
Un păcătos dă lecții drepților
Ne aflăm în Ierihon. Un oraș care se pare că a 

fost unul dintre orașele preferate de Mântuitorul 
Hristos. Multe minuni, multe întâmplări, multe 
drumuri ale lui Iisus sunt legate de acest oraș. 
Parabola samarineanului milostiv a fost plasată 
de către Hristos tot pe drumul Ierihonului. 

Orășelul de care vorbim este așezat aproape 
de granița cu Iordania și beneficiază de o poziție 
geografică în același timp privilegiată, dar și 
dezavantajată. Dezavantajată, pentru că se află 
cu câteva sute de metri sub nivelul mării, așa 
încât, coborând de la Ierusalim la Ierihon, întot-
deauna ți se pare că intri într-un cuptor încins. 
E foarte cald. 

Avantajul este că pe lângă Ierihon trece Ior-
danul, Iordanul cu apă dulce, care pornește de 
la poalele Muntelui Hernon, trece prin Marea 
Galileii și se varsă în Marea Moartă, mare cu 
apă sărată. Oricât de multă apă dulce ar purta 

Iordanul, Marea Moartă tot sărată rămâne. Este 
una din curiozitățile, din ciudățeniile locului. La 
nord de Ierihon este însă un izvor cu apă rece, 
care reconfortează pe tot omul cel călător care 
trece prin aceste locuri. Toate aceste elemente 
fac din Ierihon un loc preferat de Mântuitorul.

Aici locuia Zaheu, mai marele vameșilor, care 
se ocupa cu încasarea dărilor pe pământ, pe 
case, pe produse, pe mărfuri. Aici l-a găsit Iisus 
când trecea prin oraș. Un Zaheu mic de statu-
ră, urcat într-un sicomor, care voia să-L vadă și 
el pe Iisus. Așa a ajuns să-L vadă, Domnul S-a 
autoinvitat în casa lui, iar vameșul L-a primit 
cu bucurie. Bucuria lui era însă întreruptă de 
murmurul mulțimilor, care spuneau că „a intrat 
să găzduiască la un om păcătos”. Vameșii erau 
simbolul ticăloșiei, al necinstei, al corupției, iar 
unii erau chiar foarte dușmăniți de popor pentru 
modul cum încasau taxele.

Iisus venise pe drum cu mulțimea, iar acum 
mergea și găzduia cu păcătoșii. Zaheu, mic de 
statură, mic și la suflet, făcea parte dintre aceia 
care erau urâți de popor. Se vede acum o cârtire, 
o revoltă a drepților împotriva celor păcătoși, în 
fața cărora Zaheu predă o lecție de ținut minte. 
Coborârea lui din sicomor este de fapt primul 
pas pe care-l face către Dumnezeu. Faptul că 
Domnul l-a strigat pe nume: „Zaheu!”, l-a impre-
sionat pe vameș. Voia doar să-L vadă, iar acum 
Îl primește în casa sa. 

Iisus a venit în casa vameșului, dar nu l-a 
mustrat, l-a lăsat pe Zaheu să vorbească. Și el a 
vorbit: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, 
o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva 
cu ceva, întorc împătrit”. Era o mărturisire pentru 
păcatele săvârșite, se recunoștea în fața tuturor 
că este păcătos. Ne putem imagina ce rumoare 
a produs declarația lui, ce bucurie pentru Iisus și 
ce surpriză pentru cei care erau de față. Vedeau 
cei de față și vedem și noi o convertire în direct, o 
transformare a răului în bine. Ne putem imagina 
că mulți au venit apoi și au zis: „Ne-ai promis că 
ne dai împătrit” și Zaheu le-a dat. 
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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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De aceea, Iisus zisese: „Astăzi trebuie să 
rămân în casa ta”.

Casa lui Zaheu era o casă blestemată, în 
care se adunaseră toate într-un mod ilicit, un 
blestem pentru el și familia lui. De aceea, după 
ce a fost izbăvit el și casa lui, Mântuitorul a zis: 
„Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia” și 
l-a recunoscut pe Zaheu ca fiu al lui Avraam. 
Convertirea vameșului a fost rapidă și totală. 
„Astăzi” înseamnă „pe loc”, același cuvânt pe 
care Domnul l-a spus și tâlharului de pe cruce 
când s-a căit de păcatele sale. Hotărârea lui de 
convertire trecea proba practică. 

Metoda lui Iisus, pe care o contestau cei de 
față, își arată roadele. El n-a venit pentru cei 
păcătoși ca să le aprobe păcatul, ca să rămână 
păcătoși în continuare. El a venit pentru păcă-
toși ca să-i îndrepte. Și numai aceia dintre 
păcătoși s-au bucurat de atenția și grija Lui, 
care s-au îndreptat și se îndreaptă. Zaheu s-a 

Un păcătos dă lecții drepților
îndreptat în fața lui Dumnezeu prin mărturisirea 
personală a fărădelegilor pe care le comisese 
și prin hotărârea de a se îndrepta de toate 
nedreptățile pe care le făcuse altora. 

Vameșul rămâne pentru noi modelul biblic al 
convertirii, pe care Iisus ni-l oferă spre urmare. 
Fiecare dintre noi este în felul său un Zaheu. 
Poate nu exact ca dânsul, poate nu în ace-eași 
măsură, poate nu cu aceleași greșeli sau fapte, 
dar fiecare dintre noi cu ceva de îndreptat, cu 
cineva pe care l-a nedreptățit, l-a invidiat, i-a luat 
din drepturile cuvenite sau nu i-a dat din ceea 
ce se cuvenea să-i dea. 

De aceea, să fim atenți la mâna pe care 
ne-o întinde Dumnezeu, să nu cârtim niciodată 
împotriva bunăvoinței lui Dumnezeu, pe care 
o arată față de alții, să nu ne bucurăm când 
cineva face nedreptate semenilor săi și să nu 
credem că pentru toate acestea vom fi absolviți 
de vinovăție. Fără mărturisirea păcatelor, nu 
este nici iertare, nici dezlegare, nici mântuire. 
Fără aceasta, nu vom auzi niciodată ce a auzit 
Zaheu atunci: „Astăzi s-a făcut mântuire casei 
acesteia”. Amin.

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

a lui Zaheu, Sf. Ev. Luca 19, 1-10, 3 februarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul V
1. Iar un om, anume Anania, cu Safira, femeia 

lui, și-a vândut țarina. 
2. Și a dosit din preț, știind și femeia lui, și 

aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor. 
3. Iar Petru a zis: Anania, de ce a umplut 

satana inima ta, ca să minți tu Duhului Sfânt și 
să dosești din prețul țarinei? 

4. Oare, păstrând-o, nu-ți rămânea ție, și vân-
dută nu era în stăpânirea ta? Pentru ce ai pus 
în inima ta lucrul acesta? N-ai mințit oamenilor, 
ci lui Dumnezeu. 

5. Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a căzut 
și a murit. Și frică mare i-a cuprins pe toți care 
au auzit. 

6. Și sculându-se cei mai tineri, l-au înfășurat 
și, scoțându-l afară, l-au îngropat. 

7. După un răstimp, ca de trei ceasuri, a intrat 
și femeia lui, neștiind ce se întâmplase. 

8. Iar Petru a zis către ea: Spune-mi dacă ați 
vândut țarina cu atât? Iar ea a zis: Da, cu atât. 

9. Iar Petru a zis către ea: De ce v-ați învoit 
voi să ispitiți Duhul Domnului? Iată picioarele 
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celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă 
și te vor scoate afară și pe tine. 

10. Și ea a căzut îndată la picioarele lui 
Petru și a murit. Și intrând tinerii, au găsit-o 
moartă și, scoțând-o afară, au îngropat-o 
lângă bărbatul ei. 

