
Pilda datornicului nemilostiv
În scurta Lui viață pământească și în și mai scurta 

perioadă de activitate publică, Mântuitorul a învățat în 
multe feluri. Uneori prin cuvântări, și chiar destul de lungi 
ca Predica de pe Munte, alteori sub formă de rugăciuni 
ca marea rugăciune din Evanghelia după Ioan (cap. 17), 
alteori prin minuni, când voia ca cei ce-L înconjurau să 
tragă concluzii directe asupra puterii lui Dumnezeu.

Iisus a învățat adeseori prin parabole. Parabolele sunt 
scurte istorioare care ilustrează o idee și sunt foarte des 
întâlnite în metoda omiletică și pastorală a Mântuitorului. 
Folosirea lor era în obiceiul vremii și, mai ales, în practica 
Orientului. Se memorau ușor și se înțelegeau fără mari 
eforturi intelectuale și nu necesitau o pregătire superioară. 
Parabolele se țin minte ușor. Și, ținându-se minte ușor, pot 
fi transmise cu aceeași ușurință. Metoda Mântuitorului e 
un exemplu bun pentru predicatori.

Evanghelia de astăzi ne amintește de una din parabo-
lele lui Iisus. Se afla undeva în nord, în Galileea, în patria 
Lui, cum spun adesea Evangheliștii, pentru că acolo e 
și Nazaretul unde copilărise, și Capernaumul în care se 
stabilise mai târziu. Era împreună cu ucenicii. Vorba îi 
adusese să dezbată tema impozitelor, pentru că a venit un 
perceptor care I-a cerut chiar Lui să-și plătească impozitul 

anual pentru templu. Atunci s-a întâmplat minunea când 
Mântuitorul l-a trimis pe Petru să arunce undița în Marea 
Galileii și în peștele prins a găsit un statir.

Apoi au vorbit despre iertare. În cazul acesta se schim-
bă puțin socoteala. Ca să se facă mai bine înțeles, Iisus 
a spus parabola datornicului nemilostiv, care precizează 
că iertarea deschide ușile împărăției cerurilor, căci Tatăl e 

cel care iartă întâi, iar noi trebuie să-L imităm. Ascultând 
pilda rostită, ne încearcă un sentiment de revoltă împotriva 
celui care, fiind iertat de o datorie mare, n-a fost în stare 
la rândul lui să ierte pe cel care-i datora lui foarte puțin. 
Purtarea slugii nemiloase supără bunul-simț, răscolește 
și jignește simțul nostru de dreptate. 

Suntem de multe ori capabili să judecăm drept întâm-
plările în care nu suntem implicați, dar în care sunt implicați 
alții. În parabolă, însă, suntem implicați toți: stăpânul este 
Dumnezeu, iar slugile Sale suntem noi, oamenii. Stăpânul 
ne iartă pe toți, iar noi nu suntem în stare să iertăm unii 
altora. A fi iertat și a nu ierta la rândul tău este revoltă 
împotriva lui Dumnezeu, sau o neînțelegere totală a lui 
Dumnezeu, care este iertător. Înseamnă o ieșire din or-
dinea Lui de gândire și de simțire. Și atunci, tratamentul 
aplicat de noi altora se întoarce împotriva noastră.

Dreptatea operează aici matematic. Mecanic. Dar să fim 
înțeleși: nu Dumnezeu o aplică matematic. Noi înșine ne-o 
aplicăm: „Cu ce judecați, cu aceea veți fi judecați” (Mt. 7, 2) 
sau „Te voi judeca după cuvintele tale” (Lc. 19, 22). Nouă 
înșine ne este dată judecata: „Pentru ce nu judecați și după 
voi înșivă ce este drept?” (Lc. 12, 57). În cazul celor doi 
datornici, am judecat fiecare drept. Judecata noastră ne-a 
orientat. Și atunci, dacă și noi cădem în greșeala datornicului 
iertat, nu înseamnă că ne-am judecat noi înșine la neiertare?

Ascultând parabola, am putea să lărgim puțin înțelesul 
acestei legi de aur și să spunem: faceți oamenilor ceea 
ce vreți să vă facă Dumnezeu vouă. Cum tratăm noi pe 
aproapele nostru, așa ne tratează Dumnezeu pe noi. 
De aceea, Iisus încheie astfel parabola: „Tot așa și Tatăl 
vostru cel ceresc nu vă va ierta vouă, dacă nu veți ierta 
din inimă pe cei care v-au greșit”. 

(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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(Urmare din pagina 1)
Creștinismul nu este doar o învățătură dumnezeiască 

pentru dincolo, pentru Împărăția cerurilor. Este o învățătură 
și pentru lumea de aici, pentru a ne învăța cum să ne 
purtăm unii cu alții, cum să trăim, în ce raporturi să trăim 
în societate. 

Măsura la care ne ridicăm aici va fi văzută de noi dincolo. 
Măsura până la care ajungem la Dumnezeu este măsu-
ra până la care ajungem aici, între oameni, pe pământ. 
Creștinismul este o învățătură pozitivă pentru viața pe care 
noi, creștinii, trebuie s-o ducem aici, pe pământ. Ne place 
să fim întotdeauna exacți și principiali atunci când aplicăm 
dreptatea oamenilor din jur. Dar ce-ar fi dacă ne-ar judeca 
Dumnezeu și pe noi întotdeauna după dreptate? 

Ne place să credem că judecata lui Dumnezeu trebu-
ie făcută pentru noi cu bunătate și cu iertare, iar pentru 
ceilalți cu dreptate. Este bine să nu ne judecăm pe noi 

după greșelile altora, ca să ni le îndreptățim, ci greșelile 
altora să le judecăm după greșelile noastre, ca să le putem 
ierta mai ușor.

Să iertăm și atunci când am avea dreptul să nu iertăm. 
Să nu uităm că bunătatea naște bunătate și răutatea naște 
răutate. Să-i „pedepsim” pe cei pe care vrem să-i pedep-
sim pentru răul pe care ni-l fac cu bunătatea. În mod sigur 
se vor îndrepta și ei, și noi. Să ascultăm și să împlinim 
îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Dacă vrăjmașul tău e 
flămând, dă-i să mănânce, dacă e însetat, dă-i să bea, 
căci făcând aceasta, îi pui pe capul lui cărbuni aprinși. Să 
nu fii biruit de rău, ci biruiește răul cu binele” (Rom. 12, 
20-21). Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 11-a după Rusalii, 

Sf. Ev. Matei 18, 23-35, 1 septembrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Pilda datornicului nemilostiv

Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul XII

1. Și în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna 
pe unii din Biserică, ca să-i piardă.

2. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3. Și văzând că este pe placul iudeilor, a mai luat și pe 

Petru, (și erau zilele Azimelor)
4. Pe care și prinzându-l l-a băgat în temniță, dându-l 

la patru străji de câte patru ostași, ca să-l păzească, vrând 
să-l scoată la popor după Paști.

5. Deci Petru era păzit în temniță și se făcea necontenit 
rugăciune către Dumnezeu pentru el, de către Biserică.

6. Dar când Irod era să-l scoată afară, în noaptea ace-
ea, Petru dormea între doi ostași, legat cu două lanțuri, 
iar înaintea ușii paznicii păzeau temnița.

7. Și iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în 
cameră a strălucit lumină. Și lovind pe Petru în coastă, în-
gerul l-a deșteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Și lanțurile 
i-au căzut de la mâini.

8. Și a zis îngerul către el: Încinge-te și încalță-te cu 
sandalele. Și el a făcut așa. Și i-a zis lui: Pune haina pe 
tine și vino după mine.

9. Și, ieșind, mergea după înger, dar nu știa că ceea ce s-a 
făcut prin înger este adevărat, ci i se părea că vede vedenie.

10. Și trecând de straja întâi și de a doua, au ajuns la 
poarta cea de fier care duce în cetate, și poarta s-a des-
chis singură. Și ieșind, au trecut o uliță și îndată îngerul 
s-a depărtat de la el.

