
Iubirea față de semeni!
În această pericopă din Sfânta Evanghelie care 

a fost rânduită să se citească în această Duminică, 
Mântuitorul Hristos ne dă cele mai înalte învățături 
despre dragostea pe care noi oamenii trebuie să o 
avem față de semenii noștri, dar și față de vrăjmași, 
cât și despre binele pe care suntem datori să-l fa-
cem semenilor, fără să nădăjduim vreo răsplătire 
din partea oamenilor. Înțelepciunea dumnezeiască 
a Domnului se arată prin aceea că El începe a-i 
învăța pe ucenici întocmai ca un dascăl înțelept, El 
fiind Pedagogul desăvârșit, care confirmă prin fap-
te învățătura Sa, putând să spună spre deosebire 
de alți dascăli: „Învățați de la Mine” pornind de la 
lucrurile ușoare și cunoscute, conducându-i apoi la 
învățăturile cele mai grele și mai necunoscute. 

El dă mai întâi ca exemplu legea firească pe care 
o cunoaște și o trăiește orice om pentru ca, pregătind 
mintea și judecata oamenilor, să ne călăuzească la 
învățăturile cele mai înalte și mai desăvârșite, pe 

care unii le consideră cu neputință de îndeplinit sau 
chiar potrivnice firii omului, deși ele stau în puterea 
fiecărui om întărit de harul lui Dumnezeu, căci: 
„ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință 
la Dumnezeu”. Dacă aceste învățături ar fi fost cu 
neputință de îndeplinit cu siguranță că Dumnezeu 
nu ni le-ar fi cerut și dacă citim cu atenție Viața și 
activitatea Sa, așa cum reiese din paginile Sfintelor 
Evanghelii, vom vedea că El Însuși le-a împlinit mai 
întâi și după aceia cei care au urmat Lui, așa cum 
găsim nenumărate exemple în viețile Sfinților, sau 
chiar în paginile Sfintei Scripturi care ne istorisește 
despre Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, care 
bătut și ucis fiind cu pietre se ruga în genunchi pen-
tru ucigașii săi: „Doamne, nu le socoti lor păcatul 
acesta!” (F. Ap. 7, 60). Mai întâi Domnul nostru Iisus 
Hristos începe de la legea firească, care este sădită 
în firea tuturor: „Precum voiți să vă facă vouă oame-
nii, faceți-le și voi asemenea”. „Deci după cum voiești 
să-ți facă ție oamenii, fă și tu lor asemenea. Voiești 
să-ți răpească altul avuțiile tale, sau să-ți defăimeze 
cinstea ta, sau să-ți aducă vreo pagubă, oricât de 
mică? Nu! Atunci fă și tu asemenea: nu răpi, nu ne-
cinsti, nici nu păgubi pe altul. Voiești, într-adevăr, ca 
toți ceilalți oameni să te iubească, să te prețuiască 
și în tot timpul să-ți facă bine? Atunci fă și tu la fel 
tuturor: iubește pe toți, prețuiește pe toți, fă bine la 
toți. Sfântul Evanghelist Matei înfățișându-ne același 
lucru, spune că Domnul, după ce a zis acestea, a 
adăugat: «aceasta este Legea și proorocii» (Mt. 7, 
12)” (Tâlcuirea Evangheliilor și Cazanii la toate Du-
minicile, Complexul de edituri al Bisericii Ortodoxe 
din Moldova, Orhei, 2003, p. 342).

Însă spre deosebire de iudei, destinatarii Legii și 
proorocilor, adică ai Vechiului Testament, cât și de 
păgâni, cei care nu aveau altă Lege decât Legea 
morală naturală, sădită de Creator în fiecărui om și 
manifestată în conștiință, cea despre care Sf. Apostol 
Pavel spune: „Păgânii care nu au lege, din fire fac 
ale legii, aceștia, neavând lege, își sunt loruși lege, 
ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin 
mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor, care îi 
învinovățesc sau îi și apără” (Rm. 2, 14, 15), creștinii 
însă trebuie să fie mai desăvârșiți și decât păgânii, 
dar și față de iudei. 

(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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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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(Urmare din pagina 1)
De aceea Mântuitorul spune: „dacă iubiți pe 

cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Căci și 
păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și dacă 

faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire 
puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Și 
dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți 
să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și 
păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să pri-
mească înapoi întocmai”. 

Domnul îi numește aici păcătoși nu numai pe 
cei care calcă Legea dată de Dumnezeu, care îi 
răsplătește cu răsplată cerească și veșnică pe cei 
care o respectă, ci și pe necredincioșii care nu au 
lege care să le făgăduiască răsplată pentru faptele 
bune și deci nu pentru dragostea față de Dumnezeu 
fac bine, ci pentru răsplătiri din partea celor cărora 
ei le fac bine. De aceea fac bine doar acelora care 
le fac lor bine, împrumută numai pe cei care le dau 
înapoi. Ori creștinii, ca fii după har ai lui Dumnezeu, 
trebuie să se deosebească în purtare față de ceilalți. 
Pentru noi Mântuitorul Hristos spune: „iubiți pe 
vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut, fără 
să nădăjduiți nimic în schimb și răsplata voastră va 
fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu 
cei nemulțumitori și răi”. „Iată adevărata faptă bună, 
care este bineprimită la Dumnezeu, iar la oameni 
vrednică de laudă! [deși fapta cea bună făcută de 
creștini trebuie ferită de lauda oamenilor]. 

Iată fapta cea bună vrednică de multe răsplătiri 
și mari mulțumiri sufletești! Când iubești și faci bine, 
nu numai prietenilor tăi, ci și vrăjmașilor tăi; când 
împrumuți, nu numai pe aceia de la care nădăjduiești 
să primești înapoi întocmai, ci și pe acei lipsiți și săraci, 
de la care nu nădăjduiești să mai primești înapoi sau 
să fii răsplătit, ci numai de la Dumnezeu nădăjduiești 

Iubirea față de semeni!
răsplată și binecuvântare, atunci ai săvârșit adevărata 
faptă bună. Pentru ea vei avea plată multă și prin ea 
te vei face fiu al lui Dumnezeu, căci după cum El este 
bun cu cei nemulțumitori și răi și răsare soarele Său 

peste cei răi și peste 
cei buni, și plouă pes-
te cei drepți și peste 
cei nedrepți, tot așa 
și tu să iubești și să 
faci bine și prietenilor 
și vrăjmașilor și să 
împrumuți nu numai 
pe bogați, ci și pe 
săraci, care au pe 
Dumnezeu sprijinitor 
al lor. 

Cum însă dragos-
tea de vrăjmași, bine-
facerile față de ei și 
ajutorarea săracilor 
sunt socotite la Dum-
nezeu milostivire și 
milă, Iisus Hristos a 

încheiat zicând: Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru 
este milostiv” (Ibidem, pp. 343-344). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XIX-a după Rusalii, Predica 

de pe munte – Iubirea vrăjmașilor, 
Sf. Ev. Luca 6, 31-36, 1 octombrie)
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL X

1. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră 
pe ușă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela 
este fur și tâlhar. 

2. Iar cel ce intră prin ușă este păstorul oilor. 
3. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă 

de glasul lui, și oile sale le cheamă pe nume și 
le mână afară. 

4. Și când le scoate afară pe toate ale sale, 
merge înaintea lor, și oile merg după el, căci 
cunosc glasul lui. 

5. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor 
fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui. 

6. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au 
înțeles ce înseamnă cuvintele Lui. 

7. A zis deci iarăși Iisus: Adevărat, adevărat 
zic vouă: Eu sunt ușa oilor. 

8. Toți câți au venit mai înainte de Mine sunt 
furi și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. 

9. Eu sunt ușa: de va intra cineva prin Mine, 
se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va 
afla. 

10. Furul nu vine decât ca să fure și să junghie 
și să piardă. Eu am venit ca viață să aibă și din 
belșug să aibă. 

11. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun 
își pune sufletul pentru oile sale. 

12. Iar cel plătit și cel care nu este păstor, și ale 
cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă 
oile și fuge; și lupul le răpește și le risipește. 

13. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit și 
nu are grijă de oi. 

14. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale 
Mele și ale Mele Mă cunosc pe Mine. 

15. Precum Mă cunoaște Tatăl și Eu cunosc 
pe Tatăl. Și sufletul Îmi pun pentru oi. 

16. Am și alte oi, care nu sunt din staulul aces-
ta. Și pe acelea trebuie să le aduc, și vor auzi 
glasul Meu și va fi o turmă și un păstor.

17. Pentru aceasta Mă iubește Tatăl, fiindcă 
Eu Îmi pun sufletul, ca iarăși să-l iau. 

18. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine 
Însumi îl pun. Putere am Eu ca să-l pun și putere 
am iarăși ca să-l iau. Această poruncă am primit-o 
de la Tatăl Meu. 