11. Și frică mare a cuprins toată Biserica și 
pe toți care au auzit acestea. 

12. Iar prin mâinile apostolilor se făceau sem-
ne și minuni multe în popor, și erau toți, într-un 
cuget, în pridvorul lui Solomon. 

13. Și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să se 
alipească de ei, dar poporul îi lăuda. 

14. Și din ce în ce mai mult se adăugau cei 
ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de 
femei, 

15. Încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și-i 
puneau pe paturi și pe tărgi, ca venind Petru, 
măcar umbra lui să umbrească pe vreunul 
dintre ei. 

16. Și se aduna și mulțimea din cetățile dim-
prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți 
de duhuri necurate, și toți se vindecau. 

17. Și sculându-se arhiereul și toți cei împre-
ună cu el – cei din eresul saducheilor – s-au 
umplut de pizmă. 

18. Și au pus mâna pe apostoli și i-au băgat 
în temnița obștească. 

19. Iar un înger al Domnului, în timpul nopții, 
a deschis ușile temniței și, scoțându-i, le-a zis: 

20. Mergeți și, stând, grăiți poporului în templu 
toate cuvintele vieții acesteia. 

21. Și, auzind, au intrat de dimineață în templu 
și învățau. Dar venind arhiereul și cei împreună 
cu el, au adunat sinedriul și tot sfatul bătrânilor 
fiilor lui Israel și au trimis la temniță să-i aducă 
pe apostoli. 

22. Dar, ducându-se, slugile nu i-au găsit în 
temniță și, întorcându-se, au vestit, 

23. Zicând: Temnița am găsit-o încuiată în toa-
tă siguranța și pe paznici stând la uși, dar când 
am descuiat, înăuntru n-am găsit pe nimeni. 

24. Când au auzit aceste cuvinte, căpetenia 
pazei templului și arhiereii erau nedumeriți cu 
privire la ei, ce-ar putea să fie aceasta. 

25. Dar venind cineva, le-a dat de veste: 
Iată, bărbații pe care i-ați pus în temniță sunt în 
templu, stând și învățând poporul. 

26. Atunci, ducându-se, căpetenia pazei 
templului împreună cu slujitorii i-au adus dar nu 
cu sila, că se temeau de popor să nu-i omoare 
cu pietre. 

27. Și, aducându-i, i-au pus în fața sinedriului. 
Iar arhiereul i-a întrebat, 

28. Zicând: Au nu v-am poruncit vouă cu po-
runcă să nu mai învățați în numele acesta? Și 
iată ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră 
și voiți să aduceți asupra noastră sângele Aces-
tui Om! 

29. Iar Petru și apostolii, răspunzând, au zis: 
Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult 
decât pe oameni. 

30. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe 
Iisus, pe Care voi L-ați omorât, spânzurându-L 
pe lemn. 

31. Pe Acesta, Dumnezeu, prin dreapta Sa, 
L-a înălțat Stăpânitor și Mântuitor, ca să dea lui 
Israel pocăință și iertarea păcatelor. 

32. Și suntem martori ai acestor cuvinte noi 
și Duhul Sfânt, pe Care Dumnezeu L-a dat celor 
ce Îl ascultă. 

33. Iar ei, auzind, se mâniau foarte și se sfă-
tuiau să-i omoare. 

34. Și ridicându-se în sinedriu un fariseu, 
anume Gamaliel, învățător de Lege, cinstit de 
tot poporul, a poruncit să-i scoată pe oameni 
afară puțin, 

35. Și a zis către ei: Bărbați israeliți, luați 
aminte la voi, ce aveți să faceți cu acești oameni. 

36. Că înainte de zilele acestea s-a ridicat 
Teudas, zicând că el este cineva, căruia i s-au 
alăturat un număr de bărbați ca la patru sute, 
care a fost ucis și toți câți l-au ascultat au fost 
risipiți și nimiciți. 

37. După aceasta s-a ridicat Iuda Galileianul, 
în vremea numărătorii, și a atras popor mult după 
el; și acela a pierit și toți câți au ascultat de el 
au fost împrăștiați. 

38. Și acum zic vouă: Feriți-vă de oamenii 
aceștia și lăsați-i, căci dacă această hotărâre 
sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici; 

39. Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți 
putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați și 
luptători împotriva lui Dumnezeu. 

40. Și l-au ascultat pe el; și chemând pe apos-
toli și bătându-i, le-au poruncit să nu mai vor-
bească în numele lui Iisus, și le-au dat drumul. 

41. Iar ei au plecat din fața sinedriului, bucu-
rându-se că s-au învrednicit, pentru numele Lui, 
să sufere ocară. 

42. Și toată ziua, în templu și prin case, nu 
încetau să învețe și să binevestească pe Hris-
tos Iisus.

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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4
Când răspunde Dumnezeu!

Raportarea fiecăruia dintre noi la Dumnezeu este diferi-
tă, este și firesc să fie așa pentru că noi toți suntem diferiți, 
însă nu numai aceasta este cauza diferitelor raportări, ci 
și credința și intensitatea ei pe care o avem, cunoștința 
mai multă sau mai puțină despre Dumnezeu și bine-nțeles 
și interesele pe care noi le aveam în raport cu El, dacă 
ne-a răspuns sau nu la ele, atunci nouă ne place de El 
sau nu ne place. Dacă toți am urmări interesul primordial 
sau suprem, veșnic, ar fi în regulă, dar fiecare privește 
lucrurile în funcție de raportarea sa la ceea ce consideră 
că este important într-un anumit moment al vieții, deși 
după ceva timp, vom constata că există cu siguranță alt-
ceva și mai important decât ceea ce credeam noi cândva. 
Această oscilație a noastră este dată de faptul că omul 
este o ființă schimbătoare, mărginită, nestatornică dar și 
de faptul că noi nu ne raportăm la voia cea veșnică a lui 
Dumnezeu, și din această cauză nici nu știm planul pe 
care îl are Dumnezeu cu noi, nu știm ce este mai bine 
pentru noi, în diferitele situații în care ne aflăm, cu alte 
cuvinte noi nu putem pătrunde taina pedagogiei lui Dum-
nezeu față de om.

Sfânta Evanghelie ne prezintă în această pericopă că 
Mântuitorul Hristos ajunge într-una din zilele activității Lui 
publice, în părțile Tirului și ale Sidonului, care aparțineau 
de Fenicia, care la rândul ei făcea parte din provincia ro-
mană a Siriei. Deci Domnul depășește ținutul Țării Sfinte 
și merge într-un ținut păgân, în Fenicia Siriei (Mc. 7, 26), 

cu alte cuvinte El a venit aici în întâmpinarea celei care 
avea nevoie de El, cele care Îl căuta fără să-L cunoască. 
„Atenția Evanghelistului Matei este reținută de o mamă 
îndurerată, care îl întâmpină pe Iisus pe cale. Era păgână, 
închinătoare la idoli, disprețuită așadar de evrei. Conform 
Evanghelistului Marcu (7, 24), ea L-a întâlnit pe Iisus într-o 
casă, unde El se găsea, și nu pe cale. Dar evangheliștii 
nu se contrazic. Probabil, în prima fază, ea Îl întâlnește pe 
Iisus într-o casă, amănunt pe care îl reține Marcu, urmând 
apoi ca celelalte scene descrise de Matei să se fi petre-
cut pe drum, după ce Iisus părăsise casa respectivă. În 
felul acesta cei doi evangheliști se completează reciproc” 
(Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană, Ziarul Lumina, 29 Ianuarie, 
2014). Probabil că auzise în căutările ei de Cel ce poate 
să vindece orice suferință, și atunci apăruse speranța 
că fiica ei chinuită de diavol va fi izbăvită. Copleșită de 
durere, ea aleargă către Mântuitorul și strigă: „Miluiește-
mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită 
de demon”. De unde știa ea, că Mântuitorul este Fiul 
lui David, că este Mesia cel venit în lume din neamul 
lui David? Era o credință pe care ea o aflase probabil 