11. Și Petru, venindu-și în sine, a zis: Acum știu cu 
adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său și m-a scos 
din mâna lui Irod și din toate câte aștepta poporul iudeilor.

12. Și chibzuind, a venit la casa Mariei, mama lui Ioan, 
cel numit Marcu, unde erau adunați mulți și se rugau.

13. Și bătând Petru la ușa de la poartă, o slujnică cu 
numele Rodi, s-a dus să asculte.

14. Și recunoscând glasul lui Petru, de bucurie nu a 
deschis ușa, ci, alergând înăuntru, a spus că Petru stă 
înaintea porții.

15. Iar ei au zis către ea: Ai înnebunit. Dar ea stăruia 
că este așa. Iar ei ziceau: Este îngerul lui.

16. Dar Petru bătea mereu în poartă. Și deschizându-i, 
l-au văzut și au rămas uimiți.

17. Și făcându-le semn cu mâna să tacă, le-a istorisit 
cum l-a scos Domnul pe el din temniță. Și a zis: Vestiți 
acestea lui Iacov și fraților. Și ieșind, s-a dus în alt loc.

18. Și făcându-se ziuă, mare a fost tulburarea între 
ostași: Ce s-a făcut, oare, cu Petru?

19. Iar Irod cerându-l și negăsindu-l, după ce au fost 
cercetați paznicii, a poruncit să fie uciși. Și el, coborând 
din Iudeea la Cezareea, a rămas acolo.

20. Și Irod era mânios pe locuitorii din Tir și din Sidon. 
Dar ei, înțelegându-se între ei, au venit la el și câștigând 
pe Vlast, care era cămărașul regelui, cereau pace, pentru 
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Crucea – iubirea și smerenia lui Hristos!
Sfânta Cruce reprezintă biruința păcatului și a morții, 

de aceea Sfânta Evanghelie face o legătură între șarpele 
înălțat de Moise în pustie, în timpul ieșirii iudeilor din robia 
egipteană, când poporul s-a răzvrătit împotriva lui Moise 
și a fost pedepsit prin mușcarea de șerpi veninoși. La 
mijlocirea lui Moise pentru popor, Dumnezeu i-a cerut să 
înalțe un șarpe de aramă în pustie, care era o preînchipuire 
a înălțării Mântuitorului Iisus Hristos pe Cruce, așa încât 
cei mușcați de șerpi veninoși care priveau la el se vinde-
cau. Prin moartea Sa de bunăvoie pe Cruce, din iubire, 
Domnul a biruit păcatul și moartea, iar prin Învierea Sa a 
arătat slava Crucii, sfințitoare și de viață făcătoare, căci 
prin Cruce a venit mântuirea la toată lumea. Evanghelia 
ne spune că: „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât 
pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat, ca oricine crede în 
El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (In. 3,16), apoi 
Mântuitorul precizează că: „Dumnezeu nu a trimis pe Fiul 
Său în lume ca să osândească lumea, ci ca să mântuiască 
lumea prin El” (In. 3, 17). Mântuitorul Iisus Hristos a luat de 
bunăvoie firea umană fără de păcat din Sfânta Fecioară 
Maria, dar această fire purta în sine slăbiciunea și moartea, 
adică urmarea păcatului, însă din iubire El a luat asupra 
Sa pedeapsa pentru păcatul oamenilor, „făcându-se pentru 
noi blestem” (Ga. 3, 13), dar fiind fără de păcat, moartea 
nu L-a putut ține, astfel că El a înviat. Nu L-a înviat numai 
Dumnezeu, în chip extern, pentru că L-a preamărit, ci a 
înviat și El, pentru că a murit neavând în El păcatul, deci 
nu a fost dator să moară. Luând firea omenească, peste 
toată această fire trebuia să cadă osânda morții, dar fiind 
personal fără de păcat, moartea nu L-a putut ține. Dacă 
neascultarea omului de Dumnezeu a introdus în natura 
lui stricăciunea care culminează cu moartea, ascultarea 
pe care Domnul nostru Iisus și-a asumat-o pentru om și în 
locul omului și moartea Lui ca jertfă, a adus în firea ome-
nească desăvârșirea și îndumnezeirea. Prin ascultarea și 
moartea Lui a eliminat din firea Sa omenească afectele și 
moartea care intraseră în fire după cădere, pentru că El a 
fost fără de păcat și în același timp și Dumnezeu. „Sfinții 
Părinți sunt unanimi în a socoti că firea umană a lui Iisus 
a avut afectele care au pătruns în firea noastră după că-
derea în păcat, dar n-a avut și păcatul însuși, sau putința 
de a păcătui. De aceea, spun că firea Lui are din starea 
dinainte de păcat nepăcătuirea, iar din cea de după păcat 
afectele și moartea. Păcatul stă în povârnirea voii spre rău, 
afectele într-o slăbiciune a firii: în flămânzire, în însetare, 
în osteneală, în frica de moarte etc. Povârnirea voii spre 
rău n-a avut-o Iisus, dar firea a avut afectele amintite ca 
urmare a păcatului... Cuvântul lui Dumnezeu Și-a avut 
de la început voia omenească neaplecată spre păcat. 
Dar firea a luat-o cu afectele ei, ca să o curețe de ele prin 
efortul voinței. De obicei, ispita spre păcat se folosește 
de slăbiciunile firii. Prin ele, voința – povârnită și așa spre 
păcat – săvârșește păcatul, lăsându-se determinată să le 
satisfacă peste trebuință. La Iisus, atragerea voii la rău 

nu era cu putință. Totuși, afectele se puneau în mișcare 
împinse de constituția firii. Dar Iisus nu le lăsa să se ma-
nifeste și nu le satisfăcea decât atât cât cerea trebuința 
firii și atât cât admitea voia Lui cea fără de păcat, adică în 
chip nepăcătos. Satana socotind că poate sufla în aceste 
afecte, pentru a le face să-și ceară o satisfacere mai mare 
decât era trebuința firii, sau pentru a le satisface împotriva 
voinței cele nepăcătoase, așadar o satisfacere păcătoasă, 
a venit cu ispitele sale. Dar Iisus a respins aceste ispite. 
Afectele Lui erau subordonate strict voinței Lui. Prin ispite 
doar s-a dat prilejul ca afectele să simtă stăpânirea voinței 
și altădată să nu mai aibă puterea de a se manifesta. Ispi-
tele lui Iisus au fost prilejuri de a se actualiza stăpânirea 
voinței Lui peste afecte și prin aceasta de a le lua toată 
puterea de a întinde tăria și nestricăciunea din voință și în 
fire” (Prof. N. Chițescu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. 
I. Petreuță, Teologia Dogmatică și Simbolică, vol. 2, Ed. 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2005, pp. 52-53).

Crucea Mântuitorului este semnul acestei iubiri 
nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu 
pentru oameni, arătată într-o lume plină de ură, răutate 
și violență, pentru că răstignirea Domnului Hristos pe 
cruce a fost urmarea invidiei, a urii și răutății mai-mari-
lor poporului care au îndemnat poporul și pe soldați la 
violență față de Cel care S-a coborât din cer din iubire 
față de omenirea robită de stricăciune și moarte datorită 
păcatului. La răstignire au participat și iudeii și păgânii, 
adică stăpânirea romană care ocupa Țara Sfântă prin 
autoritatea procuratorului Ponțiu Pilat și pentru că acesta 
găsise cu cale să-L elibereze, după ce Îl judecase, că-
peteniile l-au amenințat că dacă Îl eliberează înseamnă 
că este împotriva cezarului. Dar iubirea Lui Dumnezeu 
arătată în Întruparea Mântuitorului Hristos a fost mai 
mare decât ura, răutatea și toată viclenia cu care diavolul 
îi ispitea pe oamenii sperând ca în felul acesta Domnul 
să renunțe la a-i mântui pe oameni. Dar Domnul nu a 
răspuns la rău cu rău, ci dimpotrivă El S-a smerit pe 
Sine și a răbdat umilința și suferința până la moarte și 
încă moarte de cruce, adică cel mai dureros și crud fel 
de a muri, și în același timp moartea cea mai de ocară, 
rezervată tâlharilor și răufăcătorilor. Fiind în același timp 
și Dumnezeu, Mântuitorul Hristos putea oricând să-i ni-
micească pe cei care se împotriveau și se comportau ca 
niște vrăjmași, și dacă El nu ar fi îngăduit nimeni nu se 
putea atinge de El, acest lucru se observă cu ușurință din 
mărturia Sfintei Evanghelii la prinderea din Ghetsimani: 
„atunci când le-a spus: Eu sunt, ei s-au dat înapoi și au 
căzut cu fața la pământ” (In. 18, 6), iar când Petru a scos 
sabia și i-a tăiat urechea dreaptă lui Malhus, Domnul l-a 
certat pe Petru și i-a tămăduit urechea slugii arhiereului, 
așa cum ne-a învățat și pe noi să facem, El nu a răspuns 
cu rău la rău, ci dimpotrivă S-a rugat și Tatălui ca să îi 
ierte: „Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac!” (Lc. 23, 
34). Aceasta este iubirea lui Hristos, arătată pe crucea 

