa nemăsurată, a plecat cerurile şi 
S-a pogorât pe pământ ca să elibereze sufletele 
noastre de tirania diavolului, a alungat demonii 
şi din cei demonizaţi după trup. A făcut aceasta 
ca să arate şi să întărească în chip limpede prin 
libertatea lucrătoare şi prin vindecarea liberă 
săvârşită în ascuns şi vindecarea sufletului. 
Într-adevăr şi când a dăruit vindecarea în su-

fletul paraliticului, nu numai că n-a fost lăudat 
de către cei care le vedeau doar pe cele de la 
suprafaţă, ci a fost şi blestemat. De aceea a 
vindecat şi paralizia trupească, ca ei să afle, 
aşa cum El Însuşi spunea celor prezenţi, că: 
«Fiul Omului are puterea să ierte păcatele pe 
pământ.» (Mt. 9, 6)” (Ibidem). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXIII-a după 

Rusalii, Vindecarea demonizatului din 
ţinutul Gherghesenilor, Sf. Ev. Luca 8, 

26-39, 23 octombrie)
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cheltuielile pe care o să le aibă la nunta lor și pentru 
înfierea îngerașului de la Spitalul de copii, care suferă 
de sindromul Down. O să-l vindece cu dragostea lor. 
Duminica trecută m-am întâlnit cu Iorgu, cel care i-a 
adus lui Constantin lucrurile cu camionul său. El a 
primit să le fie naș de cununie. Ar fi bine ca îngerașul 
care suferă în spital să fie botezat de domnul Apostol, 
care vreme de mulți ani mi-a răbdat nebuniile, așa 

cum a făcut și bunul Pandelis. (…)
Vecinul vostru cel nebun,

Iannis.
fragment din „Iannis cel nebun pentru Hristos 

(1)”, de Dionisie A. MAKRIS, colecția Mărgăritare ale 
Ortodoxiei, editura Evanghelismos, București, 2010 
- https://asociatiadart.info/2015/02/03/peripetiile-

sale-la-spitalul-de-copii/

despre iad
„Și în iad, ridicându-și ochii săi, fiind în 

munci, el a văzut pe Avraam de departe 
și pe Lazăr în sânul lui.” (Luca 16, 23)

Două acte consecutive descriu frumoasa pildă 
a bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr: primul 
pe pământ (v. 19-22), iar al doilea în viața de 
dincolo. (v. 23-31) Ea vine ca o urmare la lecția 
parabolei de la începutul capitolului al XVI-lea 
despre iconomul necredincios, care se încheie 
cu cuvântul: „Faceți-vă prieteni din mamona ai 
nedreptății, ca atunci când veți fi săraci, să vă 
primească aceia în corturile cele veșnice.” (Luca 
16, 9) Cu alte cuvinte, înțeleapta folosire a banilor 
ne asigură primirea în Împărăția lui Dumnezeu.

„La originea oricărei mari bogății stă nedrepta-
tea.”, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, de aceea 
acest „mamona” este numit „al nedreptății.“

Bogatul, pentru nemilostivirea lui, a ajuns în iad 
unde era „în munci”, adică în locul de chin rânduit 
pentru diavol și celor ce urmează lui. (Matei 25, 
41) Iadul este locul unde suferă și trupul și sufle-
tul. (Matei 5, 29) „Iadul este țara morții, împărăția 
diavolilor, a cărui poartă este deznădăjduirea; 
curte sunt legăturile; ferestre, întunericul; masă, 
reaua împuțiciune; mâncarea, foamea; băutura, 
setea; ceasornic, plânsul; așternut, văpaia.” („Ușa 
pocăinței” – Brașov, 1812)

Din cele mai vechi timpuri s-a vorbit despre 
iad. 

Sfântul Proroc Isaia se întreabă: „Care dintre 
noi poate să îndure focul cel mistuitor, care din 
noi poate să stea pe jarul de veci?” (Isaia 33, 14) 
Iar David spune: „Să vină moartea peste ei și să 
se coboare în iad de vii.” (Psalmi 54, 16)

Dreptul Iov a prorocit despre iad când a zis: 
„Mă voi duce și mă voi întoarce în pământul întu-
nericului și al umbrelor morții, țara de întuneric și 
neorânduială, unde lumina e tot una cu bezna.” 
(Iov 10, 21-22)

Solomon spunea că, în timpul lui Moise, în-
tunericul care a venit peste egipteni era din iad: 

„Noapte cu adevărat neputincioasă, care din 
fundurile neputinciosului iad a venit asupra a tot 
Egiptul.” (Ieșire 10, 22)

Acolo „toți vor flămânzi ca un câine” (Psalmi 58, 
17), acolo este „focul și viermele“ (Isus Sirah 7, 
18), „vale de pucioasă ce arde.” (Isaia 30, 33)

Oricât de lămuritoare și de clare ar fi aceste 
mărturii ale drepților și prorocilor din Vechiul Tes-
tament, niciunul n-a reușit să arate atât de luminat 
și de explicit despre iad ca Mântuitorul Hristos 
în Sfânta Evanghelie. Domnul a descoperit că 
în iad, trupul și sufletul suferă chinurile veșnice: 
„Dacă mâna sau piciorul tău te smintește, taie-l 
și-l aruncă de la tine, că mai bine este pentru tine 
să intri în viață ciung sau șchiop, decât, având 
amândouă mâinile sau picioarele, să fii aruncat în 
focul cel veșnic.” (Matei 18, 8) În iad este osânda 
veșnică: „Și vor merge aceștia la osânda veșnică, 
iar drepții la viața veșnică.” (Matei 25, 46) Acolo 
este gheenă: „Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, 
iar sufletul nu pot să-l ucidă. Temeți-vă mai curând 
de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă 
în gheenă.“ (Matei 10, 28)

Loc al depărtării de Dumnezeu: „Niciodată nu 
v-am cunoscut pe voi, depărtați-vă de la Mine 
cei ce lucrați fărădelegea.” (Matei 7, 23), iadul 
este plângerea și tânguirea, „adâncul”, chinul 
păcătoșilor care n-au ascultat de Evanghelia lui 
Hristos. De aceea Sfântul Ioan Evanghelistul 
spune: „Iar partea celor fricoși și necredincioși și 
spurcați și ucigași și desfrânați și fermecători și 
închinători la idoli și a tuturor celor necredincioși 
este iezerul care arde, cu foc și cu pucioasă.” 
(Apocalipsa 21, 10)

La Împărăția lui Dumnezeu nu vor merge nici 
cei despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel: 
„Nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni Împărăția 
lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți: nici desfrânații, nici 
închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, 
nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, 
nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni 
Împărăția lui Dumnezeu.” (I Cor. 6, 9-10)

Sfântul Apostol Petru, arătând osânda so-
domenilor, zice: „Și cetățile Sodomei și Gomo-
rei, osândindu-le la distrugere, le-a prefăcut în 



12 Calea ÎnĂlȚĂrii, anul Viii, nr. 86, octombrie 2016

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Duminică, 2 octombrie: Acatistul Sfinților Ciprian și Iustina.
9 octombrie: Patima desfrânării – cauze și remedii.
16 octombrie: Eutanasia – compasiune sau crimă?
23 octombrie: Mucenicia – mărturisire de credință. 
30 octombrie: Studiu BIBLIC: texte care adeveresc Dum-
nezeirea Fiului.

Informații la avizierul Bisericii.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea domnului”

târziu am învățat
Târziu am învățat cum să mă port pe drum,
Să fiu om printre oameni, să dau ce am mai bun.
Târziu am învățat că-n viață nu primesc,
Nici fapte, nici cuvinte decât ce dăruiesc.
Târziu am învățat că numai prin cuvânt,
Pot să rănesc un suflet c-o vorbă spusă-n vânt.
Târziu am învățat că nu pot să ofer,
O dragoste cu forța și nici nu pot s-o cer.
Târziu am învățat că doar când împlinesc,
Ce însumi sfătuiesc și ceilalți săvârșesc.
Târziu am învățat că doar dragostea poate,
Să vindece durerea, să dea răspuns la toate.
Târziu am învățat, c-atunci când dăruiesc,

Mai mare-i bucuria decât dacă primesc.
Târziu de-a fost, eu astăzi, am învățat și știu,
Că doar ziua de mâine o pot numi târziu.

Elena J. 
https://luminapentrucandeladinsuflet.wordpress.com

cenușă, dându-le ca pildă nelegiuiților în viitor.” 
(II Petru 2, 6)

Cel mai mare chin pentru cei din iad, spune 
Sfântul Ioan Gură de Aur, este acela că văd 
fericirea cea mare a drepților: „Și pe Adam 
scoțându-l Dumnezeu din rai, l-a pus să locu-
iască în preajma lui, ca vederea cea deasă a 
raiului, mai lucrătoare și mai puternică să-i facă 

lui simțirea căderii din bunătățile acelea. Așa și 
pe bogatul cel nemilostiv l-a sălășluit mai departe 
de Lazăr, ca să vadă de câte bunătăți s-a lipsit 
pe sine. Ți-am trimis, zice, pe săracul Lazăr la 
ușă ca să se facă ție învățător de faptă bună și 
pricină de iubire de oameni. Ai trecut cu vederea 
folosul, nu ai voit să-l întrebuințezi la ceea ce se 
cuvenea, în scopul mântuirii. Întrebuințează-l dar 
acum spre mai mare mustrare de pedeapsă și 
muncă.”

Trebuie să cugetăm mai adânc la Evanghelia 
acestei zile. Am înțeles oare pe deplin de ce 

săracul și răbdătorul Lazăr a intrat în rai după 
moarte, iar zgârcitul și nepocăitul bogat a fost 
aruncat în iad cu diavolii? Am văzut în ce fericire 
sunt cei drepți și în ce foc și chinuri grele se află 
păcătoșii în iad? Vedem, de asemenea, că aceia 
din iad văd atât pe cei fericiți din rai, cât și pe cei 
ce trăiesc în păcate pe pământ?

Zadarnic se roagă păcătoșii în iad, degeaba 
se tânguiesc, la toate 
li se răspunde: „Au pe 
Moise și pe prooroci!” 
(Luca 16, 29) La fel ni 
se spune și nouă, celor 
care încă n-am început 
să ne căim de păcate-
le noastre: „Avem pe 
Hristos și pe preoți. 
Să-i ascultăm pe ei!” 
Nu porfira, nu vizonul, 
nu veselia în toate zile-
le ne asigură șederea 
în „sânul lui Avraam.” 
Ci podoabele cu care 
ne-am împodobit su-
fletul: dragostea, mila, 

milostenia, grija de săraci îl dezrobesc pe om din 
cursele diavolului.

Mâna întinsă spre săraci ne face să dobândim 
„prieteni” în lumea de apoi, acolo unde este Hris-
tos, sunt sfinții și drepții, „unde nu este durere, 
nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.” 
Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie 
(predică la Duminica a XXII-a după Rusa-

lii, Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Sf. Ev. 
Luca 16, 19-31, 30 octombrie)
 Sursă foto: Sfânta Evanghelie