de la iudeii care au venit la Iisus din aceste ținuturi, așa 
cum spune Sfântul Evanghelist Marcu: „Din Ierusalim, 
din Idumeea, de dincolo de Iordan, dimprejurul Tirului și 
Sidonului, mulțime mare, care, auzind câte făcea, a venit 
la El” (Mc. 3, 8). Însă Mântuitorul Se face că nu o aude, 
nu-i răspunde imediat la strigătul acestei mame îndure-
rate, să fie oare datorită credinței ei nedepline pe care o 
avea despre El. Acest fapt este posibil întrucât această 
atitudine o mai întâlnim și în alte cazuri, în care cei care 
îl numeau Fiule al lui David, nu li se împlinea cererea 
decât după ce mărturiseau credința că într-adevăr El 
este și Dumnezeu, Cel care toate le poate, și nu numai 
un descendent omenesc din neamul lui David și după ce 
credința lor devenea desăvârșită, atunci erau vindecați. 
(Ca și în cazul orbului din Ierihon, care striga: „Fiule al lui 
David, fie-Ți milă de mine! Și oprindu-Se, Iisus a poruncit 
să-l aducă la El; și apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voiești 
să-ți fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Și Iisus i-a zis: Vezi! 
Credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și mergea după 
El, slăvind pe Dumnezeu” Lc. 18, 39-43).

Și în cazul acestei femei cananeence, și în cazul nostru 
când strigăm către Dumnezeu, nu ne place că Dumnezeu 
nu ne răspunde îndată la strigătul plin de durere al celui 
aflat în nevoie. Și atunci cum trebuie să înțelegem cuvin-
tele Sale: „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară!” 
(In. 6, 37)? Simplu, exact cum le-a spus Domnul, că El 
nu întoarce fața Sa de la nimeni din cei care vin la El, că 
El nu are pe nimeni de pierdut, că Dumnezeu „voiește ca 
toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului 
să vină” (I Tim, 2, 4), dar aceasta nu înseamnă că îna-
intea lui Dumnezeu poți să vii oricum, chiar nepregătit și 
fără să te schimbi cu nimic, pentru că vedem în parabola 
nunții Fiului de împărat, că cel care nu a avut haină de 
nuntă, a fost scos afară. („Iar împăratul, intrând să vadă 
pe oaspeți, a văzut acolo pe un om, care nu era îmbrăcat 
în haine de nuntă și i-a zis: prietene, cum ai intrat aici 
fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a 
zis către slujitori: legați-l de mâini și de picioare, luați-l și 
aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plân-
gerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar 
puțini aleși” Mt. 22, 11-14). Noi nu am vrea ca Dumnezeu 
să fie și judecător, dar atunci cum ar fi drept, dacă nu ar 
răsplăti fiecăruia după credința și faptele sale. Așa și în 
cazul acestei femei cananeence și tot astfel și în cazul 
nostru, dacă ne schimbăm și avem o credință adevărată 
îndată Dumnezeu va răspunde strigătului nostru. Altfel 
Dumnezeu își întoarce urechea de la strigătul nostru și 
zice: „De ce mă numiți «Doamne, Doamne» și nu faceți 
ce vă spun?” (Lc. 6, 46). Tăcerea Mântuitorului, nu se 
datora faptului că nu a auzit strigătul femeii, ci El urmă-
rea ceva mai mult decât un răspuns imediat, care dacă 
ar fi fost primit îndată, nu ar fi schimbat nici pe Apostoli, 
nici pe femeie, nu ar fi scos în evidență nici credința, nici 
stăruința acesteia, pe care o și laudă zicând: O, femeie, 
mare este credința ta; fie ție după cum voiești.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XVII-a după Rusalii, a Cana-

neencei,
Sf. Ev. Matei 15, 21-28, 10 februarie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Crucea vieții omenești (alegorie)

Un creștin odinioară
Tot se căina mereu:
„Grea mai este Crucea asta
Ce mi-a dat-o Dumnezeu!

Cum o dau nu-mi merge bine,
De necazuri nu mai scap,
Și muncesc din greu ca boul,
Până cad lângă „proțap”!

Iată, alții sunt mai leneși
Și trăiesc mai în belșug,
Numai mie (vorba ceea)
„Boii nu-mi mai trag la plug”!

Și ofta creștinul nostru
Și mereu era cârtind,
Nimeni nu putea o dată
Să-l audă mulțumind.

Însă Cel de Sus Părinte,
Care-ajută pe „mișel”
Căutând din cele Sfinte,
Cercetatu-l-a pe el.

A trimis la el un Înger,
Noaptea, când dormea trudit,
Și luând pe om de mână,
L-a urcat pe deal la Schit.

Se făcea că este ziuă
Și erau numai ei doi,
Între niște Cruci frumoase,
Felurite după soi.

Unele erau de aur,
Altele de fier și lemn,
De argint și de aramă,
Fiecare cu un semn.

Zice Îngerul atuncea:
„Ia-ți o Cruce, care vrei!
Numai potrivește-o bine
Și te întoarce la bordei!”

Lacom el apucă-n grabă
Cea de aur mai întâi,
Începând s-o tăbârcească
Pe voinici umerii săi.

De prea multă strălucire
Nu te poți uita la ea,
Dar voind ca s-o ridice,
Vede că-i nespus de grea.

Văzând că n-o poate urni,
S-a uitat la ea cu jind,

Poezii ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul
(5 august)POESIS

Și se pogorî la vale
La o cruce de argint.

El se uită, iar încearcă,
Până ce își ia de seamă,
Să-și aleagă altă Cruce
Tot frumoasă, de aramă.

Dar în ciuda lui și-aceea
- Pentru dânsul – este grea,
Cea de marmură mai tare,
Cea de fier cam tot așa.

Lângă ele mai la vale,
Vede sub un copăcel
Cruce de stejar ușoară,
Numai bună pentru el.

O ridică, deci și pleacă,
Iar Îngerul pe drum
Îl întreabă pentru Cruce,
Dacă-i mulțumit acum.

„Slavă Domnului, răspunde,
Tare-s mulțumit cu ea,
Căci din toate numai asta
Este după vlaga mea!”

Îngerul atunci îi zice:
„Omule nemulțumit!
Pentru Crucea vieții tale
Totdeauna ai cârtit!

Astăzi te-am adus anume 
Ca să-ți fie ție semn,
Că niciuna nu poți duce,
Decât Crucea cea de lemn.

Asta este „Crucea Vieții”
Dată ție de când ești,
Deci, lui Dumnezeu dă slavă,
Și de-acum să nu cârtești.

Cele de metale scumpe
Sunt a oamenilor sfinți,
Care sufăr pân-la sânge
Întru grele nevoinți.

Iară tu cu sărăcia,
Lesne te vei mântui ,
Dacă vei păzi credința 
Și răbdând vei mulțumi”!

Nevoitorul mândru

La un schit trăia odată 
Un monah nevoitor
Ce era cu socoteala
Cam înalt cugetător.

El fiind la trup mai zdravăn
Decât frații de la Schit
Împlinea și ascultarea 
Și canonul îndoit.

Șaptezeci și cinci de ațe
Regulat el învârtea,
Pe când alții mai bicisnici
Nu puteau ca el urma.