că țara lor se hrănea din cea a regelui.
21. Și într-o zi rânduită, Irod, îmbrăcându-se în 

veșminte regești și șezând la tribună, vorbea către ei;
22. Iar poporul striga: Acesta e glas dumnezeiesc, nu 

omenesc!
23. Și îndată îngerul Domnului l-a lovit, pentru că nu 

a dat slavă lui Dumnezeu. Și mâncându-l viermii, a murit.
24. Iar cuvântul lui Dumnezeu creștea și se înmulțea.
25. Iar Barnaba și Saul, după ce au îndeplinit slujba 

lor, s-au întors de la Ierusalim la Antiohia, luând cu ei pe 
Ioan, cel numit Marcu. 

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Cel mai vestit dintre sihaștrii
De la Mănăstirea Stânișoara,
A fost schimonahul Neofit,
Cunoscut în toată țara.

Șase călugări plecaseră 
De la Mănăstirea Cozia, în sus,
Unde s-au nevoit zeci de ani,
Slujindu-I Domnului Iisus.

Cuviosul Neofit s-a născut (în sec. XVI)
Din părinți cu frică de Dumnezeu,
Creștini ortodocși evlavioși,
Preocupați de mântuire mereu.

Întotdeauna, cei șapte ani de-acasă,
Rămân în suflet viața toată,
Punându-și puternic amprenta,
Pentru o viață binecuvântată.

De tânăr a fost înclinat
Spre o viață călugărească
Și-a dobândit acest mod de a trăi,
Tinzând spre-o viață îngerească.

După mai mulți ani de ascultare
La Cozia, ducând o viață smerită,
Starețul i-a dat binecuvântare
Să meargă într-o zonă liniștită.

Cuviosul Neofit și-a săpat o peșteră
În partea de vest a Muntelui
„Sălbaticul”, unde a trăit 30 de ani
Și s-a rugat din suflet Domnului.

După un timp de rugăciune, 
Liniștită, profundă și curată
A primit tunderea în călugărie
Și a rămas sihastru viața toată.

Toată săptămâna postea aici,
Într-o neadormită rugăciune,
Răbdând numeroase ispite,
Dar căpătând înțelepciune.

Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie de la 
Mănăstirea Stânișoara (3 septembrie)POESIS

Duminica și în sărbători,
Cobora, la frați, în sihăstrie;
Se mărturisea la Părintele Daniil
Și participa la Sfânta Liturghie,

Împărtășindu-se cu cinstitul Trup
Și Sângele Domnului Hristos,
Spre întărirea trupului și a sufletului,
Acest îmbunătățit Sfânt Cuvios.

La Mănăstirea Turnu, părinții
Daniil și Misail se nevoiau,
Că în neîntreruptă rugăciune
O viață sfântă toți duceau.

Părintele Daniil devenise 
Duhovnicul celor din sihăstrie
Și-a reușit să-i conducă pe toți
Spre Cereasca Împărăție.

După slujbă toți se îndreptau
Spre locul lor de nevoință,
Unde se rugau permanent,
Cu iubire de Dumnezeu și credință.

Cuviosul Neofit, fiind lucrător
Încercat al rugăciunii neîncetate,
A ajuns un mare nevoitor
Pe cele mai înalte trepte,

Ale sfințeniei, și a primit
De la Duhul Sfânt darul lacrimilor;
Rugându-se necontenit pentru el
Și pentru mântuirea oamenilor.

30 de ani a trăit în sălbăticie
În „sărăcie și golătate”
Răbdând asprimea iernilor
Și multe ispite-n singurătate.

Toată viața și-a petrecut-o, 
Rugându-se lui Dumnezeu,
În post și rugăciune neîntreruptă
Răbdând ispite de la cel rău.

Greutatea zilei a purtat 
Cu trudă, fără lenevire
Și talanții primiți i-a înmulțit
Spre a Domnului mulțumire. 

Și-a dat cinstitul său suflet
În mâinile Domnului Hristos,
Fiindcă a lucrat toată viața
Pentru sufletul său prețios.

Trupul său răposat a fost găsit
De un călugăr care venise,
Să aducă mâncare pustnicilor
 Și în peșteră îl descoperise.

Din dragoste frățească, l-a luat,
Să-l ducă jos la Mănăstire,
Să fie înmormântat creștinește
După a Ortodoxiei povățuire.

Noaptea, însă, Sfântul Neofit, 
I s-a arătat în vis și l-a certat,
Cerându-i să-l ducă înapoi,
În peștera de unde l-a luat.

I s-a arătat și starețului,
Îndemnându-l să îl așeze,
La locul lui de nevoință,
Ca de acolo să vegheze.

A doua zi de dimineață,
Cinstitul trup a fost luat
De călugăr și de un monah
Și în peștera lui a fost așezat.

Aceasta fusese dorința sa,
Să-și doarmă somnul de veci
În locul acela sălbatic, liniștit,
Fără prea multe poteci;

Cărarea fiind pe verticală,
Doar spre Puterile Cerești,
Așa cum își petrecuse atâția ani,
Cu gândul, deși, pe locuri pământești.

D
um
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Crucea – iubirea și smerenia lui Hristos!
care înfricoșează pe demoni, întrucât aceștia nu se pot 
smeri. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că Domnul 
a dezbrăcat de putere pe diavoli, care au fost biruiți prin 
smerenia și răbdarea Mântuitorului Hristos: „Dezbrăcând 
(de putere) începătoriile și stăpâniile, le-a dat de ocară în 
văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce” (Col. 2, 15). 

„Avva Daniel a zis: „În Babilon, fata unui mare dregător 
avea un demon. Tatăl ei era prieten cu un călugăr, care 
i-a zis: «Nimeni nu-ți poate vindeca fiica, în afară de 
anahoreții pe care-i cunosc, dar dacă-i vei ruga, nu vor 
primi să facă așa ceva, din smerenie. Să punem la cale 
următorul lucru: când vor veni ei la târg, prefaceți-vă că 
vreți să cumpărați de la ei și, când va fi să ia banii, să 
le cerem să spună o rugăciune. Cred că așa fata va fi 
vindecată». Așadar, s-au dus la târg și au găsit pe uce-

nicul unui bătrân stând jos și vânzând marfă. L-au făcut 
să vină cu dânșii, ca să care marfa și să ia banii. Când 
bietul călugăr a intrat în casă, îndrăcita a năvălit și i-a dat 
o palmă. El însă a întors și obrazul celălalt, după porunca 
Domnului. Chinuit, demonul a strigat: «Ce silă! Porunca 
lui Iisus m-a gonit!». Și îndată s-a vindecat femeia. Când 
au venit bătrânii li s-au povestit cele întâmplate, iar ei au 
slăvit pe Dumnezeu și au zis: «De obicei trufia diavolului 
cade prin smerenia poruncii lui Hristos»”. (Despre avva 
Daniel, 3, Patericul sau Apoftegmele Părinților din pustiu, 
trad. std. și prezentări Cristian Bădiliță, ed. a III-a adău-
gită, Ed. Polirom, 2007, p. 112). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 

Sf. Ev. Ioan 3, 13-17, 8 septembrie)
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Supărat de osteneala făcută,
Unul dintre călugări a îngăimat:
„Cu urșii ai trăit, cu urșii să rămâi”
Și, pe loc, gâtul i s-a strâmbat.