19. Iarăși s-a făcut dezbinare între iudei, pentru 
cuvintele acestea. 

20. Și mulți dintre ei ziceau: Are demon și este 
nebun. De ce să-L ascultați? 

21. Alții ziceau: Cuvintele acestea nu sunt ale 
unui demonizat. Cum poate un demon să deschi-
dă ochii orbilor? 

22. Și era atunci la Ierusalim sărbătoarea în-
noirii templului și era iarnă. 

23. Iar Iisus umbla prin templu, în pridvorul lui 
Solomon. 

24. Deci L-au împresurat iudeii și Îi ziceau: 
Până când ne scoți sufletul? Dacă Tu ești Hris-
tosul, spune-o nouă pe față. 

25. Iisus le-a răspuns: V-am spus și nu credeți. 
Lucrările pe care le fac în numele Tatălui Meu, 
acestea mărturisesc despre Mine. 

26. Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți 
dintre oile Mele. 

27. Oile Mele ascultă de glasul Meu și Eu le 
cunosc pe ele, și ele vin după Mine. 

28. Și Eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în 
veac, și din mâna Mea nimeni nu le va răpi. 

29. Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare 
decât toți, și nimeni nu poate să le răpească din 
mâna Tatălui Meu. 

30. Iar Eu și Tatăl Meu una suntem. 
31. Iarăși au luat pietre iudeii ca să arunce 

asupra Lui. 
32. Iisus le-a răspuns: Multe lucruri bune v-am 

arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru care din ele, 
aruncați cu pietre asupra Mea? 

33. I-au răspuns iudeii: Nu pentru lucru bun 
aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru hulă și 
pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumne-
zeu. 

34. Iisus le-a răspuns: Nu e scris în Legea 
voastră că „Eu am zis: dumnezei sunteți?” 

35. Dacă i-a numit dumnezei pe aceia către 
care a fost cuvântul lui Dumnezeu – și Scriptura 
nu poate să fie desființată –

36. Despre Cel pe care Tatăl L-a sfințit și L-a 
trimis în lume, voi ziceți: Tu hulești, căci am spus: 
Fiul lui Dumnezeu sunt? 

37. Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu 
credeți în Mine. 

38. Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în 
Mine, credeți în aceste lucrări, ca să știți și să 
cunoașteți că Tatăl este în Mine și Eu în Tatăl. 

39. Căutau deci iarăși să-L prindă și Iisus a 
scăpat din mâna lor. 

40. Și a plecat iarăși dincolo de Iordan, în locul 
unde Ioan boteza la început, și a rămas acolo. 

41. Și mulți au venit la El și ziceau: Ioan n-a 
făcut nici o minune, dar toate câte Ioan a zis 
despre Acesta erau adevărate. 

42. Și mulți au crezut în El acolo.
Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Este Acoperământ al luminii
Harului lui Dumnezeu,
Care se revarsă în biserică 
Prin rugăciunile Fecioarei, mereu.

Este o sărbătoare a credinței
În mijlocirea pentru noi,
A încrederii și a bucuriei,
Că ne va scoate din nevoi.

Dumnezeu a înălțat pe Maica
Domnului la atâta slavă cerească,
Veșnică , mai presus decât toată
Puterea cea îngerească,

Fiind ea „mai mărită decât 
Heruvimii și mai cinstită,
Fără de asemănare decât 
Serafimii” și mult slăvită.

Neîncetat , cu stăruință,
Ea se roagă pentru noi
Și ori de câte ori o căutăm
Prin rugăciune, e alăturea de noi, 

Acoperindu-ne cu omoforul 
Milei și dragostei de mamă,
Sărind mereu în ajutorul 
Celor care cu credință o cheamă. 

Ea înalță rugăciunile noastre
La tronul lui Dumnezeu,
Rugându-se pentru mântuirea 
Noastră și izbăvirea de cel rău.

Ea ne alină durerea,
Ne șterge lacrimile pe obraz,
Ne umple de lumină și speranță,
Ne dă putere întru necaz.

Pe păcătoși îi apără,
Pe cei drepți îi veselește,
Pe cei din primejdii îi scapă
Și pe toți ne ocrotește.

Acoperământul Maicii Domnului
Este de lumină strălucitor,
Pentru că alungă din noi
Întunericul patimilor și ispitelor.

Prin el străbate ca printr-un nor
Străveziu, lumina Soarelui Hristos,
Curățindu-ne și luminându-ne,
Făcând sufletul frumos.

„Acoperământul Maicii Domnului” 
Sau „Pocrovul”, este o sărbătoare,
Ce amintește de apariția în Biserica
Din Vlaherne , a Sfintei Fecioare.

Biserică ce se afla într-un cartier
Mărginaș din Constantinopol,
Pe timpul Împăratului Leon al VI-lea,
Supranumit și „Filozoful”.(886-912)

Fiind împărat creștin, el a făcut 
Mult bine Bisericii lui Hristos,
Dând și exemplu de urmat
Poporului bine-credincios.

Ori de câte ori cetatea 
Era înconjurată de năvălitori,
Toți creștinii alergau în biserica
Maicii Domnului, cerându-i ajutor.

În timp ce Leon cel Înțelept (al VI-lea)
Apăra hotarele teritoriului,
Dușmanii creștinătății au asediat 
Cetatea Constantinopolului.

Locuitorii cetății, îngroziți,
Se ascundeau pe unde puteau;
Dar mai mulți au venit la biserică
Și cu tărie se rugau.

Spre duminică, pe 1 octombrie 911,
La ceasul al patrulea din noapte,
Fiind slujbă de priveghere,
A apărut pe neașteptate

Sfânta Fecioară Maria, care,
Până în mijlocul Bisericii a înaintat;
Cu chipul brăzdat de lacrimi,
A îngenuncheat și s-a rugat.

O îndelungă rugăciune
A înălțat către Împăratul ceresc;
Să apere de orice rău
Pe cei care Îl preamăresc,

Să primească pe tot omul
Ce cheamă Sfânt numele Lui
Și cei ce Îl slăvesc pe Domnul
Să simtă-n veci puterea Lui.

Și să sfințească locurile 
Unde Maica este chemată,
Iar cei ce cu dragoste o cinstesc,
Să primească ajutor îndată.

Mijlocind să le asculte Domnul
Rugăciunile și făgăduințele,
Să-i izbăvească din toate nevoile
Și să-i apere de toate răutățile.

Apoi și-a ridicat acoperământul
Și l-a întins peste popor,
Ca și cum l-ar proteja,
Oferindu-i astfel, ajutor.

Minunatul Acoperământ
Era atât de luminos,
Încât scotea în valoare
Tabloul spectaculos,

Căci Fecioara a apărut
În toată mărirea ei cerească
Și Andrei a înțeles că e ocrotitoare,
Pentru toată firea omenească.

Și l-a întrebat pe ucenicul 
Epifanie, de-o vede pe Împărăteasă;
Au rămas ei fascinați,
De-o vedenie așa frumoasă.

Sfântul Andrei din Constantinopol,
Cu Epifanie și aproape tot poporul,
Au văzut că era însoțită de 
Sfântul Ioan Botezătorul,

Și de Ioan Evanghelistul,
De mulți sfinți și cetele îngerești 
Aici, în biserica din Vlaherne, 
Ce adăpostea multe relicve pământești:

Cămașa, acoperământul sau
(Maforionul) și parte a brâului
(Omoforul), aduse de la Locurile Sfinte
În sec. al V-lea, ale Maicii Domnului

Și așezate cu mare cinste
În Biserica palatului
Din cartierul Vlaherne,
Spre bucuria poporului.

Prin ele mult bine se făcea,
Când Maica Sfântă era rugată
Să mijlocească pentru ei
Și era ea ușor înduplecată.

După acea apariție, (1 oct. 911)
Dușmanii au fost îndepărtați,
Iar locuitorii Constantinopolului,
Prin rugăciune au fost salvați.

S-au bucurat așa de tare
Și-au mulțumit Sfintei Fecioare
Și de-atunci creștinii toți,
Cinstesc această sărbătoare.

Ceva vreme mai târziu,
În cinstea evenimentului,
Au apărut biserici cu hramul
„Acoperământul Maicii Domnului”.

Mai ales în lumea slavă,
Unde, în bisericile rusești,(sec. XII)
La Moscova și Novgorod, sunt
Consemnate în actele bisericești.

Acoperământul Maicii Domnului (1 octombrie)
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Maica Domnului, după ce-a plecat,
Toate-n lume s-au schimbat
De când ea s-a așezat,
Lângă Domnul Iisus, Împărat.

S-a schimbat de-atunci
Când oamenii o cinstesc în rugi
De preamărire și de venerare,
Dedicându-i o mare cântare.

Acatiste, paraclise
Și toate câte sunt scrise
Pentru Maica Preacurată
Cea de îngeri lăudată.

Maica Domnului nu ne-a uitat
Și ne-a binecuvântat
Trimițându-ne pe pământ 
Prea Sfântul său acoperământ.

Care are o putere mare
Și dă tuturor vindecare
Alinare în durere,
În necazuri mângâiere.