Se plângeau de slăbiciune
Către cel mai sus-numit,
Iar el râdea de dânșii,
Socotind că-i procopsit.

Dumnezeu Preamilostivul
N-a lăsat pe robul Său
Ca să-și piardă osteneala 
Pentru cugetul cel rău.

Îi arată în uimire 
Pe un Înger luminat
Cu un ciur frumos în mână
De metanii încărcat.

„Te fălești, (îi zice dânsul),
Înălțându-te în gând
Pentru ațele făcute
Și te mângâi numărând!?

Iată ciurul cu metanii
Pentru fiecare zi!”
Și zicând așa, începe
Îngerul a ciurui.

După asta îi arată
Cuviosului mirat,
Că din ciurul plin de ațe 
Numai trei s-au arătat!

Șaptezeci și cinci de ațe
Iată ce au prețuit,
Căci la ceruri dintre toate 
Numai trei ți s-au primit!

Când începi să faci canonul
Gândul este adunat,
Dar trecând puțină vreme
Te apuci de vânturat.

Te grijești să numeri bine 
Ațele ce mânuiești,
Dar cu mintea rătăcită
Țări și mări cotrobăiești!

Pentru asta din canonul
Care zilnic ai făcut,
Trei metanii sunt primite,
– Cele de la început –!
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Celelalte sunt pierdute
Ca și pulberea în vânt,
Căci în loc să fii la ceruri,
Mintea zboară pe pământ!

Nu voiește Domnul număr
Dintru cuget răspândit,
Mult, puțin, El vrea să facem 
Cu trezvire și smerit!

Iată, cel bolnav ce zace:
Trei închinăciuni făcând,
S-a primit ca împlinire
A canonului de rând!

Celuia cu neputință,
De nu poate împlini,
Dar făcând și el ce poate,
Dumnezeu îi va primi!

Iar de are ascultare
Și de boală-i chinuit,
Altă jertfă nu se cere
Decât duhul mulțumit!

Mulțumirea întru boală
Este ca un sfânt prinos,
Mai primit decât canonul 
Celui care-i sănătos!

Iar suspinul celui trândav
Este iarăși mai primit,
Decât multa nevoință
A celui ce s-a mândrit!

Se pogoară fără roade
Mândrul cel nevoitor
Și ca cedrul se înalță
Cel smerit cugetător!

Să primească fiecare
Ce-i trimite Dumnezeu
Și lucrând după putere
Umilească-se mereu!

În „brațele părintești”

Rămas de mic orfan pe lume,
Ca un copil al nimănui,
Am pus nădejdea mea în Domnul,
Cerând de-a pururi mila Lui.

Bunica, Dumnezeu s-o ierte,
Mi-a semănat de timpuriu
În suflet tainele credinței
Și rodul lor mă ține viu.

O, scumpa mea bătrână sfântă,
Eu, tot ce am îți datorez,
Căci m-ai adus la cunoștința
Părintelui Celui Ceresc.

„Când tatăl meu (cum zice psalmul)
Și maica mea m-au părăsit”,
Atuncea Domnul Cel din ceruri
La sânul milei m-a primit.

Deci, suflete al meu smerite
Înaripează-te mereu,
Prin rugăciune prea fierbinte
Și dragoste spre Dumnezeu.

Privind în inimă cu mintea
Să cauți tainicul izvor,
Din care viața se adapă
Cu darul cel mântuitor.

Urmează calea mântuirii,
Trăind în pace singurel,
Și toată grija cea lumească
S-o lepezi astăzi pentru El.

Spre alte țărmuri

De câte ori priveam în zare
Simțeam de mic așa un dor
Ca să colind pământ și mare,
Să fiu departe călător.

Vedeam în zarea depărtată
Un cer de-a pururea senin,
O lume nouă mai curată,
O viață fără de suspin.

S-a dus degrab copilăria,
Ca visul cel înșelător

Și după dânsa, bucuria,
S-a dus ca pasărea în zbor.

În lumea asta zbuciumată
Am căutat limanul sfânt,
Pe care l-am visat odată,
Dar nu se află pe pământ.

Aceleași valuri sunt pe mare,
Aceeași viață cu dureri,
Aceleași băuturi amare
Aflăm și astăzi, ca și ieri.

Un singur țărm acum rămâne
Străin de valul cel lumesc:
Ierusalimul cel din ceruri,
În calea lui să mă grăbesc!

La el nu este nici durere,
Nici întristare, nici suspin,
Acolo nu-i apus de soare
Și cerul veșnic e senin.

Limanul duhovnicesc
La „munte”, suflete smerite,
Ridică-te acum degrab,
Căci „marea vieții” te înghite,
Cu mersul tău așa de slab.

În „barca ta” nu este bază,
Căci n-are pânză la catarg
Și drumul se îngreuiază,
Deci, nu ieși acum „în larg”!

Limanul tău e mânăstirea,
Acolo traiul este lin
Și poți să capeți mântuirea,
Păzind monahicescul cin.

Auzi chemarea părintească
A Dulcelui Mântuitor:
Să lepezi grija cea lumească,
Luându-ți „jugul cel ușor”.

Având credința neclintită,
Tu vei ajunge negreșit,
Pe cale neprimejduită,
La „Țărmul” cel prea mult dorit.

Urmează deci pe cale dreaptă
Strămoșilor celor iubiți;
Căci, iată, duhul lor te-așteaptă
În „Țara celor Fericiți”.

Mereu se roagă pentru tine
La Milostivul Dumnezeu,
Să fii părtaș cu ei la „bine”
Smerite Suflete al meu.

Sursa: Sf. Ioan Iacob Hozevitul, „Hrană 
duhovnicească”, 

 Ed. Lumină din Lumină, București, 2006
Sursă foto: doxologia.ro
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Maică Preacurată
Când primii oameni, fără minte,
Porunca cea dintâi călcară,
N-au fost pierduți, fără cuvinte,
Ci scoși au fost din rai afară.

Iar Domnul, Tatăl peste toate,
Privi cu milă-n calea lor
Și din adâncul morții-i scoate
Jertfind un răscumpărător.

Și mii de ani cătă anume
Fecioară pentru-al său județ,
Ca Fiul Său să vină-n lume
Doar printr-un vas de mare preț.

Și între sfintele odoare 
Păstrate sacru în altar,
Să intre prin a ei candoare,
Doar o fecioară-a găsit har.

Chivotul legii se-nspăimântă
Când Duhul Sfânt o împresoară,
Așa curată e și sfântă
Maria, Pururea Fecioară.

Smerită și-a urmat de cale 
Împărăteasa Cerului,
Dar taina înălțării sale
N-a slobozit-o nimănui.

Marie, Pururea Fecioară,
Prin Tine, Blândul Creator,
În lumea noastră se coboară 
Și-ndură ca un muritor.

Răscumpărând cu al Său sânge
Întreg păcatul strămoșesc,
Măicuță, inima ți-o frânge,
Dar toți creștinii Te slăvesc.

Prin Eva cea necugetată
A fost căderea în păcat,
Prin Tine, Maică Preacurată,
Dintru păcat ne-am ridicat.

Slăvită fiind de Dumnezeu,
De ierarhiile cerești,
Toți sfinții sunt alaiul Tău,
Tu Maică a Luminii ești!

Marie, har și biruință,
Și floare veșnică de crin,
Cu lacrimi de recunoștință
La Tine vin și mă închin.

Prin trecerea ce Ți-e permisă
La Fiul Tău cel iubitor,
Tu bați și poarta e deschisă
Pentru smeritul muritor.

Soborul sfinților îți cântă
Și toate oștile cerești,
Primește-ne cântarea sfântă
De laudă, căci sfântă ești.