Că pentru vorbele fără evlavie,
Imediat a și fost pedepsit;
Capul i s-a întors spre spate
Și, înapoi, cumplit a suferit.

Cu vaiete mari a coborât,
Până la Mănăstirea Turnu, jos,
Recunoscând și rugându-se, 
Capul, în față, i s-a întors.

Sfântul Cuvios Neofit, văzând 
Că, smerit, s-a îndreptat
Și prin rugăciunile călugărilor,
Pe cel nesăbuit l-a vindecat.

Aceasta a fost prima minune,
Prin care Sfântul a demonstrat,
Că vorbirea în deșert, a oamenilor,
Devine pentru noi, un mare păcat.

Așa a preamărit Dumnezeu
Pe cel ce toată viața s-a rugat,
În post, în umilință și smerenie
Și făcător de minuni l-a arătat.

Această veste minunată,
În împrejurimi s-a răspândit
Și cu multă evlavie și credință, 
La peșteră, credincioșii au venit.

Mulți dintre cei cu probleme,
Spre peșteră, pașii și-au îndreptat;
Prin mijlocirea Sfântului Neofit
De grele boli s-au vindecat.

Moaștele Sfântului Neofit 
La Mân. Stânișoara se păstrează
Și peste Țara Românească
Cu mare dragoste veghează.

Bunul Dumnezeu ni le-a dăruit,
Ca pe un mare dar pentru români,
Spre a fi permanent un ajutor
Neprețuit pentru creștini.

Mulțime de binecredincioși 
Vin la peșteră să-i ceară ajutor;
Că Sfântul Neofit s-a dovedit
A fi un milostiv tămăduitor.

Cuviosul Neofit și astăzi a rămas
Un loc de pelerinaj divin
Pentru mulți credincioși,
Ce cu bucurie și nădejde vin.

Sfântul Cuvios Meletie, 
În sihăstria Stânișoara a trăit,
La cumpăna dintre secolele
XVI și XVII, într-un loc liniștit.

Se crede că s-a născut aici,
Într-un sat din împrejurimi,
Pe lângă Mănăstirea Cozia,
Din minunați părinți creștini.

De tânăr a intrat ca viețuitor
În această mănăstire
Închinându-și întreaga viață,
Spre a Domnului cinstire.

La Mănăstirea Cozia s-a nevoit
În aspru post și rugăciune,
Până când starețul i-a dat voie 
Să se îndepărteze de lume.

La rugămințile lui insistente,
Numai după ce l-a verificat,
Starețul s-a învoit să-l lase
Să stea într-un loc însingurat,

Aproape de părinții sihaștri
Unde să se nevoiască,
Dincolo de apele Oltului,
Ca acolo să viețuiască.

Sfântul Cuvios Meletie, 
Cu trudă, o peșteră și-a săpat,
În partea de sud a Muntelui 
„Sălbaticul” și aici mulți ani a stat.

În acest munte locuia,
În vest, și pustnicul Neofit 
Că mulți sihaștri își doreau,
Să trăiască într-un loc liniștit.

Acolo a rămas fericitul,
Până când marea schimă a primit;
Și timp de 40 de ani, în acest loc,
Pe Bunul Dumnezeu a slăvit.

Își păstra mintea curată
De cugetele cele rele
Prin rugăciune neîntreruptă,
Dorind păcatele să spele.

Ostenelile lui erau nenumărate:
Lacrimi, suspine, metanii, postiri,
Priveghind și luptându-se
Cu ale diavolului uneltiri.

Șase zile pe săptămână
În peșteră mult se nevoia;
Duminica, pentru Sfânta Liturghie,
La Mănăstirea Turnu cobora.

La Părintele Cuvios Daniil,
Înainte de slujbă se mărturisea,
Iar la vremea potrivită
Cu Sfintele Taine se împărtășea.

Zilnic își aducea apă
De la un izvor îndepărtat,
Ca să se ostenească mai mult
Și să se roage neîncetat.

La bătrânețe, când n-a mai putut
Din peșteră să coboare,
S-a rugat Bunului Dumnezeu 
Și prin grija Preasfintei Născătoare,

Chiar la ușa peșterii a ieșit
Un izvor cu apă curată;
Numit „Izvorul lui Meletie”, 
Cum îl cunoaște lumea toată.

Astfel, Dumnezeu l-a slăvit 
Pentru sufletul său minunat,
Cu darul minunilor, al tămăduirilor
Și pe mulți bolnavi a vindecat.

A ajuns să fie bine cunoscut
De toți, pentru sfințenia sa,
Pentru asprele nevoințe,
Că-n post și rugăciune petrecea.

A ajuns la adânci bătrâneți
Slăvind și preamărind pe Dumnezeu,
Căruia, cu credință și nădejde
Și-a închinat sufletul său.

Sfintele sale moaște, multă vreme,
În acea peșteră s-au odihnit;
Cu timpul, bine-credincioșilor
Creștini, părticele, s-au împărțit.

Pentru a aduce mângâiere 
Și altor creștini de departe,
Ca cei ce se roagă cu credință,
De ocrotire să aibă parte.

Cu razele credinței, Sfinții 
Neofit și Meletie au strălucit
Și cu harul curăției 
Și cu înfrânare s-au împodobit.

Flori ale Raiului s-au dovedit,
Crescute pe piatra credinței,
Că prin strădania fără oprire,
Au primit cununa biruinței.

Chipul îngeresc au îmbrăcat,
În duh și adevăr închinători,
Plăcerile lumești au lepădat
Ajungând cu îngerii vorbitori.

De pe lângă Sihăstria Cozia, 
Fiarele sălbatice au îmblânzit
Și prin puterea Duhului Sfânt,
Oastea vrăjmașului au biruit.

Viața și nevoințele lor îi arată
A fi preamăriți de Dumnezeu,
Ca purtători de daruri duhovnicești
Și rugători pentru oameni mereu.

De aceea Sfântul Sinod al BOR,
În anul 2016 i-a canonizat
Pe Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie
Și ca ocrotitori ni i-a dat.

Pe 3 septembrie, an de an,
Cu evlavie noi îi prăznuim,
Ca prin rugăciunile lor curate,
Viața veșnică să dobândim!

(3 septembrie 2019)
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Evanghelia acestei Duminici ne descoperă 
taina crucii noastre și învățăm din ea care este 
răspunsul nostru de iubire față de Dumnezeu și 
care se împlinește în crucea noastră, purtată pe 
urmele lui Hristos. Dacă suntem ai lui Hristos, 
nu avem o altă cale decât calea lui Hristos. Ca-

lea lui Hristos este însă calea Crucii. Ceea ce 
înseamnă că și calea celor ce sunt ai lui Hristos 
este o cale a Crucii.

Expresia centrală a acestei pericope, aceea 
de „a-ți lua crucea”, a și devenit un bun comun 
al limbii. Această expresie a Mântuitorului are 
un sens cu totul pozitiv, înalt și mântuitor și 
nicidecum un sens negativ. O foarte frumoasă 

poezie a lui Vasile Voiculescu prezintă în chip 
de nuntă întâlnirea mântuitoare a lui Hristos cu 
Sfânta Lui Cruce: „Năprasnică, spăimântătoare 
nuntă/ Cu îngeri plânși, haini legionari,/ Tragic 
alai și băuturi amari,/ Mire Hristos, mireasă 
Crucea cruntă/ Tovarășa infamilor tâlhari./ «Vin’ 

din Liban...» cânta odinioară/ 
Miresei sacre, marele-nțelept…/ 
Și ea-nălțată dintr-un cedru drept/ 
În brațe prinse pe Iisus, la piept/ 
Și osândiții miri se-mbrățișară,/ 
Șoptindu-și unul altuia: «De când 
te-aștept!»”.