Cererea o împlinește
Și credința o-ntărește
Celui ce se roagă cu folos
Maicii Domnului Hristos.

Și, cu iubire de mamă,
Ea pe toți ne cheamă
Când mereu ne-ndeamnă
Să nu ne fie teamă.

Credința ortodoxă s-o păstrăm,
În lupta cu păcatul să nu cedăm.
Creștini autentici mereu să fim,
Acoperământul său să-l cinstim.

Cu evlavie și cu cinste, 
Aducându-ne mereu aminte
De-acele învățăminte
Spuse de Maica Domnului mai-nainte.

De-a se muta acolo sus
Lângă Fiul său Iisus
Că ea nu ne va părăsi
Și cu iubire multă ne va păzi.

Acoperământul Maicii Domnului

Sărbătoarea a rămas
Și mai mult în iconografie,
Păstrată cu sfințenie
În întreaga Ortodoxie.

Acoperământul ei sfânt,
Este lumină dumnezeiască
Ce acoperă pe toți creștinii,
Putând să se mântuiască.

Maica Domnului, și a noastră,
Unește Cerul cu pământul,
Pentru că prin ea a coborât 
Printre noi, Dumnezeu Cuvântul.

După trup, ea a devenit
Pentru toți, Maică duhovnicească
A celor care-L iubesc pe Hristos
Și îl urmează, vrând să se mântuiască.

Prin Sfântul Ioan Evanghelistul,
Fecioara pe toți ne-a înfiat,
Când Domnul Iisus, fiind pe Cruce,
Maicii Sale ne-a încredințat.

Ea ne-a iubit atât de mult…
Și-n veci de veci ne va iubi;
Cât vom trăi pe-acest pământ,
Cu drag noi o vom prăznui.

Nouă sărbători într-un an,
Are Maica Sfântă Preacurată
În calendarul nostru ortodox,
Dar o cinstim, zi de zi, viața toată.

Noi cu credință o rugăm,
Să ne acopere mereu
Cu acoperământul aripilor sale
Și să ne păzească de orice rău.

Iar la sfârșitul vieții noastre,
Când Domnul, sus, ne va chema,
Să mijlocească pentru toți,
Fiindu-ne alăturea.

Să ne însoțească pe drum,
Să trecem „vămile văzduhului”
Și împreună cu sfinții îngeri
Să ne predea în mâinile Domnului.

Că mult poate Maica Sfântă;
Prin rugăciunile ei curate
Către Fiul Dumnezeiesc,
Ne poate izbăvi de păcate.

Că ea are putere mai mare
Decât toate oștile cerești,
Chiar decât Sfinții Apostoli
Și decât cetele îngerești.

Nimic nu-i poate refuza
Fiul Său cel Preaiubit,
Pe Care cu dragoste nemăsurată
L-a iubit și L-a slujit.

De-aceea să nu pregetăm 
A o chema permanent în ajutor,
Fiind convinși c-avem mereu,
Alături un puternic ocrotitor.

Nu există un dar mai mare, 
Pe care noi să-l fi primit,
Decât pe Sfânta Născătoare,
Ce Dumnezeu ne-a dăruit!

Îți mulțumim, Măicuță Sfântă,
Că ne ești sprijin mereu,
Ne ești pavăză și scut 
Și scară către Dumnezeu!

Părintele Ion Vlădoescu, Parohia „Sfântul Nifon”, Târgu-Jiu
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O sfântă cu nume mare,
Noi creștinii îi dăm închinare,
Cu mult drag noi o cinstim
Și sfânta Parascheva o numim.

Ea în Epivat s-a născut
Și părinți buni a avut;
De unde a putut învăța toate
Despre întreaga creștinătate.

Inima ei dorea să știe
Despre-a Domnului împărăție
Unde numai cel vrednic o să fie
Și să trăiască în veșnicie.

Fericit cu Domnul sus
Așa cum Iisus a spus,
În brațele sale să fie pus
Trebuie să fie smerit, supus.

Smerenie ea a avut
Pe învățați i-a întrecut.
Prin dărnicia sa,
Îmbrăca pe toată lumea.

Pe săraci cu hainele,
Pe bogați cu faptele.
Dărnicia ei pe plac nu a fost
Și părinți-au luat-o la rost.

Pilda semănătorului! Iată una dintre cele mai frumoa-
se pilde rostite de Mântuitorul Iisus Hristos. Frumoasă, 
pentru că e simplă, simplă, pentru că e luată din viața de 
toate zilele. Iisus vorbește unor oameni cărora nu le este 
străină agricultura. Și ce altă pildă putea să le spună mai 
pe înțelesul lor, decât vorbindu-le de ceva legat chiar de 
viața lor, din care să scoată învățăturile duhovnicești de 
care aveau nevoie pentru a trăi cu rost și cu tihnă, în pace 
cu Dumnezeu?

Apostolii L-au întrebat: Doamne, de ce grăiești în pilde? 
Ce va să zică pilda aceasta? Întrebări care ne stau și nouă 
pe limbă. Căci vorbirea în parabole ,deși e simplă ,nu e 
întotdeauna de înțeles. Atunci Mântuitorul le răspunde: 
„Pentru că vouă vă e dat să știți tainele Împărăției cerurilor, 
iar acelora nu le e dat” (Mt. 13,11).Ceilalți erau probabil 
cărturarii și fariseii, care îl ascultau cu viclenie ,nu spre a 
crede, ci spre a-L judeca și a-L prinde în cuvânt. Ucenicilor, 
care ascultau și credeau, le va tâlcui pilda.

Ca o concluzie, le va adăuga următoarele: „Căci celui 
care are i se va da și-i va prisosi, iar celui ce nu are și ce 
are i se va lua” (Mt. 13,12).

Pentru că ucenicii vor să se lumineze, își adaugă lu-
mină, iar ceilalți, ispititorii, nevrând să se lumineze, pierd 
și ceea ce știu. Iisus a venit să răspundă la întrebări, să 
aducă răspunsuri celor ce întreabă. Omul este singura 
ființă care își pune întrebări pentru că e dată de Dumnezeu 
cu rațiune. Lumea animală, cea vegetală și cea a lucruri-

lor nu-și pun întrebări. Omenirea și-a pus întrebări dintru 
începuturi și continuăm să întrebăm și vrem răspunsuri. 
Tainele care ne înconjoară sunt tot mai multe și mai adânci, 
la ele au încercat să răspundă sistemele marilor filosofi, 
cercetările oamenilor de știință, mari întemeietori de religie 
și întotdeauna răspunsurile n-au fost satisfăcătoare.

Acest lucru l-a știut Dumnezeu, de aceea „ la plinirea 
vremii” L-a trimis pe Fiul Său pe pământ, ca să găsim răs-
punsurile la întrebările noastre. Tot ce ne-a transmis El a 
venit ca răspuns de la Dumnezeu. Mântuitorul se definește 
pe sine „ Omul care vă spune adevărul” (Ioan 8,40).

Despre Cuvânt vorbește Mântuitorul in pilda semănăto-
rului. Semănătorul seamănă în toate sufletele. Unele cad 
lângă drum, unde arătura e mai la suprafață și le mănâncă 
păsările. Alții sunt ca piatra, dezinteresați, primesc ușor 
cuvântul, dar se leapădă de el. Alții sunt ca spinii, umbrind 
sămânța și lipsind-o de lumină, n-o lasă să încolțească. 
„Arați pământ nou și nu semănați între spini” (Ieremia 4,3) 
spune proorocul Ieremia. Sunt copleșiți de griji lumești, 
de bogății și de plăcerile vieții. Într-un limbaj vechi și uitat, 
arhiereul Evghenie Piteșteanul spunea: „sufletele celor 
stăpâniți de înghimpoasele griji ale veacului se îneacă și 
nu leagă spre rodire” („Pășunea duhovnicească” – 1912). 
Mai sunt cei cu pământul cel bun, pe care căzând sămânța, 
a încolțit și a dat roade bune.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață să nu fugim de 
răspundere pentru faptele noastre: „Așezați în conștiința 

Sfânta Cuvioasă Parascheva

Semănătorul de cuvinte

Au certat-o, au bătut-o,
Dar pe ea n-au înduplecat-o,
De la faptele ce le făcea,
Pentru Hristos pe care-L iubea.

După toate câte s-au pricinuit,
La Constantinopol ea a venit.
Iar de-aici în Calcedon s-a dus
Ș-apoi în Pont a ajuns.

Pe picioare-a călătorit,
Că pe Domnul L-a iubit.
Din drumul său nu s-a întors,
Vestind pretutindeni pe Hristos.

Părinții mult au căutat-o,
Dar pe ea nu au găsit-o,
Întrebând în cetăți și sate,
Dar făr-a avea rezultate.

Fecioara Parascheva, în Iraclia când a ajuns,
În Biserica Prea Sfintei Născătoare a pătruns.
La rugăciune în genunchi s-a așezat,
Și pământul cu lacrimi l-a udat.