Nu sunt pe bolta înstelată
Comori de preț și de nespus
Precum Fecioara Preacurată
Și Maica Domnului Iisus.

Întreg pământu-n sărbătoare
Nu are-n tot cuprinsul său
Vreun giuvaier să se măsoare 
Cu Maica cea de Dumnezeu.

De-aceea, Om și Dumnezeu,
Atâta dragoste-ți arată
Și te hulește doar cel Rău
Până va veni la Judecată.

O! Tu ne iartă, Preacurată,
De slăbiciunile lumești,
Iar mila Ta la toți se-arată
Și de Viclean să ne păzești.

Noi te rugăm să nu ne lași,
Când suntem de virtute goi,
Iubindu-Ți neamul cârcotaș,
Te roagă pururi pentru noi.

Du rugăciuni de pocăință
Până la Tronul cel Ceresc
Găsind la Fiu îngăduință
Pentru tot neamul românesc.

Ruga ta să ne-ocrotească
Și Tatăl Sfânt ne va ierta,
Că toată Țara Românească
Este din veac grădina Ta.

Tu Maică, Pururea Fecioară
Și pământeanul mesager,
Ce călăuză ești și scară,
Du ruga noastră către Cer.

Smerită Maică, fericită,
Cu noi împarte al Tău har,
Că ruga Ta neobosită,
E un balsam, e-un mare dar.

Ca magii ce-au venit odată
La ieslea cea din Betleem,
Venim, o Maică Preacurată,
Să Te slăvim și îngenunchem.

de Radu Cârstoiu Arbore

Una dintre cele mai scurte parabole rostite 
de Mântuitorul Hristos este parabola vameșului 
și a fariseului. O parabolă de cinci versete. O 
întâmplare simplă, cu două personaje: vameșul 
și fariseul, doi oameni care s-au suit la Templu 
să se roage. Să nu uităm că Mântuitorul a spus 
această pildă „unora care credeau despre sine 
că sunt drepți și disprețuiau pe alții”.

Cei doi s-au rugat în două feluri diferite. 
Fariseul venise în fața lui Dumnezeu să se lau-
de: postea de două ori pe săptămână, dădea 
zeciuială, nu era ca vameșul. Se prezintă cu 
mândrie. Celălalt, vameșul, stătea departe, cu 
ochii în pământ, își bătea pieptul și spunea doar 
atât: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!” 
Se prezintă cu smerenie. Primul îl obligă parcă 
pe Dumnezeu, de la Care nu mai avea nimic de 
cerut, celălalt face apel la mila Domnului. 

Fariseul îi judecă pe toți, pe care de altfel 
îi invidiază, îndreptățindu-se pe sine însuși. 

Vameșul se judecă doar pe sine și păcatele 
sale. Mândria nu-i pe placul lui Dumnezeu. 
Dimpotrivă, Îi place smerenia, chiar dacă vine 
din partea unui păcătos care se pocăiește. Un 
păcătos care se căiește este mai sus în ochii lui 
Dumnezeu decât un drept care se mândrește. 
Căci fariseul era cu adevărat drept, iar vameșul 
era cu adevărat păcătos. Ca să înțelegem mai 
bine sensul parabolei, nu trebuie să uităm nicio 
clipă asta. 

Faptele celui mândru, reale de altfel, sunt 
osteneli în zadar, el n-a realizat nimic, n-a 
câștigat nimic, a plecat mai neîndreptat la casa 
lui. Sfântul Casian Românul, originar din părțile 
Dobrogei (sec. IV), numește opt gânduri care 
pot compromite starea sufletească a omului: 
lăco-mia, desfrânarea, mânia, lenea, întristarea, 
iubirea de arginți, mândria și slava deșartă. Cele 
mai periculoase sunt mândria și slava deșartă. 
De aceea, Mântuitorul spune despre cel mândru 

Povestea unui drept mândru 
și a unui păcătos smerit
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că nu se va îndreptăți cel ce se înalță pe sine 
însuși. În popor la noi există o vorbă: „trufia e 
trâmbița căderii”. Adică, omul cade prin propria 
mândrie.

Mai poate cădea omul și prin slava deșartă, 
care este atunci când cineva nu numai că se 
înalță singur deasupra tuturor și se laudă el pe 
sine, ci dorește să fie lăudat și de alții. Dorește 

să fie slăvit de alții. Această slavă este numită de 
Sfinții Părinți slavă deșartă. De cele mai multe 
ori, cel care vrea să fie slăvit de alții își improvi-
zează și calități pe care nu le are. Se prezintă 
drept ceva ce nu e, numai ca să-i facă pe ceilalți 
să creadă că este mai bun în toate, mai deștept 
decât toți ceilalți.

Mândria de multe ori naște slava deșartă. 
Acestea două se nasc una din alta și una pe al-
ta. Nu pot trăi singure. E ca o infamă căsătorie 
de răufăcători! Aceste două gânduri ale răutății 
sunt condamnate de Sfinții Părinți. Așa spune 
și Mântuitorul în această parabolă, că mândria 
și slava deșartă nu ajută la nimic, ci dimpotrivă. 
Cea care se așază în raporturi corecte și cu 
Dumnezeu și cu semenii noștri este smerenia. 
Printr-un alt nume, mai cunoscut în vorbirea 
curentă, i se zice modestie. Ea este lăudată nu 
numai de Dumnezeu, ci și de societate. Întot-
deauna a fost mai apreciat omul modest decât 
omul mândru.

Sfinții Părinți mai vorbesc și despre o „că-
dere în sus”. Aceasta îi privește pe făcătorii 
de fapte bune, care vor să se desăvârșească. 
Aceștia fac fapte bune ca și fariseul din para-

bolă. Își fac toate rugăciunile, dau milostenie, 
respectă toate prescripțiile legii lui Dumnezeu, 
dar în același timp se mândresc cu tot ceea 
ce fac. Aceasta se cheamă „cădere în sus”, 
cădere prin virtutea transformată în mândrie 
Urci ca să te laude alții, să te vadă, iar când 
ajungi acolo sus nu scapi de ispita laudei de 
sine și de slăvirea altora, crezând că ți se cuvin. 

Sau, cum se spune în 
popor, „cu ochii în jos 
și cu nasul pe sus”. 
Merg smerit, căutând 
cu coada ochiului 
dacă este cineva să-i 
laude.

„Nu sunt ca alții”, 
spunea în rugăciunea 
lui fariseul. Drept era 
fariseul. Și „nu era ca 
alții”. Dar prin mândrie 
cădea mai jos decât ei. 
În Pateric spune Ava 
Loghin: „Care faptă 
este mai bună decât 
toate celelalte?” Și tot 
el răspunde: „Soco-
tesc că, precum mân-

dria este mai mare decât toate patimile, încât 
a putut surpa și pe unul din cer, așa și smerita 
cugetare este mai adâncă decât toate faptele 
cele bune, pentru că poate să scoată pe un om 
din orice adânc, chiar de ar fi de tot păcătos”. 
Cu cât urcăm mai sus pe scara faptelor bune, 
dacă nu păstrăm măsura smereniei, măsura 
discreției, măsura modestiei, de fapt coborâm 
și nu urcăm. Este de fapt o virtute roasă de 
mândrie.

Cu cât facem mai multe fapte bune, cu atât 
mai mult trebuie să ne păstrăm smerenia. Mă-
sura virtuții adevărate și a creșterii duhovnicești 
e aceea care stă pururea îmbrăcată în smerenia 
cea adevărată. Numai în lumina aceasta vom 
înțelege și acest cuvânt al Mântuitorului care 
zice: „Cel ce se înalță pe sine se va smeri, iar 
cel ce se va smeri pe sine, acela se va înălța” 
Amin. 