Dincolo de orice metaforă poe-
tică, Evanghelia ne arată în mod 
limpede că a fost voia lui Dumne-
zeu ca Mesia-Hristos să-Și aibă 
Crucea Sa. „A fost voia Domnului 
să-L zdrobească prin suferință” 
(Isaia 53, 10) și Iisus nu numai că 
s-a supus voii Tatălui, ci El însuși 
a iubit Crucea și această iubire I-a 
dat puterea de a respinge ispita 
celui ce voia să-L îndepărteze de 

Cruce. Dacă Mântuitorul a iubit Crucea, oare o 
vom iubi și noi? Slujba Acatistului Sfintei Cruci 
ne învață acest lucru: se cade să primim și să 
iubim crucea, iar nu s-o urâm și să căutăm să 
fugim de ea. 

Cât de stăruitoare și de puternică este aceas-
tă ispită în ziua de astăzi! Pe un ton fals ne 
șoptește și nouă Satana, în fața Crucii: „Fie-ți 

La mormântul lui Arsenie Boca
„Eu acum nu vă pot ajuta, dar dacă am să plec de aici să știți că v-ajut, 
numai să veniți la mine! Pentru cel ce varsă o lacrimă la mormântul meu, 
eu mă voi ruga la Dumnezeu!” (Arsenie Boca)
La Silvașul de Sus, puțin la deal,
Într-un loc sfânt, ce-ți pare ireal,
Printre atâtea zeci și zeci de cruci
Te cheamă-adesea, Cerul, să te duci.

Pășind ușor-ușor, printre morminte
Te-apucă dor, un dor de cele sfinte.
Când, de părinte, te-ai apropiat,
Te rogi fierbinte și te rogi curat,

Îți ceri apoi iertare ne-ncetat
Că, poate-ai fost, cândva, necugetat
Și-ți spui că-n locu’-acesta de poveste
În suflete credința încolțește.

Mulțime de creștini, aici, se-adună,
Flori îi aduc, se-nchină împreună,
Și timpul se oprește parcă-n loc
Miroase a tămâie la Prislop.

Mormântul e acoperit cu flori
Proaspete, feerie de culori,
Iar capul de-l apleci, puțin, spre cruce,
Încet, o voce, la ureche-ți zice:

Credința vie te va vindeca,
Căci pentru tine eu mă voi ruga
Să-ți vindeci, întâi, sufletul bolnav
Iar mai apoi și trupul cel firav.

La Silvașul de Sus, puțin la deal,
Într-un loc sfânt ce-ți pare ireal,
Printre atâtea zeci și zeci de cruci
Te cheamă-adesea, Cerul. Să te duci!

Sursă foto: stirilekanald.ro

Luarea Crucii și urmarea lui Hristos

 de Luminița Săceleanu
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Din câte mii de lighioane lăsat-a Dumnezeu prea sfântul
Să umple pururea pământul,
Sunt unele cu mintea seacă și care cred că, fără ele
Sub soare, lună și sub stele,
Atâtea lucruri minunate pe lume n-ar putea să fie:
N-ar mai ploua, n-ar mai bate vântul, n-ar crește iarba pe câmpie;
În pârgă n-ar mai da caisa și mierea-n stupi ar fi amară;
N-ar înflori prin grâne macii si n-ar mai fi nici primăvară…

Așa, un biet cocoș, odată, de-asemenea sărac cu duhul,
Al cărui „cucurigu” lung abia-l mai cuprindea văzduhul,
Adeseori strângea-mprejuru-i întreg norodul de găini,
Nu numai câte-avea-n ogradă, dar și pe cele din vecini
Și, socotindu-se puternic din cale-afară și-nțelept,
Cu ifose fără pereche, zicea, bătându-se în piept:

- Găini, vă dați seama voi oare,
Că de la om Și pân-la vierme, de la copac și pân-la floare,
Tot ce respiră și se mișcă, primește viață de la soare?
Ei, bine, dacă știți aceasta, nu-i de prisos să știți că eu
Sunt sfetnicul lui Dumnezeu:
Și, dacă eu n-aș fi pe lume, nici soarele n-ar fi pe cer!…
Într-un cuvânt, e drept a spune că-n fiecare dimineață,
Eu sunt dăruitor de viață,
Că, numai prin puterea ce-are cântarea mea, de vrajă plină,
Răsare soarele din noapte, să dea căldură și lumină…

Ca la un sfânt deci se cuvine
Să vină în genunchi la mine
Toți cei în viață, să se-nchine…
Și, dac-ar fi să mor vreodată, eu zic să vă ferească sfântul,
C-atunci s-ar prăpădi pământul!…

Găinile, privind la creasta cocoșului, aprinsă, pară,
Ca-n fața unui zeu puternic, îngenunchiate, se-nchinară…

Dar, în aceeași zi, pe seară, găsind o cadă cu vin roșu,
Bău din ea cu-atâta sete, că turtă s-a-mbătat cocoșu’…

A doua zi, – când peste lume nici nu mijise zorile
Și somn adânc, fără prihană, dormeau sub rouă florile, –
Găinile, cu spaima-n suflet, cu ochii plânși, cu cap năuc,
Căutându-și zeul, îl găsiră într-o grădină, sub un nuc,
Pe niște fân dormind – butuc…

Îl zgâlțâiră, să se scoale, să reaprindă soarele,
Dar pe cocoș, de băutură, nici nu-l țineau picioarele…
Atunci găinile-ngrozite de-a lor nemilostivă soarte,
Închiseră și ele ochii, gătindu-se-n sfârșit de moarte…
Stătură astfel multă vreme, dar, mai vioaie, o găină
Deschise ochii și, departe, zări o geană de lumină:
Părea că geana crește-ntr-una… Apoi, spărtura unui nor
Se-auri cu foc, de parcă era o gură de cuptor
Și, după câteva minute, cu vâlvătaia lui grozavă,
Pe gura de cuptor, deodată, țâșni tot soarele în slavă!…
Atunci găinile văzură, cu negrăită bucurie,
Că minunatul lumii astru,
Cu slove mari de flăcări scrie
Pe bolta cerului albastru:

„Sunt mulți aceia care-n lume, își trâmbițează larg cuvântul,
Că, fără eul lor puternic, nu s-ar mai învârti pământul,
Că n-ar mai fi apus de soare, nici răsărit, nici dimineață,
Că s-ar lăsa eternă noapte pe toate câte sunt în viață…

Și totuși, prin puterea sfântă, decât a tuturor mai mare,
Pământul pururi se-nvârtește și soarele mereu răsare”.

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

Sursă foto: reddit.com

Ifosul cocoșuluiPăhărelul cu nectar

milă de tine, să nu ți se întâmple ție aceasta!” 
Și cât de repede ne lăsăm convinși că se cuvi-
ne „să ne fie milă de noi”. O mare de „creștini” 
care simt o nemăsurată „milă” față de ei înșiși, 
adică de eul lor pământesc, cu patimile și cu 
poftele sale. Frumos și cu pioșenie li se pare 
să-și poarte crucea la gât, dar ideea de a-și lua 
crucea le este cu totul străină. Creștin este doar 
acela care poartă Crucea și nimeni n-o poate 
purta fără lepădare de sine. Lucrul acesta ne 
umple de harul Jertfei Domnului și de puterea 
de a actualiza acest har prin dăruirea jertfelnică 
de sine în slujba lui Hristos și a semenilor.