În acest lăcaș cinci ani a petrecut,
Și pe toți în virtute i-a-ntrecut,
Dându-se la post și rugăciune neîncetată,
Având în inimă o dragoste curată.

O dorință mare avea
Pentru a merge și a se închina,
Pe urmele Domnului, ce a călcat
În Ierusalimul cel căutat.

După ce la sfinte locașuri s-a închinat,
La patria sa s-a-napoiat.
Iar la Calicatria când a ajuns,
În biserica Sf. Apostoli a pătruns.

Aici trupul său s-a odihnit,
Pentru că toate, ea le-a împlinit.
Sufletul ei la ceruri s-a-nălțat,
Și de îngeri a fost purtat.

Moaștele sale minuni au înfăptuit
Și dorințele multora s-au împlinit.
Încât Vasile Lupu când a auzit
Pe ele mult și le-a dorit.

Cu daruri s-a încărcat,
La Constantinopol când a plecat.
Având în suflet bucurie mare,
Venind în Moldova cu-o mare binecuvântare.

Sfânta Parascheva a fost adusă,
Și-n catedrala din Iași depusă,
Toată Moldova a apărat,
Când primejdii multe s-a arătat.

Părintele Ion Vlădoescu, Parohia „Sfântul Nifon”, Târgu-Jiu
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voastră un tribunal. Așezați în el rațiunea și aduceți în fața 
acestui tribunal toate încălcările voastre, căutați păcatele 
sufletului vostru. Cereți-i socoteală riguroasă și întrebați. 
Pentru ce ai făcut cutare fărădelege? Pentru ce cutare 
încălcare? Deci, pentru a se feri de aceste întrebări, 
conștiința caută a arunca răspunderea pe alții, atunci 

spuneți-i așa: eu nu te întreb de alții ci despre tine. De 
ce calci legea? Cugetă la cauza ta, nu la cauza altora!” 
(„Comentariu la Evanghelia de la Matei”).

Mântuitorul, prin exemplul Său, ne-a arătat că suntem 
liberi să facem binele sau răul. Suntem liberi să acceptăm 
provocările ispitelor sau să nu le acceptăm. Avem libertate 
și putință să nu ne lăsăm pradă superficialității și trebuie 
să mergem cu cercetarea noastră „ mai la adânc”. Acolo 
vom „pescui” peste așteptările noastre. N-ar putea nimeni 
demonstra că e atât de tare copleșit de grijile vieții încât 
nu se poate ocupa de cele ale sufletului său.

 Într-o viață de om se pot face multe și omul poate 
găsi timpul necesar pentru a se ocupa de suflet. Omul se 
plânge îndeosebi de timpul pe care de obicei îl risipește. 
Cuvântul care rodește în noi se face util altora. Ceilalți 
rămân egoiști, închiși în grijile lor și în ei. Nu dintre ei se 
aleg generoșii. Ei nu cunosc viața Bisericii, viața societății, 

nu cunosc interesul pentru 
aproapele. Căci pământul 
cel bun, cu roade însutite, 
sunt cei cu inima curată, 
cei ce lucrează dragostea. 
Iar această roadă este 
omul cel nou (Ioan 3,3) 
,omul care are în el mintea 
lui Hristos (II Corinteni 
10,5), simțirea lui Hristos 
(Filipeni 2,5), omul care 
nu poate fi decât bun. 
Un astfel de om în care 
rodește Cuvântul lui Dum-
nezeu dă întotdeauna 
roadele bunătății, roadele 
dreptății, roadele răbdării, 
roadele dragostei.

Poate că Mântuitorul 
a rostit această pildă fiind 
trist și dezamăgit că numai 

în a patra parte din pământ sămânța a găsit rod. De care 
spune: „Se împlinește cu dânșii proorocia care spune: „ 
cu auzul veți auzi, dar nu veți pricepe și cu ochii veți privi, 
dar nu veți vedea”. Să fie aceasta o parabolă a mâhni-
rii? „Cine are urechi de auzit, să audă” ( Mt. 13,9). Ni se 
transmite, cu amărăciune, cu gând de prevenire, dar și 
de speranță. Doar să fim cu luare aminte la Cuvintele Lui 
și să le împlinim! Amin.

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

semănătorului, Sf. Ev. Luca 8, 5-15, 15 octombrie)

Rugăciunea este virtutea cea mai înaltă și atotcuprin-
zătoare, este suflarea care face să încolțească semințele 
binecuvântate și să aducă rod. De aceea ea trebuie să fie, 
după cuvântul Apostolului, neîncetată (I Tes. 5,17). A te 
ruga neîncetat înseamnă să-ți ții sufletul întins prin iubire 
spre țelul suprem, contemplarea lui Dumnezeu. 

Adevărată rugăciune este rugăciunea curată, netul-
burată de vreun gând vinovat și care nu se poate realiza 
decât după ce s-a ajuns la eliberarea de patimi a celui 
ce se roagă. Nu se poate ajunge la rugăciunea curată, 
desăvârșită, decât dacă cel ce se roagă s-a obișnuit să-L 
aibă mereu pe Dumnezeu în cuget. Rugăciunea curată 
este flacăra care se ridică din ce în ce mai des din focul 
rugăciunii neîncetate. Demn de remarcat este faptul că 
rugăciunea neîncetată angajează atât mintea (rațiunea) 
cât și inima omului văzută ca locaș al sufletului, în strânsă 
legătură și în deplină armonie. Rugăciunea neîncetată nu 
este ceva irațional, ci, mai exact, suprarațional, punând 
în funcțiune și inima și rațiunea celui ce se roagă, ajutate 
de harul dumnezeiesc. Mintea Îl întâlnește pe Dumnezeu 
în inimă trăindu-I prezența în mod direct datorită harului. 
Pătrunzând în inimă ea găsește pe Mântuitorul Hristos 

sălășluind acolo de la Botez așa cum afirmă și Sfântul 
Marcu Ascetul: „Și iarăși va avea mintea putere să vegheze 
asupra inimii și să o păzească cu toată străjuirea, încer-
când să pătrundă în cele mai dinăuntru și mai netulburate 
cămări ale ei,.. care sunt casa Hristos”1.

Nimeni nu se miră dacă un om varsă lacrimi atunci 
când e încercat de o mare suferință. Lacrimile de bucurie 
sunt și ele familiare majorității oamenilor. Dar lacrimile în 
rugăciune? Pentru Părinți, lacrimile și rugăciunea erau 
inseparabile și ele nu contau nicidecum drept semn al unei 
înduioșări deplasate. Lacrimile țin de „modul practic” al 
rugăciunii, fiindcă ele sunt parte a ostenelii, adică a primei 
trepte a vieții duhovnicești. Pe această primă treaptă a 
vieții duhovnicești, așadar, este vorba mai cu seamă de 
ceea ce Scriptura și Părinții numesc „căință”, „întoarcere” 
și „schimbarea minții”. Avva Longhin avea mare zdrobire 
în rugăciunea și psalmodia sa. Într-o zi, l-a întrebat uce-
nicul său: „Avva, aceasta este regula duhovnicească, ca 
monahul să plângă tot timpul la pravila sa?”. 

(Continuare în pagina 8)
1. Filocalia. Vol. I, Despre Botez, trad. Pr. Dr. Dumitru Stăniloaie, 
Sibiu, 1947, pp. 304-305.

Rugăciunea și lacrimile
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„Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui!” 

(Luca 8, 28)

Toate cele 3 Evanghelii sinoptice istorisesc minunea 
vindecării demonizatului din ținutul Gherghesenilor. Matei 
oferă relatarea cea mai scurtă, Marcu și Luca oferă detalii 
suplimentare pentru a ne vorbi despre puterea pe care o 
avem de la Hristos de a ne feri și de a ne izbăvi de sub stă-
pânirea celui rău. În timp ce evanghelistul Matei vorbește 
despre doi demonizați ,Marcu și Luca vorbesc despre unul 
singur. Fie Matei combină într-o singură relatare două vin-
decări de demonizare, fie Iisus a vindecat doi demonizați 
și doar unul și-a exprimat dorința de a-L urma pe Iisus. 
Evangheliștii Marcu și Matei relatează chiar și faptul că 
demonii au fost siliți să-și demaște numele: legiune.

Important însă în relatările evanghelice despre demo-
nizări, cât și în toate textele biblice care tratează astfel de 
subiecte este că învățăm multe lucruri folositoare pentru 
a ne apăra de asuprirea diavolului și de pierzarea în care 
caută el să ne arunce. Iar dacă suntem deja victime ale 
uneltirilor lui, putem învăța cum să ne vindecăm de răul 
pe care ni-l pricinuiește.