Părintele Radu Dumitru Traian
Parohia Peștișani, Protoieria Tg-Jiu Nord

(predică la Duminica a XXXIII-a după 
Rusalii, a Vameșului și a Fariseului,

Sf. Ev. Luca 18, 10-14, 17 februarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Un leu, care pe vremuri fusese împărat,
Însă pe care soarta apoi l-a detronat,
Intrase – pe cât spune un mare cronicar –
În slujbă la măgar.

Făcând aceasta leul nevolnic și bătrân,
Crezuse că măgarul, ilustrul său stăpân,
Va ține socoteală, în vremi cine-a fost leul
Și-o să-i respecte eul
Cu-atât mai mult că-n vremea când leul sta pe tron,
Măgarul îi fusese curtean iubit, cocon...
E drept că dinspre partea mâncării, n-avea grai
Să mulțumească, leul: trăia, mă rog, ca-n rai,
Căci la măgar acasă – nu mai le-nșir pe-anume
Dar se găseau tot felul de bunătăți din lume
Și dintre toate astea, nimic nu sta sub cheie,
Ba liber era leul, banchete chiar să deie,
Dar... uite, vezi, în toate, pe lume, e un „dar”,
Și leul, nu odată plângea un plâns amar,
Căci urechiatul nostru, parcă-ntr-adins, mereu,
Când îi era pe lume mai drag bietului leu,
Îi poruncea, cu vorbe rostite plin și rar,
Cu ifos de măgar:
Ba să-i aducă ceașca de mazagran cu pai,
Ba vânt să-i facă-ntr-una c-un mare evantai,
Ba îi cerea – și leul simțea nespusă greață –
Să-l spele pe picioare în orice dimineață...

A suferit sărmanul de leu, o lună-ntreagă,
Dar într-o zi cu soare,
Pe când măgarul nostru era la vânătoare,
Își strânse-ntr-o desagă
Avutul, bietul leu,
Și, părăsind belșugul, plecă cu Dumnezeu!...

Ieșind însă pe poartă, l-a întrebat un câine:
- Cum, leule, se poate să fugi tu de-așa pâine?!
Ce vei mânca, sărmane, cu-ncepere de mâine? 
- Hei, măi Grivei - răspunse oftând, fugarul meu –
Când te-ai trezit pe lume așa precum sunt eu,
Leu
Fost împărat pe vremuri și mare ghinărar
Preferi un trai amar,
Preferi să mori de foame sau să mănânci frunzar,
Dar slugă umilită nu poți fi la măgar!...

Sursa: Vasile Militaru, „Fabule”, 
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007

Leul și măgarulPăhărelul cu nectar

Posibilitatea întoarcerii!
Dacă în prima duminică din această perioadă, 

a Triodului, prin pilda vameșului și a fariseului am 
învățat cum trebuie să ne rugăm, că starea în care 
ne primește Dumnezeu este cea de smerenie și 
că trebuie să cerem mai presus de toate, iertarea 
păcatelor, conștienți de neputințele noastre, Sfânta 
noastră Biserică a rânduit să se citească în a doua 
duminică din perioada Triodului, Pilda întoarcerii 
Fiului risipitor, redată de către Sfântul Evanghelist 
Luca în capitolul al XV-lea. Această pildă ca și 
celelalte două, cea cu oaia pierdută și cu drahma 
pierdută, redate în același capitol, scot în evidență 
importanța aflării lucrului, respectiv ființei pierdute, 
pe de o parte, iar pe de alta posibilitatea întoarcerii 
celui care a greșit. Dacă în pilda cu oaia cea pier-

dută și cu drahma, este vorba de a căuta un animal 
și un obiect, care indiferent de cât de prețios ar fi, 
găsirea ține numai de voința stăpânului care vrea 
să le caute, în cazul Fiului risipitor, fiind vorba de 
o ființă omenească înzestrată cu libertate, găsirea 
ține nu numai de căutare ci și de voința celui pier-
dut, de a fi găsit și de a se întoarce. 

Aceste parabole sunt răspunsul pe care Mântu-
itorul îl dă cărturarilor și fariseilor, care îi reproșau 
că stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Para-
bola Fiului risipitor este reflexul situației cu care 
se confrunta Mântuitorul în acea vreme, dar este 
valabilă totdeauna, pentru că fariseii și cărturarii se 
considerau a fi cei drepți, în poziția fiului cuminte, 
care nu voiau ca Dumnezeu să-i primească pe 
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File de Pateric

- Fericita Singlitichia asemăna viața noastră de 
acum cu cea din pântecele mamei. Într-adevăr, 
pruncul în pântece nu se poate bucura de strălucirea 
soarelui, de felurimea bucatelor, de libertatea de 
mișcare. La fel și noi, cât încă petrecem în această 
viață, nu putem cunoaște slava și veselia din ceruri, 
din Împărăția lui Dumnezeu. Sfânta îndemna: „Hra-
nele cele de aici le-am ispitit, pe cele dumnezeiești 
să le gustăm; de lumina cea de aici ne-am îndulcit, 
pe Soarele dreptății să-L dorim”.

Totuși, fătul primește de la mama lui substanțe 
hrănitoare. Așa și noi, dacă stăruim în credință și 
fapte bune, primim de la Dumnezeu o arvună a Ra-

iului, prin harul Sfintelor Taine. Trebuie să mai știm 
că trei sunt nașterile noastre: prima este nașterea 
naturală, a doua este aceea a Botezului, iar a treia 
este nașterea prin Pocăință și Spovedanie.

- „Fie cugetarea ta totdeauna în Împărăția Cerurilor 
și degrab o vei moșteni pe dânsa” (Avva Iperechie).

- Fraților, mare și necuprinsă este slava cea învistie-
rită sfinților, iar cea a vieții acesteia trece ca floarea și ca 
verdeața buruienii degrab cade. […] Nevoința noastră 
nu este pentru bani – pe care, de-i va păgubi cineva, 
poate și alții să câștige în locul lor; primejdia ne este 
pentru suflet, pe care, de-l vom pierde, nu-l vom mai 
putea dobândi vreodată” (Sfântul Efrem Sirul).

Trebuie să ne dorim 
din toată inima să fim în Rai

păcătoși. Deși oricât de drept ar fi cineva, în sensul 
real nu este nimeni, dacă ar fi experimentat vreo-
dată rătăcirea sau dacă ar fi tată, al cărui fiu a luat 
calea pribegiei, departe de ocrotirea părintească, 
nu ai putea decât să salți de bucurie văzând că 
cel pierdut s-a aflat și că cel mort sufletește prin 
păcat, a înviat. Exemplul parabolei poate fi privit 
din perspectiva celor trei personaje; al Tatălui care 
își iubește fiul și se întristează de neștiința fiului, 
care în dorința sa de libertate și fericire își va pierde 
darurile și va ajunge în stare de robie; al fiului celui 
mare, care se considera drept și după dreptatea lui 
se mâhnește și se mânie pe Tatăl care își primește 
fiul, așa încât refuză să mai intre în Casă și să ia 
parte la bucuria la care participă și îngerii; și desigur 
din perspectiva fiului care, smerit de lipsa și sărăcia 

în care a ajuns „își vine în sine” se dezmeticește, 
se trezește și se întoarce către Tatăl și către Casa 
Lui pe care el o părăsise, și conștient de greșeală 
nu se mai consideră vrednic de a fi numit fiu, ci se 
mulțumește și cu demnitatea de argat, numai să 
fie primit. Dacă la bucuria aflării oii și a drahmei 
pierdute participă prietenii și vecinii, nu același lu-
cru se întâmplă la bucuria întoarcerii fiului, la care 

participă doar tatăl, care pregătește un ospăț pe 
măsura acestei bucurii a întoarcerii fiului său. Tatăl 
din pildă îl reprezintă pe Dumnezeu, Cel care este 
Singurul în măsură să judece faptele omului, fiind-
că doar El cunoaște întreaga frământare lăuntrică 
prin care trecuse tânărul care în dorința libertății 
și trăirii după voia proprie, nu a făcut altceva să 
piardă darurile pe care le primise, s-a dus într-o 
țară îndepărtată, expresia distanței care îl separă 
pe cel păcătos de Dumnezeu. 