Mântuitorul își face ucenici din „voluntarii” 
(oricine „voiește” să vină după Mine) care sunt 

gata să lase totul de dragul uceniciei, de dragul 
Împărăției cerurilor, de dragul lui Hristos și al 
Crucii Sale. Iubindu-ți Crucea, nimeni și nimic 
nu te va mai despărți de ea. Nu vei mai cădea 
niciodată victimă vrăjmașului Crucii. El este 
dușmanul mântuirii tale, de aceea respinge-i 
orice „sminteală”! De ai primit îndemnul: „Leapă-
dă-te de tine însuți!”, pornește cu hotărâre plină 
de dragoste și cu bucurie de a-L urma doar pe 
Hristos răstignit și laudă-te decât numai în Sfânta 
Cruce a Sa. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 

Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1, 15 septembrie)
Sursă foto: comenzi.icoana.net



8 CALEA ÎNĂLȚĂRII, Anul XI, nr. 121, septembrie 2019

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Sfântul Apostol Petru prin această minune pre-
cedată de învățătura Mântuitorului, Îl descoperă pe 
Însuși Dumnezeu și copleșit de această revelație 
devine conștient de nevrednicia și micimea sa, pe 
care omul o descoperă numai atunci când stă față în 
față cu Dumnezeu: „Simon Petru, văzând aceasta, 
a căzut la picioarele lui Iisus și I-a zis: du-Te de la 
mine, Doamne, căci sunt om păcătos”. Este aceeași 
reacție pe care mai târziu o va avea sutașul roman, 
care venind înaintea Domnului și cerând vindecare 
pentru slujitorul său, Mântuitorul îi spune că va veni 
în casa sa, iar acesta cunoscând dumnezeirea Dom-
nului Hristos, spune: „Doamne, nu sunt vrednic să 
intri sub acoperișul meu, ci numai zi cu cuvântul și 
se va vindeca sluga mea” (Mt. 8, 8). Aceasta este 
smerenia pe care trebuie să o aibă omul atunci când 

se cunoaște pe sine, ca urmare a descoperirii lui 
Dumnezeu, este o conștientizare, o oglindire a sine-
lui în fața etalonului desăvârșirii care este Hristos, 
nu este o alungare a lui Hristos din necredință sau 
mândrie, ci este o cunoaștere a păcătoșeniei, ori 
tocmai această cunoaștere arată că cel ce a ajuns 
la această măsură îl poate urma pe Hristos, că cel 
ce se smerește pe sine va fi înălțat de Dumnezeu. 

„Aceasta este smerenia desăvârșită a sfinților. 
Aceasta se naște în chip firesc în suflet din lucrarea 
poruncilor. Căci precum când pomii poartă rod mult, 
rodul încovoaie ramurile și le trage în jos, iar cel ce 
nu poartă rod, se înalță și stă drept – dar sunt unii 
pomi care tocmai deoarece ramurile urcă în sus, 
nu poartă rod, iar de ia cineva pietre și le atârnă 
de ramuri și le trage în jos, acestea fac rod – așa 
este și cu sufletul: când se smerește aduce rod 
și cu cât aduce rod mai mult, cu atât se smerește 
mai mult. Astfel sfinții, cu cât se apropie mai mult 
de Dumnezeu, cu atât se văd pe ei mai păcătoși. 
9) Mi-amintesc că vorbeam odată despre smerenie 
și careva dintre cei mai mari din Gaza, auzindu-
ne pe noi spunând aceasta, că cu cât se apropie 
cineva mai mult de Dumnezeu, cu atât se vede pe 
sine mai păcătos, se mira și zicea: «Cum se poate 
aceasta?». Și necunoscând motivul, voia să afle. 
Deci îi zic aceluia: «Domnule, care ești cel dintâi 

aici, spune-mi, cum te socotești pe dumneata în 
cetate?» Acela zise: «Mă socotesc cel mai mare și 
cel dintâi din cetate». Îi zic iarăși: «Iar de vei merge 
în Cezareea, cum te vei socoti acolo?» «Mă voi 
socoti mai mic între cei mari de acolo». Îi zic din 
nou: «Iar de vei merge la Antiohia, cum te vei socoti 
acolo ?» Îmi zise acela: «Mă voi socoti ca unul de la 
țară». Îi zic lui iarăși: «Iar de vei merge în cetatea lui 
Constantin, aproape de împăratul, cum te vei socoti 
acolo?» Acela-mi răspunse: «Mă voi socoti ca un 
sărac». Atunci îi spusei lui: «Iată, așa sunt sfinții: 
cu cât se apropie de Dumnezeu, cu atât se văd pe 
ei mai păcătoși. Avraam, când a văzut pe Domnul, 
s-a numit pe sine pământ și cenușă» (Fac. 18, 27). 
Iar Isaia a zis: «Vai mie, că sunt necurat» (Is. 6, 5). 
La fel Daniel, când era în groapa cu lei și a mers 
Avacum cu mâncare la el, zicându-i: «Primește 
mâncarea ce ți-a trimis ție Dumnezeu», ce a zis 
? «Și-a adus aminte Dumnezeu de mine?» (Dan. 
14, 36). Vezi ce smerenie a avut inima lui, când 
era în groapa cu lei și nu l-au vătămat pe el; și nu 
numai odată ci și a doua oară. Și după aceasta s-a 
minunat și a zis: «Și-a adus aminte Dumnezeu de 
mine?»” (Ava Dorotei, Învățături, II. Despre smerita 
cugetare, 8-9, Filocalia IX, trad., intr., și note Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, 2007, 
pp. 440-441). Sfântul Apostol Petru ca și orice iudeu, 
cunoștea Vechiul Testament, deci nu îi era străină 
ideea de Dumnezeu și probabil ca om făcuse în 
viața lui experiența ajutorului lui Dumnezeu, însă 
el simte că ceea ce s-a petrecut acum depășește 
limitele umane sau naturale ale creatului, simte 
acest eveniment extraordinar care este întâlnirea cu 
Dumnezeu. Petru și cei care erau împreună cu el, 
erau convinși că în acel moment nu mai puteau prin-
de deloc pește, și totuși ascultă de Domnul Hristos: 
„toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins; 
dar, la porunca Ta voi arunca mreaja” și această 
ascultare are ca rezultat o pescuire ce depășește 
limitele omenescului. Sunt situații în viața noastră 
când ne confruntăm cu soluții ce depășesc calcu-
lele noastre omenești, în care simțim intervenția lui 
Dumnezeu în viața noastră. Un tânăr mărturisea că 
soția sa rămăsese însărcinată cu al doilea copil și 
pentru că în față le apăreau tot felul de greutăți care 
îi îndemnau să-i ia viața, hotărâseră să facă avort, 
dar mergând să stea de vorbă cu un duhovnic, în 
cele din urmă au renunțat să îl mai omoare, și astfel 
s-a născut cel de-al doilea copil al lor, un băiețel. 
Însă atât de mult s-au aranjat lucrurile încât nici prin 
cele mai frumoase vise nu ar fi putut să-și închipuie 
că se vor rezolva și problemele cu locuința și cele cu 
serviciu și cele legate de sănătate sau despre cum 
se vor descurca, fără ajutor omenesc cu doi copii, 
și acest rezultat l-a făcut pe tânăr să mărturisească 

Întâlnirea cu Dumnezeu prin smerenie!
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„Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-
le și voi asemenea” (Lc. 6, 31). Iată ceea ce toți 
comentatorii Noului Testament au numit „Legea 
de aur a moralei creștine”. Textul este inclus în 
Predica de pe munte, ea însăși un rezumat mai 
larg al învățăturii lui Iisus, și se află exact așa și 
în Evanghelia după Matei (7, 12).

Ar trebui să ne oprim puțin asupra conținutului 
acestor cuvinte, nu atât pentru că ar fi greu de 

înțeles, ci tocmai dimpotrivă, pentru a constata 
simplitatea. Sunt simple ca adevărul! Și cât de 
bine se potrivesc oricui le-ar întâlni! Și cât de 
ușor sunt de înțeles pentru oricine! Spre a le 
înțelege nu avem nevoie decât de o minte să-
nătoasă. Căci toți știm ce vrem să ne facă nouă 
oamenii.