Tâlcuirile patristice adaugă multe precizări importante. 
Ele insistă asupra faptului că demonizații sunt nu numai 
cei ce manifestă diferite forme de nebunie ce pot fi ca-
uzate de o posesiune demonică, ci și toți care sunt robi 
ai patimilor .Unii Sfinți Părinți asociază cele șapte duhuri 

necurate de care vorbește Mântuitorul (Mt. 12,45) și pe cei 
șapte demoni care ieșiseră din Maria Magdalena (Lc. 8,2) 
cu cele 7 păcate de moarte. Sfântul Dionisie Aeropagitul 
vorbește despre „mulțimea de posedați care sunt pradă 
patimilor”(„Ierarhia Bisericească”).

Acest fel de demonizare îl paște pe orice om, căci 
patimile continuă să se manifeste în noi atâta vreme cât 
n-am ajuns la asemănarea cu Dumnezeu. Patimile sunt 
în noi partea omului celui vechi. Noi însă avem puterea 
de a ne opune lucrării diavolului. Odată ce am dobândit 
harul Botezului, am lepădat pe omul cel vechi și am fost 
eliberați de sub robia vrăjmașului, astfel că dacă nu ne 
supunem celui rău cu voia noastră, el nu poate nicidecum 
să exercite vreo influență asupra noastră. Chiar dacă 
un om botezat a viețuit pentru o vreme ca o victimă a 
lucrărilor demonice, el își păstrează în virtutea harului 
Sfântului Botez puterea de a opune acestor lucrări un 
refuz categoric în orice moment al vieții sale și de a se 
întoarce la Hristos prin pocăință. Este adevărat că dia-
volul nu cunoaște odihnă în efortul său de a-i atrage pe 
oameni. Sfântul Antonie cel Mare învață că „ diavolii pe 
noi, creștinii, pizmuindu-ne ,toate le mișcă, vrând să ne 
împiedice în suișul spre cer, ca să nu ne urcăm acolo 
de unde au căzut ei”. Sfântul Antonie a ajuns el însuși 
să cunoască „gândurile ” celui rău, având discernământ 
duhovnicesc, ne oferă învățături de mare valoare privind 
lupta împotriva duhurilor rele. Mai întâi de toate „nu 
trebuie să ne temem de momelile lor”. Mai apoi să știm 

Demonizări

Rugăciunea și lacrimile
(Urmare din pagina 7)
Bătrânul a răspuns: „Da, copilul meu, aceasta este 

regula pe care Dumnezeu o cere de la noi. Căci la înce-
put Dumnezeu nu l-a făcut pe om ca să plângă, ci ca să 
se veselească și să se bucure și să-L slăvească curat și 
fără de păcat, ca și îngerii. Când însă a căzut în păcat, 
el a avut nevoie de lacrimi. Și toți cei ce au căzut au și ei 
nevoie de ele. Căci acolo unde nu sunt păcate, acolo nu 
e nevoie nici de lacrimi”2.

Părinții au dobândit adevărata structură interioară: ei 
cred în Hristos cel Răstignit și înviat și îl iubesc pentru 
că dulcele Iisus Hristos ne-a iubit întâi întrupându-se și 
luând chipul ființării noastre. Această viață de descoperire 
a puterii pe care Crucea Mântuitorului o are în viața omu-
lui, trăită la modul practic și realist, fără noțiuni și teorii, 
producea „semne”.

Întâi, semnul lacrimilor, pocăința vie: se spunea des-
pre Avva Arsenie că a plâns atât de mult încât „avea o 
adâncitură pe piept, trasată de lacrimile care i-au curs 
toată viața”; iar tânărul Avvă Teodor, ucenicul preferat al 
lui Avva Pahomie, a plâns atât de mult încât vederea îi 
era în pericol. Lacrimile sunt pârghia care îl pune pe om 
pe calea pocăinței, a demersului înspre Dumnezeu. La-
crimile semnificau în această tradiție botezul căinței și nu 
o tulburare emoțională superficială, fiind deseori asociate 
cu meditarea la patimile lui Hristos. Un avva l-a întrebat pe 
un altul: „Spune-mi unde ai fost..., iar acesta i-a răspuns: 
„Mă gândeam la Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, 

2. Pateric, p. 72.

cum plângea lângă Crucea Mântuitorului. Aș vrea să pot și 
eu să plâng așa”. Am putea spune că însuși monahul se 
imaginează pe sine în locul Fecioarei Maria lângă Crucea 
Mântuitorului, plângând cu durere păcatele lui.

Aceste lacrimi erau prețuite, nu ignorate sau exploa-
tate; a plânge și a lăsa pe celălalt să plângă constituie un 
element vital în viața ascetică: călugărul a început o viață 
de rugăciune pe care și-o dorise foarte mult. Astfel el era 
lăsat să plângă, să se lamenteze sau să lupte împotriva 
ispitei atunci când suferința era profundă și continuă, era 
într-adevăr încurajat de către ceilalți, mai ales de către 
părintele său, să reziste în acest stadiu al durerii pentru 
a putea avea parte de singura vindecare adevărată care 
este Dumnezeu. Când Avva Moise cel Negru a fost ispitit 
la păcat trupesc, i-a spus lui Avva Isidor că nu poate să 
reziste ispitei. Isidor l-a îndemnat să se întoarcă în chilia 
sa și să continue lupta, dar el i-a răspuns „Avva, nu pot”. 
Atunci Isidor i-a arătat „ceata de îngeri strălucind cu slavă” 
care se luptau cu demonii dinlăuntrul călugărilor și văzând 
acestea, fără ca suferința să-i fi fost ușurată, călugărul s-a 
întors în chilie3.

Calitatea rugăciunii depinde în chip fundamental de 
curăția și despătimirea ascetică a minții și inimii celui ce 
se roagă, iar aceasta nu se câștigă decât la capătul unui 
îndelung „război nevăzut”.

Părintele Daniel Popescu
Parohia „Sfântul Nicolae” – Tg-Jiu

3. Arhim. Dr. Teofan Mada, Spiritualitatea apoftegmelor Părinților, 
Ed. Pro Universitaria, București, 2013, p. 177-178.
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Controversa isihastă a fost episodul cel mai important 
în istoria spiritualității ortodoxe după epoca patristică. 
Ea s-a produs prin ciocnirea scolasticii apusene deplin 
cristalizate în veacul al XIV- lea cu gândirea tradițională 
a Răsăritului și a prilejuit o ultimă precizare a doctrinei 
ortodoxe și a poziției ei față de cugetarea apuseană.

Sfântul Grigore Palama (1294-1357/9) a fost încă din 
timpul vieții, dar și după mutarea sa la ceruri, în mijlocul 
acestor aprige controverse care au marcat destinul operei 
și gândirii sale.

A doua scriere a Sfântului Grigore Palama, redactată 
la Athos între anii 1333-1335, a fost, potrivit biografului 
Filotei, „Cuvântul despre intrarea în Sfânta Sfintelor și des-
pre viața deiformă a Atotpreacuratei Stăpânei noastre de 
Dumnezeu Născătoarea și Pururea – Fecioarei Maria”. 

Acest cuvânt apare în colecția Omiliilor Sfântului Grigo-
re drept Omilia 53 și a fost inițial ținut ca discurs la Marea 
Lavră, la praznicul Intrării în Biserică a Fecioarei Maria.

Tratatul debutează cu un prolog dezvoltat în care 
Grigore Palama laudă virtuțile Fecioarei, mai înaltă decât 
întreaga creație, cerând în același timp ajutorul ei ca Mamă 
Născătoare de Dumnezeu și creatoare a unei rudenii 
dumnezeiești. Fecioara a ajuns Împărăteasă și Mamă nu 
prin stăpânire, ci prin ascultare.

Făgăduită de Dumnezeu lui Ioachim și Anei, Prunca 
Maria a fost făgăduită la rândul ei lui Dumnezeu, fiind 
adusă de aceștia la Templu când a împlinit trei ani. Aici a 
intrat în Sfânta Sfintelor punând în inima ei suișuri care 
L-au tras în jos, în ea pe Împăratul ceresc, după cuvântul 

psalmistului „ a poftit Împăratul frumusețea ta, că El este 
Domnul” (Ps.44)

Dar toată această frumusețe și slavă a Fecioarei nu 
este una trupească, ci vine de la frumusețea sufletului ei 
feciorelnic, nu din studii ,ci din virtuți și rugăciune.

Viața ascunsă și nevăzută de nimeni a Fecioarei în 
Sfânta Sfintelor este un prototip, o apologie a vieții isihaste, 
nevăzută și necunoscută de oameni.

Fecioara Maria este superioară drepților din Vechiul 
Testament care au locuit în munți, în peșteri și în crăpă-
turile pământului, căci ea a locuit în însuși Sanctuarul 
Templului, fiind mai presus de Avraam, de Moise și Mel-
chisedec care au ajuns la Dumnezeu abia la maturitate, 
dar și de Enoh și Ilie care au fost mutați la Dumnezeu 
de pe pământ. Mai mult, Fecioara este mai presus decât 
serafimii văzuți de Isaia în Templu, Fecioara fiind însuși 
tronul Lui Dumnezeu.