Ca și în cazul lui Adam care și-a arătat 
nerecunoștința față de Dumnezeu, Cel care l-a 
creat și l-a înzestrat cu darurile Sale, după care 
nu a ascultat și a „fugit”, ascunzându-se de la fața 
Lui, tot la fel și în cazul fiului risipitor, acesta i-a 
zis: Tată, dă-mi partea din avere ce mi se cuvine, 
și după ce a primit-o a plecat de la fața lui Dumne-
zeu. Exemplul pe care ni-l dă această pildă este 
excepțional pentru întreaga noastră viață, pentru 
că oameni fiind și „nu este om care să fie viu și să 
nu greșească”, cum ne învață Biserica urmând 
Revelației: „toți s-au abătut, împreună netrebnici 
s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este 
până la unul” (Ps. 13, 3; Ps. 52, 4), înseamnă că 
toți avem nevoie de pocăință, înaintea ușii pururea 
deschise a dragostei Părintelui nostru Cel Ceresc. 
Într-adevăr această milostivire a Sa, dă încredere 
că oricine poate fi primit numai să voiască, și atunci: 
ridică-te din păcat că Dumnezeu ne așteaptă.

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

Rusalii, a întoarcerii Fiului Risipitor, 
\Sf. Ev. Luca 15, 11-32, 24 februarie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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- În orașul Nursia era un preot cu frică de Dumne-
zeu. Acesta avea o femeie ajutor în casă, pe care a 
ținut-o mereu departe de sine, temându-se de ispită. 
Chiar și în ceasul morții sale, preotul a îndepărtat-o 
pe femeie, care voia să vadă dacă mai trăiește. În 
scurt timp, acel părinte a început a se înveseli și a 
zice: „Bine ați venit, domnii mei, bine ați venit! Vin, 
mulțumesc, mulțumesc!”. Cei de aproape au început 
a-l întreba pe cine vede, iar preotul a zis: „Nu vedeți 
pe Dumnezeieștii Apostoli adunați aici? Nu vedeți pe 
Fericiții Petru și Pavel, pe cei dintâi ai Apostolilor?”. 
Zicând: „Vin! Iată, vin!”, acel părinte și-a dat sufletul 
în mâinile Domnului (Sfântul Grigorie Dialogul).

- Prob, episcopul cetății Reati, s-a îmbolnăvit îna-
inte de a muri. Venind mai mulți doc-tori la el și fiind 
vremea prânzului, episcopul i-a poftit să se ducă să 
mănânce, apoi să vină la el. În acest timp, Prob a fost 
supravegheat de un copil. La un moment dat, copi-
lul a văzut mai mulți bărbați îmbrăcați în haine albe 
intrând la bolnav și a întrebat: „Cine sunt aceștia?”. 
Prob a văzut și el bărbații și recunoscându-i, i-a spus 
copilului: „Nu te teme, nu te teme! Căci au venit la 
mi-ne Sfântul Juvenalie și Sfântul Elefterie Muceni-
cii”. Auzind copilul acestea, s-a dus repede la doctori 
să-i anunțe, dar, când au revenit la bolnav, l-au găsit 
deja trecut la Domnul (Idem).

- Un cerșetor paralizat, pe nume Servulos, zăcea 
pe drum, împreună cu mama și fratele său, care îl 
îngrijeau. Tot ce primea ca milostenie da tot ca milos-
tenie, prin intermediul mamei și fratelui său. A învățat 
chiar și Sfânta Scriptură, deși nu știa carte, dar punea 
pe altcineva să citească, iar el asculta. Când Servu-
los s-a apropiat de ceasul morții, și-a cunoscut mai 

înainte sfârșitul. A pus pe cei ce erau cu el să cânte 
cântări bisericești, iar la un moment dat a zis: „Tă-
ceți! Nu auziți cum se cântă laude în ceruri?” și s-a 
săvârșit. Atunci s-a umplut locul acela de mireasmă 
de mir, ce a persistat până la îngroparea lui (Idem).

- O călugăriță, Redemta cu numele, trăia într-o 
căscioară cu două ucenițe, dintre care una se numea 
Romilla. Această Romilla era încercată în răbdare, 
ascultare, tăcere și rugăciune. Totuși, avea și ea 
unele slăbiciuni, de aceea a îngăduit Dumnezeu să 
paralizeze. Acest lucru nu a descurajat-o, ci a îndem-
nat-o spre mai multă rugăciune. Într-o noapte, a văzut 
o lumină din cer și un zgomot ca de mulți oameni ce 
se adună, împreună cu o mireasmă de mir. Lumina a 
dispărut, însă mireasma a rămas timp de mai multe 
zile. Romilla a cerut Redemtei să se împărtășească 
și au apărut în drum două cete de cântăreți, bărbați 
și femei, care au petrecut în psalmodie sufletul Ro-
millei în ceruri. După săvârșirea acesteia, s-a oprit 
și cântarea, și mireasma. (Idem)

- Avvei Sisoie, când a fost să adoarmă întru Dom-
nul, fața îi strălucea ca focul. A zis: „Iată, a venit Avva 
Antonie!”, apoi: „Iată, a venit ceata Prorocilor!”. Fața 
lui s-a luminat și mai mult și a zis: „Iată, a venit ceata 
Apostolilor!”. Sisoie părea că vorbește cu cineva și 
cei din jurul lui l-au întrebat cu cine vorbește. „Iată, 
au venit îngerii ca să mă ia! Și mă rog ca să mă mai 
lase să mă pocăiesc puțin”, a răspuns el. „Nu ai 
trebuință a te pocăi, Părinte!”. „Cu adevărat, nu mă 
știu pe sinemi să fi pus început”, a replicat Avva și a 
adăugat: „Vedeți? Domnul a venit, zicând: «Aduceți-Mi 
pe vasul pustiei!». Fața lui strălucea ca soarele și și-a 
dat duhul în mâinile Domnului. 

Sfinții părăsesc această lume întru slavă

- De ce unii par că mor și apoi se trezesc iar la 
viață? Este aceasta înșelare? Nu este înșelare. Ei 
văd chinurile iadului, de care auziseră doar în cărți, 
și astfel își schimbă viața. Totuși, vederea iadului nu 
le este de niciun folos dacă nu devin mai buni (Sf. 
Grigorie Dialogul).

- Un călugăr, Petru cu numele, ucenicea la un 
monah bătrân. Petru a aflat de la starețul său că, pe 
când era în lume, acesta a fost în „moarte clinică”. 
A văzut în acel timp muncile iadului și nenumăratele 
locuri ale focului. În acel foc, a recunoscut pe câțiva 
oameni vestiți în lume, spânzurați acolo. El trebuia să 
fie aruncat în iad, când s-a arătat un înger strălucitor, 
zicând: „Du-te în calea ta, luând de aici încolo aminte 
la cum vei trăi!” Astfel, sufletul lui s-a întors în trup 
și el și-a schimbat viața. De atunci încolo, el nici nu 

a mai vorbit ca înainte, rămânându-i în minte pentru 
totdeauna groaza acelor chinuri (Idem).

- Un copil oarecare, Teodor cu numele, avea 
un frate în mănăstire. Acesta era neastâmpărat și 
nesupus. Nu voia să facă binele, nu voia nici mă-
car să audă vreo povață bună. Nici măcar hainele 
călugărești nu le purta. S-a îmbolnăvit însă de ciumă 
și a murit. 

Ceilalți frați ai mănăstirii erau în jurul său și se 
rugau pentru mântuirea sufletului lui. Corpul lui deja 
se răcise și doar pieptul mai era cald, când a revenit 
la viață și a început a striga: „Depărtați-vă de la mine, 
că iată, m-am dat spre mâncare balaurului, care din 
cauza voastră nu mă poate mânca! Iată, capul deja 
mi l-a înghițit!” 

Continuare în pagina 12

Despre cei care sunt în „moarte clinică”. 
Ce văd oamenii înainte de moarte
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Frații i-au zis să-și facă semnul Sfintei Cruci 
peste corp, dar el a zis: „Aș vrea, dar nu pot, că 
saliva balaurului mă îngreuiază!”. Auzind aceasta, 
frații au sporit rugăciunea pentru el și, după un 
timp, l-au auzit zicând: „Dau mulțumire lui Dum-
nezeu, că pentru rugăciunile voastre, balaurul ce 
mă luase spre mâncare a fugit. Iar acum, rugați-vă 
pentru păcatele mele, că sunt gata a mă întoarce 
și desăvârșit a părăsi viața cea mirenească”. Într-
adevăr, după acest moment, fratele și-a schimbat 
viața și așa a murit (Idem).

- Un bărbat, pe nume Hrisaorie, era foarte bogat și 
foarte păcătos. Totuși, s-a îmbolnăvit și s-a apropiat 
de moarte. Având ochii deschiși, a văzut duhurile 
întunecate care voiau să-i răpească sufletul în iad. A 
început să tremure, să se îngălbenească și să-l strige 
pe fiul său Maxim: „Ajută-mă, fiule, că eu nu ți-am 
făcut niciun rău!” Maxim a venit împreună cu toți ai 
casei, dar nu vedea nimic. Muribundul, în schimb, a 
început să facă mai rău, să se întoarcă de pe-o parte 
pe alta, doar-doar nu va mai vedea pe diavoli. Totuși, 
îi vedea peste tot. În cele din urmă, a strigat: „Măcar 
până dimineață să înceteze! Măcar până dimineață 
să înceteze!” și așa și-a dat duhul. Trebuie spus aici 
că vedenia acestui bolnav nu i-a folosit cu nimic lui, 
ci pentru folosul nostru s-a petrecut (Idem).

- În Iconiu, era o mănăstire „a Galatenilor”. În 
această mănăstire, era un călugăr ce părea sporit în 
viața duhovnicească, dar nu era de fapt. Se făcea că 
ține posturile, dar pe ascuns mânca. S-a îmbolnăvit 
și, apropiindu-se de moarte, a chemat întregul sobor 
în chilia sa. Frații au venit, dorind să audă ceva du-
hovnicesc de la un asemenea călugăr, dar, în schimb, 
au auzit: „Voi credeți că am postit împreună cu voi, 
iar eu mâncam pe ascuns. Iar acum, m-am dat spre 
mâncare balaurului, care picioarele și genunchii mei 
le-a legat cu coada, iar capul lui l-a băgat înăuntrul 
gurii mele, vrând să tragă sufletul meu”. Și așa a 
murit (Idem).

- Se povestește în viața Sfântului Apostol Toma că 
a mers în India, ca rob teslar (dulgher, persoană care 
execută tâmplăria unei case) în slujba unui neguțător. 
Întrebându-l împăratul Indiei despre meseria sa, 
Sfântul Toma a descris-o foarte frumos, obținând de 
la împărat o mare sumă de bani, pentru a-i construi 
un palat. Sfântul Toma a dat toți banii săracilor. Peste 
un timp, împăratul Gundafor s-a interesat de mersul 
zidirii și a aflat că Toma nu se apucase de treabă, 
ci toți banii îi dăduse la săraci. Mânios, împăratul a 

poruncit să-l aducă pe Apostol legat și l-a în-trebat: 
„Mi-ai făcut palatul?” Toma a răspuns: „Da”. „Să merg 
și să-l văd”, a zis Gundafor. „Nu-ți este cu putință 
să-l vezi în veacul de acum, dar după mutarea de 
aici îl vei vedea și te vei îndulci de el”. Împăratul a 
poruncit ca Apostolul să fie aruncat în foc. Dar s-a 
întâmplat ca fratele împăratului, Gad, să se rănească 
grav și să moară. Îngerii i-au arătat acestuia Raiul și 
acolo era un palat strălucitor. Gad a cerut îngerilor 
să locuiască într-o cămăruță a acestui palat, dar ei 
nu l-au lăsat, zicând că acela era palatul fratelui său, 
Gundafor. Atunci, el s-a rugat să fie lăsat să-l cumpe-
re de la fratele său și a revenit în trup. Imediat i-a zis 
lui Gundafor: „Te rog să-mi vinzi palatul din cer, cel 
pe care ți l-a zidit creștinul Toma”. Atunci, Gundafor, 
luminat de har, i-a zis: „Nu pot, frate, să-ți dau acel 
palat, ci mă rog ca eu să-l dobândesc; însă pot să 
ți-l dau pe meșterul care mi l-a făcut”. A poruncit ca 
Toma să fie eliberat și amândoi au căzut la picioarele 
Apostolului, dorind să fie botezați.

- Se spune în Pateric că un părinte, mergând 
într-o cetate ca să-și vândă vasele, s-a așezat în 
fața casei unui bogat care trăgea să moară. A văzut 
niște bărbați negri cu chip înfricoșător, călare pe cai, 
care au intrat la acel bogat. În mâini, ei aveau tobe 
de foc. Au intrat la bolnav, iar el a strigat: „Doamne, 
miluiește-mă și-mi ajută!” Arapii au răspuns: „Acum, 
când a apus soarele, ți-ai adus aminte de Dumne-
zeu? Pentru ce nu L-ai căutat pe timpul zilei? Acum 
nu mai este ție nădejde de mântuire, nici mângâiere”. 
Și, smulgându-i sufletul, s-au dus.

- Un frate, dorind să se călugărească, era oprit de 
mama lui. Până la urmă, mama a cedat stăruințelor 
lui și i-a dat voie să plece la mănăstire. Făcându-se 
monah, fratele a trăit o viață de lenevire, iar mama 
lui a murit. S-a îmbolnăvit și el și, apropiindu-se de 
moarte, a ieșit sufletul său din trup și s-a dus la Ju-
decată. Acolo, a văzut-o pe mama lui, stând în partea 
celor care merg în iad. Curios lucru era că și el era 
tot în partea celor osândiți. Mama i-a spus: „Fiule, 
cum ai ajuns aici? Nu-mi ziceai că te faci monah, ca 
să-ți mântuiești sufletul?” Iar el, de rușine nu zicea 
nimic. S-a auzit un glas, zicând: „Luați-l pe acesta 
de aici!” și a revenit sufletul monahului în trup. După 
acest moment, fratele și-a schimbat viața radical, 
plângându-și păcatele. Zicea: „Da-că acuzele mamei 
mele nu le-am putut suferi, cum voi răbda rușinea din 
Ziua Judecății, înaintea lui Hristos, a Sfinților Îngeri 
și a toată zidirea?”

Sursa: „Evergetinosul”, vol. I-II, 
Ed. Egumenița, 2009

grupaj realizat de Mihai-Ionuț Coană

Despre cei care sunt în „moarte clinică”. 
Ce văd oamenii înainte de moarte