Vrem să ne urască? Vrem să ne facă rău? 
Vrem să ne vorbească de rău? Toți vrem ca oa-
menii să ne facă numai bine. Vrem să fim iubiți, 
vrem să fim ajutați. Cuvântul Mântuitorului are 
în vedere atât de mult interesele noastre, încât 

nu e posibil să nu le înțelegem și pe ale altora, 
așa cum le înțelegem pe ale noastre. Ne ia pe 
noi înșine drept măsură a modului cum trebuie 
să ne purtăm cu altul. Cum vrem să se poarte 
alții cu noi, așa să ne purtăm și noi cu dânșii.

Mântuitorul este Cel ce a adus în lume nou-
tatea iubirii. Sfatul acesta e de fapt o altă formă 
de exprimare a unui alt principiu: „Să iubești 
pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Mt. 19, 19). 

De aceea a zis: „Poruncă 
nouă vă dau vouă: să vă 
iubiți unii pe alții precum 
v-am iubit și Eu pe voi” (In. 
13, 34). Dar de ce era po-
runca aceasta nouă? Era 
nouă pentru că în Vechiul 
Testament nu era tot așa. 
Mântuitorul Însuși preci-
zează: „Ați auzit că s-a 
zis: să iubești pe aproa-
pele tău și să urăști pe 
vrăjmașul tău” (Mt. 5, 34). 

Domnul face un pas 
mai departe decât pre-
ceptul din Vechiul Tes-
tament, ridicându-l cu 
o treaptă mai sus, căci 
zice: nu numai să iubiți 
pe cei ce vă iubesc, dar 
să iubiți chiar pe vrăjmașii 

voștri, să binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, 
să faceți bine celor ce vă urăsc și să vă rugați 
pentru cei ce vă nedreptățesc și vă prigonesc 
(Mt. 5, 44).

Trebuie să recunoaștem că nu e un sfat ușor 
de urmat și că ne pune la mare încercare. Teoretic 
îl înțelegem și chiar îl admitem, dar când e vorba 
de pus în practică, ni se pare, dacă nu imposibil, 
cel puțin nedrept. Să nu luăm lucrurile ușor și să 
nu trecem pe lângă acestea ca și cum ar fi bune, 
dar nu pentru noi. Suntem aici în fața unui: ori-ori! 

(Continuare în pagina 10)

Iertăm sau facem dreptate?

că nu are cuvinte să-i mulțumească lui Dumnezeu 
și că nu este vrednic de darurile pe care i le-a dat 
El odată cu venirea pe lume a băiețelului.

Cheia înțelegerii acestor minuni este totdeauna 
dialogul continuu dintre om și Dumnezeu, despre 
cum răspundem noi la chemarea lui Dumnezeu, 
așa cum după această pescuire minunată a urmat 
chemarea adresată de Mântuitorul pescarilor de a-L 
urma ca ucenici, cu făgăduința de a-i face pescari de 

oameni, trimiși să dea mărturie despre lucrarea lui 
Dumnezeu, în fața tuturor neamurilor: „Nu te teme; 
de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând 
corăbiile la țărm, au lăsat totul și au mers după El” 
(Lc. 5, 10-11).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 18-a după Rusalii, Sf. Ev. 

Luca 5, 1-11,  Pescuirea minunată, 22 septembrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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„De Dumnezeu iubitorilor Părinți, suindu-vă 
în munții faptelor bune, locașuri Preasfântului 
Duh v-ați arătat, iar acum ca făclia în sfeșnic 
luminați în lume, Cuvioșilor Neofit și Meletie; 
rugați-vă lui Hristos-Dumnezeu să mântuiască 
sufletele noastre”. Așa îi laudă Biserica pe doi 
sfinți trăitori în Sihăstria Stânișoara din județul 
Vâlcea în veacul XVII.

Se spune în tradiția locului că, la începutul 
secolului XVII, au plecat la liniște șase călugări 
din Mănăstirea Cozia. Doi dintre ei, Daniil du-
hovnicul și Misail ucenicul, s-au nevoit la poala 
Muntelui Cozia, iar patru dintre ei s-au nevoit în 
peșteri, pe Muntele Stânișoara.

Cel mai vestit dintre sihaștrii de la Stânișoara 

a fost schimonahul Neofit. Acest cuvios și-a 
săpat o peșteră în partea de apus a Muntelui 
„Sălbaticul” și acolo s-a nevoit singur în aspre 
osteneli și în neadormită rugăciune timp de 30 
de ani. Toată săptămâna postea și se ruga în 
peșteră, iar Duminica cobora la sihăstria lui Da-
niil și Misail de la Turnu, asculta Sfânta Liturghie 
și primea Trupul și Sângele lui Hristos.

Astfel, răbdând grele ispite de la diavolul 
și dobândind darul lacrimilor și al vindecării 
suferințelor omenești, și-a dat sufletul în mâinile 
Domnului acolo, în peșteră, neștiut de nimeni. 
După mai mulți ani, osemintele Cuviosului Neo-
fit au fost descoperite de un călugăr ce păștea 
vitele mănăstirii. Acesta, aducându-le la Cozia, 

Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie
de la Stânișoara (3 septembrie)

Iertăm sau facem dreptate?
(Urmare din pagina 9)
Ori facem precum ne învață Iisus și suntem 

creștini, ori nu facem, și nu suntem creștini.
Mântuitorul își și demonstrează sfatul pe care 

îl dă, adică acela de a nu răspunde răului cu 
rău. Așa face și Dumnezeu, spune El: „Căci El 
poruncește soarelui să răsară și peste cei răi, 
și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepți, 
și peste cei nedrepți”. Și din nou accentuează 
diferența în care trebuie să se situeze creștinii: 
„Căci de iubiți pe cei ce vă iubesc, ce plată vi se 
cuvine? Oare nu fac tot așa și vameșii? Și de 
urați sănătate numai prietenilor voștri, ce lucru 
mare faceți? Oare nu și păgânii fac așa?” (Mt. 
5, 46-47).

Dragostea ta îl bucură pe cel ce te iubește, dar 
acela crede că i se cuvine, pe când dragostea 
care ar răsplăti vrăjmășia ar pune altfel proble-
ma. Cel pe care-l iubești când te urăște nu te 
va putea urî mai mult și, încetul cu încetul, își 
va modifica și el sentimentele. Așadar, ne aflăm 
incontestabil în fața unui uriaș pas mai departe 
decât iubirea poruncită de Vechiul Testament, 
care răspunde exclusiv iubirii.

În cartea Ieșirea lui Moise se spunea: „De va 
lovi cineva pe robul său în ochi sau pe slujnica 
sa în ochi și-l va pierde, să-i lase liberi ca des-
păgubire pentru ochi” (21, 26). Așadar, robul nu 
avea dreptul să scoată ochiul stăpânului. Robul 

nu mai era „cineva”, nu era om! În cazul robului, 
nu se mai aplica: „ochi pentru ochi, dinte pentru 
dinte” (Ieș. 21, 24). Robul se alegea doar cu o 
despăgubire. Iată de ce Mântuitorul a vrut să 
îndrepte Legea, a vrut să instaleze legea iubirii 
în locul legii răzbunării.

Fără îndoială că acest lucru nu este ușor, nu 
e ușor să urci la bunătatea pe care Mântuitorul 
o recomandă, atunci când ni se face un rău. Unii 
preferă mediocritatea „căii de mijloc” cu „calea 
de mijloc” pe care o recomandă sfinții trăitori 
de virtuți creștine. A fi pe „calea de mijloc” în-
seamnă a fi pe calea înțelepciunii, a echilibrului, 
a bunului-simț. Adevărata noastră izbândă nu 
este împotriva celor ce ne fac rău, ci mai ales 
împotriva noastră înșine. 