Toate acestea sunt prefigurări ale marii minuni a Întru-
pării care a făcut ca nimeni să nu poată veni la Dumnezeu 
decât prin ea și prin Mijlocitorul născut din ea.

În virtutea acestei uniri maxime cu Dumnezeu, Fecioara 
devine împărțitoarea harurilor bogăției dumnezeiești de la 
îngeri și până la oameni.

Intrarea Fecioarei Maria în Sfânta Sfintelor împlinește 
toate prefigurările Legii vechi. Aici Ea este hrănită nu 
de un corb, ca Ilie, ci de un înger ca simbol al vieții ei 
îngerești. Ea este umbrită la Buna – Vestire de Puterea 
Celui Preaînalt.

(Continuare în pagina 10)

Fecioara Maria în teologia Sfântului 
Grigore Palama

că „ nălucirile pe care le pricinuiesc aceste duhuri nu 
sunt nimic, ci se mistuiesc îndată, mai ales dacă omul 
se întărește în credință și se împrejmuiește cu semnul 
crucii”. În Cartea lui Iov( Iov 40,19-24) ni se spune că 
Dumnezeu l-a biruit și l-a legat pe balaurul diavol „ca pe 
o vrabie, ca să ne putem bate joc de el”. Marele Părinte 
Antonie ,prin viața sa ascetică și prin puterea rugăciunii 
necontenite, l-a făcut de rușine pe ispititor. Din toate 
mărturiile și îndemnurile Sfinților Părinți reținem această 
învățătură, că diavolul este neputincios în fața credincio-
sului întărit în credința în Hristos și în harul Său.

Credința este pavăza cu care vom putea stinge „toate 
săgețile cele arzătoare ale vicleanului”( Ef. 6 ,16).Să nu 
uităm niciodată că avem de luptat împotriva diavolului. 
„Căci lupta noastră – spune Sfântul Apostol Pavel – nu 
este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor, 
împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutății răspândite in 
văzduhuri” (Ef. 6,12). Doar în Hristos avem certitudinea 
biruinței. Din nefericire, mulți dintre creștini nu exercită 
puterea pe care au primit-o. Se dedau la tot felul de păcate, 
predându-se fără luptă vrăjmașului mântuirii lor. Mai mult, 
nesocotind puterea pe care au primit-o de la Dumnezeu 
prin Botez, socotesc că sunt lipsiți de victoria în lupta cu 
diavolul. Alții chiar ajung să creadă că pot pune în folosul 
lor puterea diavolilor. Toate acestea sunt de fapt forme 
de satanism, prin care oamenii în loc să se închine Lui 
Dumnezeu, se supun și le aduc un cult nebunesc demo-

nilor. Sfântul Dionisie Aeropagitul spune: „Renunțând la 
a-și conforma viața după pilda dumnezeiască, ei adoptă, 
dimpotrivă, simțămintele și purtările mârșavilor demoni”. 
Evagrie Ponticul spune că diavolul caută să altereze sta-
rea sufletului, modificând constituția trupului și acționând 
asupra creierului. Deci el acționează asupra sufletului 
prin trup. Când nebunia este cauzată de demonizare, 
terapeutica medicală nu poate singură să vindece. E ne-
voie de o terapeutică duhovnicească. Fundamentul este 
rugăciunea, apoi Sfântul Maslu, stropirea cu apă sfințită 
si Taina Sfintei Spovedanii.

„Demonul e mare iubitor de păcate” spune Sfântul Anto-
nie cel Mare. Așadar, orice cădere sub robia răului trebuie 
vindecată. Pentru că avem libertatea voinței, Dumnezeu 
îngăduie ca omul să fie ispitit. Sfântul Apostol Pavel vede 
în „ghimpele” din trupul său „un înger al satanei” căruia 
Domnul i-a îngăduit să-l „bată peste obraz”. 

Evanghelia acestei duminici scoate în evidență două 
lucruri: bunătatea lui Dumnezeu și răutatea diavolului. 
Dumnezeu vindecă și vindecă și pe cel fără de speranță. 
Important este ca noi să nu ne lăsăm amăgiți de șoaptele 
diavolului cele mincinoase și să nu întârziem niciodată să 
ne dorim ,asemenea celui vindecat, să rămânem numai 
cu Iisus, Domnul nostru. Amin.

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

Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor, 
Sf. Ev. Luca 8, 26-39, 22 octombrie)
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Conducătorul sinagogii, al cărui unic copil în vârstă 
de 12 ani era pe moarte, vine la Domnul Hristos și îi 
cere două lucruri: să vină El Însuși și să pună mâna 
asupra ei. 

Neavând încă o credință puternică și necunoscând 
dumnezeirea Mântuitorului, el nu zice precum a zis 
sutașul pentru slujitorul său: „zi numai cu cuvântul și se 
va tămădui slujitorul meu” și când Domnul a zis: „venind 
îl voi vindeca”, sutașul a spus: „nu sunt vrednic să intri 
sub acoperișul meu”, pe când acest conducător al sina-
gogii, ca și cei ce sunt îngroșați la minte, are nevoie de 
vedere și de lucruri palpabile. Alții din păcate și după ce 
văd, tot orbi rămân. 

O situație asemănătoare o găsim descrisă în paginile 
Vechiului Testament, IV Regi 5, când la profetul Elisei a 
venit Neeman Sirianul. Acesta se vindecă de lepră doar 
prin scăldarea în Iordan, fapt arătat printr-o anecdotă. Lui 
Neeman, conducătorul oștirii siriene, i se pare porunca 
de a se scălda în Iordan prea puțin spectaculoasă, mai 
ales că proorocul Elisei nici nu-i iese în întâmpinare, ci 
îi transmite porunca prin slujitorul său. Acest fapt a atras 
mânia lui Neeman, care a zis: „Iată, socoteam că va ieși 
el și, stând la rugăciune, va chema numele Domnului 
Dumnezeului său, își va pune mâna pe locul bolnav 
și se va curăți lepra. Au doară Abana și Farfar, râurile 
Damascului, nu sunt ele mai bune decât toate apele lui 
Israel? Nu puteam eu oare să mă scald în ele și să mă 
curăț?” (IV Regi 5, 11-12). 

De asemenea, mulți oameni îngroșați la minte și atunci 
și astăzi, nu caută atât tămăduirea sufletului, cât vinde-
carea trupului, de aceea mulți se îmbulzeau în preajma 
Mântuitorului, unii pentru a se vindeca de neputințele 
lor, alții se grăbeau să devină spectatori la vindecarea 
patimilor străine, în timp ce prea puțini erau cei ce se 
apropiaseră pentru cuvintele și învățătura Lui. 

Plecând spre casa lui Iair, pe cale, o femeie care avea 
scurgere de sânge de doisprezece ani și nu putuse să 
fie vindecată de către nici un medic, s-a apropiat pe la 
spate și s-a atins de poala hainei Lui. 

Pentru că după Lege, cea care avea această neputință 
era socotită necurată. Socotind că va rămâne nedesco-
perită, ceea ce arată că ea nu avea o credință corectă 
despre Mântuitorul, căci altfel nu ar fi crezut că va trece 
neobservată fapta ei, femeia care auzise de vindecarea 
altor femei, iar acum merge la copila ce era pe moarte, 
cu credința în vindecarea ei s-a atins pe ascuns, de 
veșmintele Lui. 

Însă Domnul nu o lasă să plece neobservată, ci o 
vădește pentru a-i îndrepta cugetul ei, deoarece își în-
chipuise că El nu-și va da seama, pe de o parte, pe de 
alta să o izbăvească de frică și de mustrarea conștiinței 
că ar fi furat darul vindecării ei și nu în ultimul rând pentru 
a le arăta tuturor credința ei, și în special mai-marelui 
sinagogii care era gata să se clatine in credință, pierzând 
totul, atunci când venit de la casa sa să-i spună: „Nu mai 
supăra pe Învățătorul, căci copila ta a murit”. 

Sf. Ioan Gură de Aur o laudă pe această femeie pentru 
că s-a arătat mai credincioasă decât mai-marele sinago-
gii, pentru că ea nu L-a oprit, nu L-a reținut, ci doar L-a 
atins cu vârfurile degetelor ei, și cu toate că a venit mai 
târziu, după ce acesta își făcuse cunoscută rugămintea, 
ea a plecat vindecată mai înainte decât acesta care L-a 
condus pe medic la casa sa. 

„Nu te teme, crede numai și se va mântui”, îi zice 
Domnul acestui greoi la minte, care credea că pentru 
a o vindeca e nevoie ca Domnul să se atingă de ea și 
aceasta înainte de a nu fi prea târziu, adică înainte de 
a muri, când el gândea că nu se mai poate face nimic, 
îndreptându-l și pe acesta în cugetarea lui, căci Domnul 
așteaptă să apară moartea, ca să-i arate în mod clar 
mărturia învierii. 