În cazul că am dori răzbunarea, cel mai aproa-
pe de noi care face răul, neîndeplinind porunca 
lui Hristos, am fi în primul rând noi înșine. Și iată 
o întrebare: cerem pentru noi dreptate sau iubire, 
iertare și milă? O întrebare care naște o temă 
cu adânci meditații și care are doar un răspuns 
pe care ni l-a dat Evanghelia de astăzi: iubire, 
iubire chiar și pentru vrăjmași. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 19-a după Rusalii, 

Predica de pe Munte – Iubirea vrăjmașilor, 
Sf. Ev. Luca 6, 31-36, 29 septembrie)

Sursă foto: radiorenasterea.ro
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le-a arătat egumenului, care le-a îngropat alături 
de biserică. Noaptea însă, arătându-se cuviosul 
în vis egumenului, i-a poruncit să-i ducă oasele 
înapoi în peșteră.

Așa au ajuns osemintele Cuviosului Neofit 
înapoi în peștera sa. Apoi, auzindu-se despre 
aceasta, mulți credincioși veneau la peșteră 
și primeau ajutor în necazurile lor. Cu timpul, 
osemintele lui au fost împărțite peste tot, încât 
astăzi se mai păstrează doar numele și peștera 
acestui mare sihastru român.

Cuviosul Meletie era unul din cei șase sihaștri 
plecați din obștea Mănăstirii Cozia. El și-a făcut 
peșteră în partea de sud a Muntelui Sălbaticul, la 
1 km de Mănăstirea Stânișoara și aici s-a ostenit 
peste 40 de ani, slăvind neîncetat pe Dumnezeu 

și păzindu-și mintea curată de cugetele cele rele. 
Nevoința schimonahului Meletie era aceeași ca 
și a pustnicului Neofit. Șase zile se nevoia în 
peșteră, iar Duminica mergea la Cuviosul Da-
niil, duhovnicul de la Turnu și primea Trupul și 
Sângele Domnului.

Se spune despre dânsul că zilnic își aducea 
apă cu ulciorul de departe, ca să se ostenească. 
La bătrânețe, nemaiputând coborî, s-a rugat lui 
Dumnezeu și a izvorât un puternic izvor de apă 
înaintea peșterii lui, ce se cheamă până astăzi 
„Izvorul lui Meletie”.

Ajungând la adânci bătrâneți, și-a dat sufletul 
cu pace în mâinile Domnului și a fost numărat în 
ceata cuvioșilor părinți. Osemintele sale au fost 

mai târziu împărțite de credincioși, iar peștera 
se păstrează până astăzi. Aici vin credincioșii și 
aprind candele și lumânări.

Viața pustnicilor fericită este, a celor ce se 
întraripează cu dumnezeiescul dor! Să ne rugăm 
și noi Sfinților Neofit și Meletie cu următoarele 
cuvinte: „Precum în dar ați luat daruri de la Dum-
nezeu, în dar dați-ne și nouă, ca, prin rugăciunile 
voastre, să ajungem și noi la cunoștința slavei 
celei adevărate și să ne învrednicim, împreună 
cu voi, a ne sălășlui în lumina cea neapropiată 
a Împărăției cerurilor. Primiți smerita noastră 
cântare de laudă și duceți rugăciunile noastre la 
Mântuitorul Hristos ca pe o ofrandă sfântă, ca, 
păstrând legătura dragostei neîntrerupte cu voi, 
să ne facem părtași, cu toți Sfinții, de slava și 

bucuria Preasfintei Treimi în vecii vecilor. Amin!”
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Episcopul Slatinei și Romanaților, Preasfințitul 
Sebastian, a oficiat duminică, 4 august, o liturghie 
arhierească la Caracal, pentru Luiza și Alexandra, iar 
la finalul slujbei s-a adresat credincioșilor, mesajul său 
fiind deosebit de dur. Slujba a avut loc la catedrala din 
municipiul Caracal, apelul fiind făcut pe site-ul Episco-
piei Slatinei și Romanaților încă din urmă cu patru zile. 
La finalul acesteia, Episcopul Sebastian a transmis 
un mesaj deosebit de dur, vorbind de incompetența 
autorităților.

„Crești 15 ani un copil și vine o jigodie și ți-o ia de 
lângă tine și-și bate joc de ea și o omoară“

„Evenimentele acestea care ne-au îngrozit pe toți, 
mai cu seamă pe cei care aveți fete tinere care sunt 
căutate și preferate de aceste rețele ticăloase de 
oameni care nu se mai satură de bani și de plăcere. 
Crești 15 ani un copil și vine o jigodie și ți-o ia de lângă 
tine și-și bate joc de ea și o omoară. Unul care n-a 
mișcat un ac ca să trăiască acel copil. Părinții ei s-au 
străduit cu ea. Dar ce numai el?! Sunt atâția care fac 

același lucru. Pentru toate aceste victime ale traficului 
de carne vie ne-am rugat cu toții astăzi ca Dumnezeu 
să le întoarcă pe aceste fete în familie, să întoarcă 
inima acestor oameni fără inimă și să-și caute plăce-
rea în altă parte, nu abuzând pe copilele nevinovate. 
Dumnezeu să vă păzească copiii dumneavoastră, așa 
cum a știut Dumnezeu să păzească căsuța aceasta, 
înconjurând-o cu ziduri de zăpadă (…) Cineva aseară 
mi-a dat un telefon și m-a-ntrebat: „Te duci la Caracal 
să faci slujbă?“ Și am zis: „– Da”. „Dar ce slujbă faci 
pentru Alexandra?”. Și am zis: parastas. Adică întreba-
rea era: o pomenești la vii, sau o pomenești la morți? 
Și am zis: o pomenim la parastas! „Dar ce, crezi că a 
murit?”, m-a întrebat, așa cum vă întrebați și dumnea-
voastră și cum se întreabă toată lumea în țara asta. 
Credeți că a murit? Și am zis: „Să dea Dumnezeu să 
nu fi murit!”. Să dea Dumnezeu să fie vie, să-și dove-

dească adică încă o dată incompetența, sau mai bine 
zis complicitatea, autoritățile, și într-o zi să ne ceară 
scuze și să spună – iată, Alexandra este vie! Să dea 
Dumnezeu să fie vie, toți ne-am rugat pentru asta. 
Dar vă spun, dacă Alexandra este vie, cazul ei a fost 
îngropat. Cazul ei a fost îngropat. Atât!

Am hotărât s-o pomenim astăzi la parastas și pen-
tru că ne-am adus aminte de o întâmplare minunată. 
La parastas, cei pomeniți, cei dispăruți – ei ne văd, 
ne ascultă și se împărtășesc din harul și mângâierea 
lui Dumnezeu. Un tânăr, cum spune tradiția, l-am 
pomenit. După 4 ani de zile a venit băiatul acasă. 
După patru ani de zile a venit băiatul acasă. Alexan-
dra ne vede, a simțit solidaritatea noastră, a tuturor 
celor care ați ieșit în stradă, ați strigat, răgușind, 
poate, împotriva unor autorități depășite de situație, 
inconștiente, care mai degrabă își dau mâna cu in-
fractorii, decât cu noi. 

Alexandra vede suferința părinților ei, care ieri îi 
săpau groapa în cimitir. Rugați-vă pentru copiii dum-

neavoastră! Rugați-vă la Dumnezeu să binecuvânteze 
neamul ăsta cu conducători cu frică de Dumnezeu, nu 
inconștienți, nu jigodii, nu oameni fără suflet. Ci cu oa-
meni cu responsabilitate, cărora să le pese de noi, așa 
cum noi îi respectăm acolo unde sunt puși în funcții. 
Noi îi respectăm, să ne respecte și ei și să-și facă 
datoria față de noi. Pentru că ce-am văzut săptămâna 
asta a fost prostie, a fost inconștiență, a fost trădare, 
a fost incompetență, a fost tot ce vreți, bătaie de joc, 
de aceea nu mai crede nimeni nimic. La Dumnezeu 
ne-a mai rămas credința și rugăciunea, cu această 
convingere am făcut apelul la rugăciune de astăzi și vă 
mulțumesc celor care ați venit să vă rugați împreună 
cu mine și cu părinții!“, li s-a adresat episcopul celor 
prezenți în catedrala de la Caracal.

Sursa: cuvantul-ortodox.ro
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PS Sebastian critică vehement 
autoritățile pentru cazul Caracal