Prin această minune, ca și prin celelalte învieri, Dom-
nul ne învață să nu ne temem de moarte, pentru că deja 
nu mai este moarte, ci a devenit somn, până la momentul 
învierii tuturor. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXIV-a după Rusalii, Învierea 

fiicei lui Iair, Sf. Ev. Luca 8 , 41-56, 29 octombrie)

Despre credința deplină!

Fecioara Maria în teologia Sfântului 
Grigore Palama

(Urmare din pagina 9)
În Sfânta Sfintelor, Fecioara a dus o viață paradisiacă, 

trăind numai pentru Dumnezeu.
Auzind la Templu, din lecturile biblice, despre căderea 

neamului omenesc, ea s-a hotărât să-L convingă pe Dum-
nezeu să vindece natura umană coruptă, unind-o cu El 
Însuși. Astfel Fecioara învață pe oameni și o nouă practică, 
o nouă contemplare (theoria), diferită de contemplarea 
filosofică. Este vorba de calea isihastă aflată dincolo de 
cunoașterea rațională a naturii și a sufletului. Adevărata 
filosofie este deci isihia, echivalentă cu oprirea minții și 
rugăciunea neîncetată.

Dacă virtuțile curăță sufletul de patimi, contemplarea 
îndumnezeiește omul.

Lăcaș al virtuților, Fecioara Maria a fost un templu 
sfânt, minunat și vrednic al Prea Înaltului Dumnezeu. În 
curăția ei neasemuită, Sfânta Fecioară este partea cea mai 
curată a naturii lui Adam, scumpă, binecuvântată, sfântă, 
împărăteasa neamului omenesc, mai curată la trup decât 
oricare om și, după Dumnezeu, mai curată la suflet decât 
oricare făptură rațională.

Fecioara este deci dovada vie a isihiei supranaturale, 
de aceea se cuvine să medităm și noi la viața ei extrem de 
deiformă ca să ne învrednicim în chip nevăzut de vederea 
luminii nemuritoare, dezbrăcându-ne de hainele de piele 
și îmbrăcându-ne în haine de lumină. 

Părintele Daniel Popescu 
Parohia „Sfântul Nicolae” – Tg.-Jiu
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Tăcerea – o practică ascetică
Se știe că una din funcțiile vorbirii se referă tocmai 

la diminuarea sau anularea sentimentului alienării, 
înstrăinării. De multe ori vorbim pentru a ne trece de 
urât, vorbim pentru că ne simțim singuri, pentru a intra 
în legătură cu ceilalți, pentru a deveni familiari cu cei 
pe care nu-i cunoaștem. Comunicarea este deseori 
un simplu act de cuminecare, dincolo de sensul și 
înțelesul cuvintelor. Vorbirea de unul singur reduce 
sentimentul de anxietate a celui care nu mai are cui 
să adreseze cuvântul său. A fi singur înseamnă a fi 
condamnat la tăcere, a nu avea cu cine schimba un 
cuvânt. Cel singur nu vorbește decât pentru el, nu 
aude pe nimeni și nu se face auzit de către nimeni 
altcineva în afara lui însuși.

Cel care tace arată că ascunde ceva, în vreme ce 
acela care vorbește continuu părând cu totul deschis 
scapă oricărei susceptibilități.

Prin abținerea de la vorbire sentimentul de înstră-
inare nu doar că rămâne intact dar se și augmen-
tează. Suntem străini față de locul și timpul de față, 
imposibil de a fi umplute măcar cu faptele vorbirii. 
Rămas de unul singur, străin față de cei asemenea 
lui, cărora necuvântarea sau reducerea la minim a 
limbajului articulat le răpește chipul uman, dându-le 
înfățișarea unor simple viețuitoare, monahul ascul-
tă de sfaturi precum cele cuprinse în aceste două 
apoftegme: „Înstrăinarea este a-și stăpâni omul gura 
sa (Sisoe, 2) sau „De nu-ți vei stăpâni limba, nu ești 
străin, oriunde ai merge, dacă aici îți vei stăpâni 
limba, și aici ești străin.” (Longhin 1). 

„Cineva îl întreabă pe avva Pistos: Ce este în-
străinarea (xeniteia), părinte? Și a zis: Taci și în tot 
locul unde te duci, zi: nu am treabă, și aceasta este 
înstrăinarea. Înstrăinarea va fi, prin urmare, senti-
mentul că nicăieri nu ești acasă, că peste tot ești 
un străin.”1

„Avva Macarie cel mare zicea fraților în Schit, dupa 
ce ieșeau din biserică: fugiți fraților! Și i-a zis lui cine-
va din bătrâni: unde putem să fugim mai mult decât 
în pustia aceasta? Iar el și-a pus degetele pe gură, 
zicând: de aceasta să fugiți. Și a intrat în chilia sa și 
încuia ușa și ședea.”2

David Le Breton analizează în capitolul Spirituali-
tatea tăcerii din cartea sa, Despre tăcere, valențele 
multiple ale tăcerii mistice. Pentru anahoret vor-
birea este – alături de văz și auz – o grijă de care 
experiența deșertului îl eliberează.3 Dacă zgomotele 
pot fi perturbatoare – așa cum avertizează avva Ar-
senie pentru care și auzul foșnetului stufului este pe-
1. A. Guillaumont, Originile vieții monahale. Pentru o fenomenologie 
a monahismului, traducere de C. Jinga, Editura Anastasia, Bucureşti, 
1998, pp. 150–151.
2. Patericul, Pentru avva Macarie, 15, p.76.
3. „Sfântul Antonie nu întâlneşte pe nimeni vreme de douăzeci de ani: 
«Cel care îşi are sălaş în deşert şi în el îşi duce traiul în reculegere s-a 
descotorosit de trei griji: de auz, de vorbărie şi de văz»”. David Le 
Breton, Despre tăcere, Editura All, 2001, p. 189.

riculos pentru cel care caută desăvârșirea – acestea 
devin inaudibile pentru cel treaz, așa cum ne spune 
avva Pimen. Un straniu cerc se desenează aici. 
Dacă la începutul nevoințelor tăcerea era necesară 
dobândirii liniștii interioare, odată dobândită, liniștea 
se exteriorizează, se obiectivează în tăcere. 

„Cel treaz nu se sinchisește de zgomote” îi spu-
ne Pimen lui Isaac care se plânge că din cauza 
zgomotelor – cântatul cocoșului – nu-și poate ține 
rugăciunea.4

Tăcerea nu trebuie să fie confundată cu absența 
vorbirii. Dacă nu se împletește cu liniștea inimii, 
tăcerea exterioară nu este decât o neîntreruptă vor-
bărie interioară. Dimpotrivă, cel care vorbește „de 
dimineața până seara”, dar nu spune nici un cuvânt 
fără rost, acela „păstrează tăcerea”. 

În momentul în care se pun bazele existenței 
cenobitice, Pahomie impune, în jurul anului 320, 
la Tabenna, ca regulă de aur, respectarea tăcerii. 
Tăcerea e un compromis între viața în comun și 
păstrarea singurătății. 

Tăcerea este și condiția sine qua non a ascultării. 
Cel care tace este deopotrivă cel care ascultă. Un 
dialog fără tăceri ar fi o pură babilonie. Tânărul ascet 
trebuie să-și asculte „bătrânul”, să se supună și deci 
să tacă. De asemenea, el trebuie să fie pregătit să 
asculte cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt neauzit decât 
în mediul unei tăceri-ascultătoare. 

Există un ascetism al tăcerii, o abstinență a vorbirii 
care merge de la simpla respingere a cuvintelor de 
prisos și a cuvintelor ce stârnesc ilaritatea.

Chiar și în rugăciune călugărul trebuie să-și re-
ducă la minimum uzul cuvintelor, tentația vorbăriei 
inutile folosindu-se de orice pretext – mai ales de 
cele sublime – pentru a se manifesta. Acesta este 
unul din cele mai grave păcate de limbă: inutilitatea 
vorbirii. Există o tendință și o tentație de a face exces 
de cuvinte, de a spune mai mult decât gândim și de 
a rosti mai mult decât avem nevoie. Ori exact acest 
exces de cuvinte va discerne în ziua Judecății între 
cei drepți și cei nedrepți: „ Vă spun Eu vouă că pentru 
orice vorbă deșartă pe care o vor rosti, oamenii vor 
da socoteală în ziua judecății.” (Mt. 12,36) 

Valoarea tăcerii pentru viața spirituală depinde , 
ca în toate practicile de renunțare, de motivele care 
o inspiră: în general se poate spune că scopul este 
de a purifica limba și de a valoriza cuvintele umane, 
care sunt imagine a Cuvântului lui Dumnezeu și 
instrument de comunicare în caritate. 

Părintele Daniel Popescu
Parohia „Sfântul Nicolae” – Tg-Jiu

4. „Tăcerea sufletului este precedată de o tăcere a lumii. Orice zgomot 
este o sursă de perturbare care îl îndepărtează pe pustnic de Dumnezeu 
amintindu-i condiţia sa. Totuşi, vastitatea tăcerii interioare a lui Pimen 
învăluie orice manifestare sonoră din preajma chiliei sale.” Ibidem, 
pp. 189–190.
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Despre scopul existenței umane
Țelul vieții credincioșilor creștini ortodocși este să ajun-

gem în cele din urmă în vârful scării. Urcușul pe această 
scară se aseamănă cu urcușul pe muntele Tabor, căci pe 
oricare versant am urca, acolo sus ne așteaptă Dumnezeul 
nostru Iisus Hristos cu brațele deschise. Pe partea stângă 
urcă călugării iar pe latura din dreapta urcă mirenii. Deci 
și unii și ceilalți își doresc același lucru: MÂNTUIREA! 
„Lucrați cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră!” 
(Filipeni 2;12).

În mod sigur, toți oamenii care au trăit sau trăiesc pe 
acest pământ și-au pus sau își vor pune, mai devreme sau 
mai târziu, în mod inevitabil, întrebarea: „Care este rostul 
vieții omului pe acest pământ?”

Dintre toate viețuitoarele existente pe pământ, omul 
este „coroana creației” lui Dumnezeu, este de fapt o 
plăsmuire a iubirii lui Dumnezeu sau, mai simplu spus, 
este legătura dintre Dumnezeu și pământ, este un „mi-
crocosmos în macrocosmos”, după cuvântul Sfântului 
Ioan Damaschin. După cum bine se poate vedea, singur 
omul a fost făcut „după chipul și asemănarea” Ziditoru-
lui – Dumnezeu (Facere 1;26), ca să privească spre El 
și să-L iubească. Dintre toate viețuitoarele, singur omul 
are poziție verticală și, de fapt, omul (antropos) ne arată 
acest lucru (ana = în sus, tropeo = stare) și în acest sens 
amintim cuvintele Fericitului Augustin: „Uită-te în stânga 
și în dreapta, dar mai uită-te și în sus!”

Noi, oamenii, ne naștem pe acest pământ și s-ar părea 
că nu știm de unde venim și încotro mergem după moartea 
noastră, așa după cum ar rezulta și din următoarele versuri 
pe care le-am citit pe o cruce, într-un cimitir:

 
Cine ești, de unde vii?
Poți tu, omule, să știi?
Unde mergi, ce soartă ai?
Poți tu seama să îți dai?
Tu ești mare, tu ești mic,
Tu ești tot, tu ești nimic,
Tu ești rău, dar ești și bun,
Tu-nțelept și tu nebun.
 
Și, într-adevăr, pe pământ suntem străini și călători, în 

lacrimi ne naștem și, după porția de viață care ne-a fost 
dată de Dumnezeu, tot în lacrimi murim. Cel mai important 
lucru este acela de a ști de unde venim și încotro mergem, 
căci altfel suntem ca o corabie fără cârmaci.

Viața pe acest pământ se prezintă – după cum ne 
mărturisesc Sfinții Părinți asemenea unei punți peste 
un fluviu uriaș. Puntea aceasta a fost făcută să ne ajute 
să traversăm fluviul și nicidecum să ne facem casa pe 
ea, adică să ne instalăm confortabil uitând că, de fapt, 
noi trebuie să mergem mai departe. Cu alte cuvinte, pe 
punte vom rămâne puțin timp și trebuie să privim mereu 
tărâmul minunat de dincolo de ea, unde trebuie să ajun-
gem și unde este patria noastră definitivă. Aceasta este 
nenorocirea, căci milioane de oameni care trăiesc astăzi, 
nu sunt capabili să vadă, să creadă că dincolo de această 
viată, există o lume în care vom intra și în care vom trăi 
veșnic. Deci, există foarte mulți oameni care stăruie în a 
crede că viața este un scop în sine.

Viața noastră se înscrie deci între LEAGĂN ȘI MOR-
MÂNT, fiind jalonată de aceste două mari necunoscute, 
NAȘTEREA SI MOARTEA. Amândouă se petrec fără voia 
noastră, pentru că nu am fost întrebați nici dacă vrem să 
ne naștem și nu vom fi întrebați nici dacă vrem să murim. 
Hotărârea o ia altcineva! Ieri am fost embrion, mâine vom 
fi țărână. De fapt, viața pământească a oricărui om se 
compune dintr-o serie de scopuri omenești provizorii, puse 
cap la cap. Unele sunt pe termen lung, altele pe termen 
scurt și cei mai mulți dintre oameni se lasă înșelați de 

idealuri mărunte, scopuri nesemnificative.
Dacă privim în jurul nostru, vedem oameni care consi-

deră că scopul vieții lor este creșterea și educarea copiilor. 
Creșterea și educarea copiilor nu este un scop în sine, ci 
o îndatorire sfântă a părinților. Bețivii consideră că scopul 
vieții lor este băutura, dar se înșeală și dracul beției îi 
duce în întuneric. Hoții fură zi și noapte. Dar și ei merg în 
întuneric și dracul furtului râde de ei. Lacomii trăiesc să 
se îmbogățească, dar și de aceștia râde un alt drac, al 
lăcomiei, și-i duce tot în iad. Desfrânații sunt păcăliți de 
un drac foarte aprig, acela al curviei și sunt și ei înșelați, 
când consideră că scopul vieții lor este desfrânarea tru-
pească. Se știe că Dumnezeu a binecuvântat, a consfințit 
căsătoria când a zis: „Creșteți și înmulțiți-vă” (Facerea 
1;28), dar El ne-a poruncit aceasta pentru perpetuarea 
neamului omenesc și nicidecum ca scop în sine, cum 
cred unii oameni.

Părerile cu privire la scopul vieții sunt foarte diversi-
ficate: 

Nicolae Iorga spunea așa: „Taina existenței umane nu 
constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăim”. Bine și frumos 
spus, dar nu ne descoperă totuși sensul vieții. 

Mircea Eliade în „Istoria ideilor și credințelor religioase” 
spune: „A fi om, sau mai degrabă a deveni om, înseamnă 
în primul rând a fi religios”. Dar nici el nu ne descoperă 
sensul vieții. Mihai Eminescu, marele nostru poet, spunea: 
„Ne naștem spre a muri și murim spre a ne naște”. Dar 
cel care definește scopul existenței umane este un sfânt, 
Sfântul Serafim de Sarov, care zice: „scopul vieții noastre 
creștinești este mântuirea!”

Iar acum să vedem și ce ne spune Hristos - Dumnezeul 
nostru, în acest sens: „Am venit să caut, să mântuiesc pe 
cel pierdut” (Luca 19;10). Dar ce ne trebuie oare pentru a 
ne mântui? Pentru a ne mântui trebuie să avem săvârșite 
cele cinci Sfinte Taine, adică Botezul, Mirungerea, Spo-
vedania, Împărtășania și, respectiv, Cununia Religioasă 
– pentru cei căsătoriți. Minunat ar fi dacă am avea și Taina 
Sfântului Maslu (a șasea Taină). Primele două Sfinte Tai-
ne le au săvârșite toți creștinii ortodocși, dar spovedania 
și împărtășania, numai unii. Cea mai mare grijă a vieții 
noastre este aceea de a ne spovedi și de a ne împărtăși 
cel puțin în cele patru posturi mari: Sfintele Paști, Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel, Sfânta Maria și Crăciun, căci fără 
spovedanie nu este mântuire. Așa cum spălăm lenjeria 
cu detergent, tot așa să ne spălăm și sufletele noastre 
prin preot. Se vorbește astăzi de medic de familie și de 
avocat de familie. De preot de familie nu vorbește nimeni! 
Și preotul este cel mai important, pentru că el ne botează, 
el ne cunună religios și tot el ne înmormântează. Deci, în 
cele trei mari momente esențiale ale vieții noastre, preotul 
trebuie să fie lângă noi, el fiind o „călăuză duhovnicească” 
în drumul către Hristos, căci fără acest „mijlocitor” - preotul 
- cu siguranță nu ne putem mântui. Însuși Hristos spune: 
„Duceți-vă și arătați-vă preoților” (Luca 17; 14).

Deci numai prin Biserică se poate face iertarea păca-
telor; numai Biserica are putere prin preoții și episcopii 
săi, să lege și să dezlege păcatele lumii. Să nu vă legați 
niciodată de vrednicia preotului, căci aici lucrează Harul 
Lui Dumnezeu. Preotul săvârșește numai partea văzută a 
lucrurilor iar Dumnezeu este Cel Care trimite Duhul Sfânt. 
Darurile Lui Dumnezeu nu atârnă de virtutea preoțească. 
Dacă trimiterea harului asupra credincioșilor ar fi atârnat 
de vrednicia preoților, atunci toți creștinii care au preoți 
nevrednici ar fi fost lipsiți de el. Dar Dumnezeu trimite 
harul Său și prin preoții cei nevrednici, ca să nu rămână 
păgubiți cei ce însetează de mântuire.

Părintele Ion Cosmin Popescu
Preot la Paraclisul Spitalului de  Pneumoftiziologie 
„Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj


