
Milostivirea față de aproapele!
Sfânta Evanghelie din această Duminică, a 

XXII-a după Rusalii ne prezintă pilda bogatului ne-
milostiv și a săracului Lazăr, pildă plină de învățături 
duhovnicești care ne arată că sufletul există, trăiește 
după ce trupul moare și că își păstrează memoria 
faptelor săvârșite pe pământ și de asemenea ne 
arată că viața aceasta este locul în care ne pregătim 
pentru cealaltă, prin aceea că faptele săvârșite aici 
sunt răsplătite dincolo. Deși de multe ori noi ne îndo-
im că există o prelungire dincolo, când vedem că totul 
se termină la mormânt, unde se așterne uitarea, dar 
iată că nu este așa, pentru că Evanghelia ne deschi-
de o altă perspectivă pe care noi nu o cunoaștem, și 
nu este indiferent unde ajungem dincolo. Oamenii își 
doresc să trăiască nesupărați de necazuri, și această 
stare ar vrea să o permanentizeze, chiar dacă starea 
aceasta de bine, trecută dincolo, depinde de atitu-
dinea pe care noi o avem față de aproapele nostru, 
fapt pe care noi de multe ori îl uităm. Parabola se 
aseamănă cu un tablou care ne prezintă viața pe 
două planuri, unul pământesc, unde se observă două 
feluri de viețuirii, a bogatului, un anonim, care nu se 
face vrednic de a-i fi pomenit numele, ce petrecea 

în chip strălucit, se îmbrăca în porfiră, veșmântul de 
deasupra specific regilor și împăraților și în vison, 
veșmântul din in scump pe care trebuia să-l poarte 
arhiereul atunci când săvârșea serviciul religios, fiind 
în același timp înconjurat de lingușitori de tot felul, 
care trăiau de pe urma laudelor lor, și la poarta sa 
un anume Lazăr (Eleazar = Domnul este ajutorul 
meu), sărac, bolnav, plin de bube, care nu se putea 
apăra nici de câinii care veneau și îi lingeau bubele 
lui, și care deveniseră un fel de tovarăși, pentru că 
și ei așteptau fărâmiturile ce cădeau de la banchetul 
bogatului, dar pe care nimeni nu i le dădea. Ca o 
lege a compensației, Lazăr a fost dus de îngeri în 
Rai, care este numit și sânul lui Avraam, părintele 
celor credincioși, cel ce pe lângă dragostea față de 
Dumnezeu, s-a remarcat și prin dragostea față de 
aproapele fiind recunoscut pentru primirea de străini, 
prin care a ajuns să găzduiască îngeri, în timp ce 
bogatul a ajuns în Iad, în locul de maxim egoism, 
unde a ajuns să se chinuiască rău și să descopere 
rugăciunea chiar și numai pentru un vârf de deget 
udat în apă, el care își dusese viața pe pământ 
fără să ducă lipsă de nimic și fără să îl intereseze 
soarta lui Lazar, care dacă ar fi fost ajutat, acum 
putea să îi răsplătească binele pe care îl făcuse 
cu el. Domnul zice că bogatul a primit cele bune 
în viața pământească, în vreme ce săracul a primit 
pe cele rele, răbdând sărăcie și suferință, care i-au 
adus în schimbul răbdării, mângâierea celor bune 
pentru viața veșnică. Nu faptul că a fost bogat i-a 
atras după sine chinurile iadului, cum nici pentru că 
a fost sărac, Lazar a ajuns în Rai, pentru că Sfânta 
Evanghelie nu ne spune că ar fi făcut vreo faptă 
bună, ci dimpotrivă zice că Lazăr și-a primit pe cele 
rele în viața sa pământească, adică răsplata pentru 
păcatele sale și-a primit-o pe pământ, atunci fiecare 
a ajuns dincolo pentru modul în care s-a comportat 
în timpul cât s-a aflat pe pământ. Chiar dacă Lazăr 
stătea la poarta bogatului, dorind să primească fărâ-
miturile ce cădeau de la masa bogatului, el nu îl ura, 
nu îl disprețuia și nu cârtea, ci dimpotrivă cu răbdare 
îndura necazurile și greutățile, sărăcia și mizeria, 
fără să cârtească și fără să găsească vinovat pe 
altcineva pentru starea în care se afla, așa cum se 
întâmplă de multe ori în viața noastră când găsim pe 
alții, vinovați pentru necazurile noastre, iar ca alinare 
își dorea numai fărâmiturile. 
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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)
Dimpotrivă, bogatul satisfăcut de bunăstarea 

pe care i-o procurau bogățiile materiale, mulțumit 
și împlinit cu viața de zi cu zi și preocupat de a 
petrece cât mai bine, nu îl mai vedea pe Lazăr 
sărac și plin de bube la poarta sa, care om fiind 
ca și el, frate făcut de același Dumnezeu, ajun-
sese să trăiască împreună cu spurcații câini. În 
Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, câinii 
ca și porcii erau considerați animale necurate, 
pentru că mâncau orice și stăteau în locurile cele 
mai necurate, chiar și în Noul Testament cei care 
l-au cunoscut pe Domnul nostru Iisus Hristos și 
duc aceeași viață de întinăciune ca a celor care 
nu l-au cunoscut, sau se întorc la felul de viețuire 
anterior acestei cunoașteri, sunt asemănați cu 
aceste animale: „Căci dacă, după ce au scăpat 
de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului 
și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăși se 
încurcă în acestea, ei sunt învinși; li s-au făcut 
cele de pe urmă mai rele decât cele dintâi. Căci 
era mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea 
dreptății, decât, după ce au cunoscut-o, să se 
întoarcă de la porunca sfântă, dată lor. Cu ei s-a 
întâmplat adevărul din zicală: Câinele se întoarce 
la vărsătura lui și porcul scăldat la noroiul mocirlei 
lui” II Petru 2, 20-22.

Ori, Sfânta Evanghelie ne pune în față cu 
această alegere fundamentală pe care trebuie 
să o facă fiecare om în viața lui. Pentru că noi 
considerăm că cel mai important lucru este să 
avem o viață confortabilă, ne concentrăm și 
depunem toate eforturile asupra vieții noastre 
de familie sau profesionale, încercând în felul 
acesta să strângem cât mai multe valori și bunuri 
pământești, care să ne ofere această desfătare 
pe care o voim. Despre aproapele sau despre 
săraci nici pomeneală, numai eu și interesele 
mele. Această pericopă Evanghelică ar trebui să 
ne dea de gândit, ca nu cumva lucrurile materiale 
pe care le strângem să ne dea o autosuficiență 
de sine și să ne lăsăm amăgiți, considerând că 
putem fi creștini trăind ca toți ceilalți oameni, care 
nu au nicio treabă cu Dumnezeu și cu poruncile 
Lui, căutând o viață cât mai confortabilă și mai 
plăcută, fiind doar un pic mai evlavioși, mergând 
din când în când la Sfânta Liturghie și este de 
ajuns, iar dacă suntem săraci, îi invidiem și îi 
urâm pe cei bogați, nu înseamnă nimic altceva 
decât faptul că regretăm, că nu avem și noi ca 
ei, și nu am descoperit adevărata bogăție nepie-
ritoare pe care să o adunăm în veșnicie, uitând 
că de fapt nu am avut nimic când am venit în 
lumea aceasta, și că nimic nu vom scoate când 
vom pleca din ea, iar ceea ce vom lua după noi 

Milostivirea față de aproapele!
vor fi faptele, unele vor merge înaintea noastră 
în timp ce altele vor veni după noi. 

Toate bogățiile omului sunt ca iarba, iar hrana 
și îmbrăcămintea mai moarte decât iarba, și chiar 
omul însuși și zilele lui sunt ca aceasta: „Că El a 
cunoscut zidirea noastră, adusu-și-a aminte că 
țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea 
câmpului; așa va înflori. Că vânt a trecut peste 
el și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă 
locul său” (Ps. 102, 14-16). 

Și totuși oamenii țin minte multe lucruri, însă 
acest lucru îl uităm întodeauna, acela că „gol 
am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi 
întoarce în pământ!” (Iov 1, 21). 

Dar Dumnezeu ținând seama că suntem făp-
turi cuvântătoare, înzestrate cu voință liberă, 
dă omului spre folosință darurile Sale, dar nu le 
împarte în chip mecanic, ca unor făpturi lipsite 
de înțelegere, ci ca unor făpturi care trebuie să-și 
dea seama că depind unul de celălalt, și că prin 
cele primite de la Dumnezeu, trebuie să lucrăm 
atât la mântuirea noastră cât și la a altora. Ori 
acest lucru nu l-a făcut bogatul care a fost indi-
ferent la sărăcia și la suferința lui Lazăr.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 22-a după Rusalii, Bo-

gatul nemilostiv și săracul Lazăr, 
Sf. Ev. Luca 16, 19-31, 3 noiembrie)
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul XIV

1. Și în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga 
iudeilor și astfel au vorbit, încât o mare mulțime de iudei 
și de elini au crezut.

2. Dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au înrăit 
sufletele păgânilor împotriva fraților.

3. Deci multă vreme au stat acolo, grăind cu îndrăznea-
lă întru Domnul, Care da mărturie pentru cuvântul harului 
Său, făcând semne și minuni prin mâinile lor.

4. Și mulțimea din cetate s-a dezbinat și unii țineau cu 
iudeii, iar alții țineau cu apostolii.

5. Și când păgânii și iudeii, împreună cu căpeteniile 
lor, au dat năvală ca să-i ocărască și să-i ucidă cu pietre,

6. Înțelegând, au fugit în cetățile Licaoniei: la Listra și 
Derbe și în ținutul dimprejur.

7. Și acolo propovăduiau Evanghelia.
8. Și ședea jos în Listra un om neputincios de picioare, 

fiind olog, din pântecele maicii sale și care nu umblase 
niciodată.

9. Acesta asculta la Pavel când vorbea. Iar Pavel, cău-
tând spre el și văzând că are credință ca să se mântuiască,

10. A zis cu glas puternic: Scoală-te drept, pe picioarele 
tale. Și el a sărit și umbla.

11. Iar mulțimile, văzând ceea ce făcuse Pavel, au ridi-
cat glasul lor în limba licaonă, zicând: Zeii, asemănându-se 
oamenilor, s-au coborât la noi.

12. Și numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, 
fiindcă el era purtătorul cuvântului.

13. Iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetății, 
aducând la porți tauri și cununi, voia să le aducă jertfă 
împreună cu mulțimile.

14. Și auzind Apostolii Pavel și Barnaba, și-au rupt 
veșmintele, au sărit în mulțime, strigând,

15. Și zicând: Bărbaților, de ce faceți acestea? Doar și 
noi suntem oameni, asemenea pătimitori ca voi, binevestind 
să vă întoarceți de la aceste deșertăciuni către Dumnezeu 
cel viu, Care a făcut cerul și pământul, marea și toate cele 
ce sunt în ele,

16. Și Care, în veacurile trecute, a lăsat ca toate neamurile 
să meargă în căile lor,

17. Deși El nu S-a lăsat pe Sine nemărturisit, făcându-vă 
bine, dându-vă din cer ploi și timpuri roditoare, umplând de 
hrană și de bucurie inimile voastre.

18. Și acestea zicând, abia au potolit mulțimile, ca să nu 
le aducă jertfă.

19. Iar de la Antiohia și de la Iconiu au venit iudei, care au 
atras mulțimile de partea lor, și, bătând pe Pavel cu pietre, 
l-au târât afară din cetate, gândind că a murit.

20. Dar înconjurându-l ucenicii, el s-a sculat și a intrat în 
cetate. Și a doua zi a ieșit cu Barnaba către Derbe.

21. Și binevestind cetății aceleia și făcând ucenici mulți, 
s-au înapoiat la Listra, la Iconiu și la Antiohia,

22. Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie 
în credință și (arătându-le) că prin multe suferințe trebuie să 
intrăm în împărăția lui Dumnezeu.

23. Și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se 
cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în Care crezuseră.

24. Și străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia.
25. Și după ce au grăit cuvântul Domnului în Perga, au 

coborât la Atalia.
26. Și de acolo au mers cu corabia spre Antiohia, de 

unde fuseseră încredințați harului lui Dumnezeu, spre lucrul 
pe care l-au împlinit.

27. Și venind și adunând Biserica, au vestit câte a făcut 
Dumnezeu cu ei și că a deschis păgânilor ușa credinței.

28. Și au petrecut acolo cu ucenicii nu puțină vreme.
Sursa: bibliaortodoxa.ro

Dragostea, mila și aproapele nostru

Omul, prin excelență, este o ființă interogativă: 
își pune întrebări și le caută răspuns. Viața sa poa-
te fi rezumată la un set de răspunsuri și întrebări pe 
care le descoperă și al căror sens îl deslușește în 
timp. În acest context putem vedea că Mântuitorul 
Iisus Hristos a venit pe pământ la plinirea vremii 
(Galateni IV, 4), ca răspuns al lui Dumnezeu la ne-
dumeririle de veacuri ale omului și astfel, i-a adus 
cuvintele vieții (Ioan VI, 68), făcându-l să înțeleagă 
cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm, 
de ce murim, de ce ne mai naștem dacă tot murim 
sau cum și de ce a apărut viața.

În pericopa de la Luca X, 25-37, un întrebător, un 
învățător de Lege, întreabă cu gând ispititor pe Mân-
tuitorul Hristos ce trebuie să facă pentru a moșteni 
viața de veci. Deși Îl ispitește, Mântuitorul îl face pe 

învățător să își dea singur răspuns – ce este scris în 
Lege?, cum citești? (Luca X, 26), iar acesta, arătând 
că își merită pe drept cuvânt titlul de învățător de 
Lege, combină cu ușurință și pe loc texte din Deu-
teronom și Iosua, unde se vorbește despre iubirea 
lui Dumnezeu, cu texte din Levitic XIX, 18, unde se 
vorbește despre iubirea aproapelui. Mântuitorul răs-
punzându-i: „Drept ai răspuns. Fă aceasta și vei trăi” 
(Luca X, 28), îi atrage delicat atenția învățătorului de 
Lege că i-a sesizat viclenia și, astfel, ar fi putut să-i 
zică: „Vezi, că știi ce trebuie să faci? Nu mai trebuia 
să Mă mai întrebi.” Dar cu toate acestea, învățătorul 
de Lege își continuă felul de a ispiti pe Mântuitorul 
și Îl întreabă: „Și cine este aproapele meu?” (Luca 
X, 29). Domnul Iisus Hristos nu Se arată supărat pe 
atitudinea ispititorului, ci, cu aceeași delicatețe și cu 
tact pedagogic îi răspunde învățătorului de Lege și 
tuturor ce înseamnă aproapele, prin Pilda Samari-
neanului milostiv. Astfel, Iisus răspunzând, i-a zis:

(Continuare în pagina 4)
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(Urmare din pagina 3)
Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a 

căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat 
și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. 
Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea 
și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și 
un levit, ajungând în acel loc și văzându-l, a trecut 
pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a 
venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă și, apropi-

indu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn 
și vin și, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o 
casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua 
zi, scoțând doi dinari i-a dat gazdei și i-a zis: „Ai 
grijă de el și, de vei mai cheltui, eu, când mă voi 
întoarce, îți voi da!” Care dintre acești trei ți se pare 
aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: cel 
care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: mergi și fă 
și tu asemenea! (Luca X, 30-37)

Încă o dată învățătorul de Lege a căzut în 
propria capcană, pentru că, așa cum a știut ce 
trebuie făcut pentru a moșteni viața de veci, a știut 
și cine este aproapele nostru, iar prin cuvintele pe 
care Mântuitorul i le adresează: Mergi și fă și tu 
asemenea, a realizat că trebuie să înceteze să Îl 
ispitească pe Domnul. Ca și cum ar fi auzit de la 
Hristos: Chiar o faci pe prostul? Te credeam cel 
care înveți și tălmăcești Legea oamenilor, nu un 
simplu neștiutor! Care crezi că a fost aproapele 
celui căzut pradă tâlharilor? Hai, gândește! Păi, 
dacă zici că cel care a făcut milă cu el, adică spur-
căciunea de samarinean, păi, domnule învățător 
de Lege, mergi și fă și tu la fel și nu mai încerca 
să Mă prinzi cu vicleșugurile tale!

Chiar dacă au fost puse cu gând ispititor, între-
bările puse Domnului Hristos au fost niște întrebări 
bune. Apoi, chiar dacă Legea spunea ce trebuie ca 
omul să facă pentru a intra în împărăția lui Dum-

nezeu, din neputință și din lipsa harului mântuitor, 
omul nu putea să se încredințeze de dobândirea ei. 
Odată cu venirea Mântuitorului, a Legii Celei Noi, 
a Iubirii și a Evangheliei, omul este ajutat de harul 
divin mântuitor să se mântuiască. Pentru mântuire, 
omului îi sunt necesare: credința în Dumnezeu 
Cel în Treime Slăvit, faptele bune, căci credința 
fără fapte este moartă (Iacov II, 17) și harul divin 
mântuitor prin care ne împărtășim cu Hristos prin 

Sfintele Sale Taine.
Omul căzut între tâlhari este 

omul căzut din har, atacat de 
lucrătorii celui rău, înconjurat de 
păcate. Preotul reprezintă omul 
cel vechi, slujitor orb – ad litteram 
al Legii Vechi – dar știm că litera 
ucide, iar duhul face viu (II corin-
teni III, 6), care învăța Legea și 
Proorocii pentru a le pune în slujba 
propriilor interese, acoperindu-se 
de o evlavie mincinoasă și de o 
slujire fățarnică, fariseică. Levitul 
reprezintă o altă parte de lume, in-
teresată de viața ei pământească, 
izolată în propria-i comoditate, fără 

vreun pic de empatie față de semeni. Samarinea-
nul este ales în mod intenționat de către Domnul 
Iisus Hristos exemplul de urmat. Samarinenii nu 
aveau parte de cinstire din partea evreilor, fiind 
considerați, de către aceștia din urmă, mai spurcați 
și decât câinii, pentru că, după cel de-al doilea exil 
asiro-babilonian, samarinenii, pe lângă credința în 
Iahve, mai adoptaseră și credința în zeități păgâne, 
fiind astfel considerați de neatins, neavând vreun 
amestec cu evreii. Ura dintre samarineni și evrei 
era reciprocă, iar samarinenii nu I se mai închinau 
lui Dumnezeu în Templul de la Ierusalim, ci, Îi 
ridicaseră un alt templu, pe Muntele Garizim. Cu 
toate acestea, Samarineanul milostiv este cel ce 
arată milă și aduce jertfă prin fapta sa cea bună. El 
preînchipuie pe Însuși Fiul lui Dumnezeu venit în 
lume pentru cei bolnavi și cei neputincioși (Marcu 
II, 17), care duce pe cel bolnav la casa de oaspeți, 
adică Biserica sa. Îi toarnă pe răni untdelemn și vin, 
untdelemnul fiind harul mântuitor, iar vinul Scum-
pul Său Sânge vărsat pe Crucea Golgotei pentru 
mântuirea oamenilor. Cei doi dinari sunt cele două 
Testamente, Legea cea Veche și Legea cea Nouă. 
Gazda de la casa de oaspeți reprezintă Preoția No-
ului Testament, iar când va veni Fiul lui Dumnezeu 
a doua oară să judece viii și morții (Matei XXV, 31), 
atunci fiecare va primi din partea Domnului Hristos 
după faptele pe care le-a săvârșit în viață.

Dragostea, mila și aproapele nostru
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Mai trebuie spus că aproapele celui căzut între 
tâlhari a fost un străin de neam și de credință, dar a 
fost cineva care a arătat milă. Pe acesta l-a lăudat 
Mântuitorul, cu toate că preotul și levitul poate că se 
grăbeau la Templu să nu întârzie să săvârșească 
vreun serviciu divin. Totuși, pe cei din urmă, Domnul 
i-a condamnat, pentru că nu poți arăta slujire și dra-
goste lui Dumnezeu pe care nu-L vezi, iar pe fratele 
tău pe care îl vezi, îl necinstești (I Ioan IV, 20).

Îndemnul adresat învățătorului de Lege de că-
tre Domnul Hristos: Mergi și fă și tu asemenea!, 
se adresează în egală măsură și nouă, tuturor. 
Mântuitorul nu admite categoria departelui, ci doar 
pe cea a aproapelui, care înseamnă orice om (in-
diferent de rasă, gen, cultură, grad de civilizație, 

apartenență socială, politică și religioasă etc.), ca 
purtător al chipului lui Dumnezeu (Facere I, 27). 
Aproapele celui tâlhărit este samarineanul, iar 
aproapele samarineanului este un simplu om rănit 
de răufăcători. Făcând bine oricărui om, indiferent 
cine ar fi el, Îi slujim lui Hristos Însuși (Matei XXV, 
31-46), iar la Judecată Domnul ne va răsplăti să 
ședem de-a dreapta Sa. Să facem, să nu ezităm, 
să nu zăbovim știind ce trebuie făcut pentru a 
moșteni viața de veci! Amin.

Părintele Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Duminica a 25-a după Rusalii, 

Pilda Samarineanului milostiv, 
Sf. Ev. Luca 10, 25-37, 10 noiembrie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

Unul dintre cei mai noi sfinți, 
În Biserica Greciei canonizați,
S-a născut într-o familie
Creștină; al treilea din cei 7 frați.

După numele său de mirean,
Atanasie și s-a născut (1 oct. 1846)
În localitatea Silivria (Tracia)
Și de părinți evlavioși crescut.

Fiind oameni simpli, credincioși, 
O educație creștinească i-au oferit; 
A învățat primele clase aici,
În localitatea unde a copilărit.
.
Văzându-l cuminte și silitor,
În cetatea-mpărătească l-au trimis,
Unde a studiat Teologia 
Și tot ce Sfinții Părinți au scris.

Ajuns la Constantinopol,
Într-o cămăruță simplă locuia
Și pentru a-și procura cele necesare,
Atanasie, mult de tot se străduia.

Pentru a se putea întreține,
La un negustor zgârcit muncea
De dimineața până seara,
Care, cu puțini bani îl plătea.

Într-o iarnă, în zorii unei zile,
Copilul Atanasie a ieșit,
Cu câteva scrisori sub braț,
Când, cu Temistocle s-a întâlnit.

Bătrânul negustor îl îndrăgea,
Știindu-l cuminte și smerit
Și văzându-l subțire îmbrăcat
Și cu încălțăminte uzată, l-a oprit.

A hotărât să ducă el la poștă,
Scrisorile, cu care stăpânul l-a trimis;
Uitându-se printre ele a văzut,
Că pe una dintre ele era scris:

Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul 
(Vindecătorul) de la Eghina (Grecia) 

(9 noiembrie)POESIS

„Către Domnul Iisus Hristos, în Cer”
Și deschizând scrisoarea a constatat,
Că băiatul era sărac și necăjit,
Dar are un suflet frumos și curat:

„Hristoase al meu, hainele mi s-au rupt,
Mi-e frig și pantofii mi s-au stricat,
Banii nu-mi ajung nici pentru mâncare 
Și nici măcar un ban n-am adunat.

Familia mea este săracă
Și să trimit niște bani aș fi vrut…
Cum voi ieși eu din iarnă, Doamne?
Și cum pot pe mama să o ajut?”

„Ajută-mă. Mă închin Ție!”
…Atunci, Temistocle a rânduit
Ca băiatul să primească tot 
Ce-avea nevoie, într-un mod tăinuit.

La vârsta de 20 de ani, Atanasie
În insula Hios s-a stabilit;
A început să predea Religia,
Așa cum Duhul Sfânt l-a povățuit.

A intrat apoi în nevoința 
Monahală, fiind chemat de Hristos,
În chinovia „ Noua Mănăstire”,
Pornind pe drumul strâmt, dar luminos.

Cu numele de Lazăr este tuns (7 nov. 1876);
Și după câteva luni, diacon hirotonit,
Iar la tunderea în îngerescul chip al 
Schimniciei, numele Nectarie-a primit.

Ierodiaconul Nectarie,
La Atena, studiile și-a completat;
Cu calificative excepționale
Studiile liceale-a terminat.(1881)

După terminarea Facultății 
De Teologie, preot e hirotonit(1886)
Iar după câteva luni de zile,
A și fost făcut arhimandrit.

Mai mulți ani a slujit ca secretar
Al Patriarhiei , apoi predicator,
La Cairo, în capitala Egiptului,
Ca mare slujitor și povățuitor.

Atât de blând, smerit și răbdător
Multe suflete a povățuit,
Prin îndrumările sale și exemplul
Personal, mulți oameni s-au mântuit.

Cu mândria și iubirea de sine,
N-a putut, Cel Rău, să-l biruiască
Și a încercat, ca, prin invidie,
Prin alți ierarhi să îl lovească.

Vorbindu-l de rău la Patriarh,
Au încercat să-l denigreze;
Cum că ar vrea să îi ia locul,
Vrând ei să îl discrediteze.

În vârstă, Patriarhul Sofronie, 
Ușor s-a lăsat influențat
Și fără să cerceteze suficient,
Din funcție l-a eliberat.

Sfântul Nectarie s-a smerit
Și cerându-și iertare, deși nevinovat,
A dat slavă Domnului pentru toate
Și spre Atena a plecat.(1891)

Sărac și defăimat de ai săi,
Și-a pus nădejdea doar-n Dumnezeu
Și-n rugăciunile Maicii Sfinte,
La Care se ruga mereu.

Câțiva ani a fost predicator
Și profesor la Școala de Teologie,
Unde a fost chiar și director,
Aducându-le multă bucurie,

Tinerilor pe care i-a format;
Ca să-L iubească pe Domnul Hristos,
Înălțându-i duhovnicește
Spre al sufletului lor folos.

Dumitra Groza
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În parohiile din împrejurimi,
Făcea slujbe misionare,
Îndreptând pe calea credinței 
Cu mult talent pe fiecare.

În ascunsul inimii sale 
Era un isihast adevărat,
Ce permanent, Domnului Iisus,
Din toată inima s-a rugat.

Aceasta îi dădea multă pace,
Bucurie întru Hristos,
Blândețe și îndelungă răbdare,
Având un suflet bun și luminos.

Fiind director la Teologie,
Trei elevi bătăuși i-au adus;
S-a întristat, dar plin de dragoste,
Cu îngăduință le-a spus:

O să postesc eu trei zile
Și mă rog Bunului Dumnezeu,
Să vă lumineze mințile
Și să vă întoarcă de la rău.

Chiar dacă nu i-a pedepsit
A fost o lecție de viață
Și elevii mult s-au smerit,
Fiind mai mult decât o povață.

Nimeni nu a mai îndrăznit,
Să-l supere, și, cu-adâncă pietate,
Se străduiau să se comporte,
Văzându-i marea bunătate.

Era un luceafăr care strecura
Lumină în sufletele-ntunecate,
Folosind Harul lui Dumnezeu,
Vindeca rănile date de păcate.

Sfințenia izvora din bunătatea
Și din sufletul său neprihănit,
Că Sfântul Nectarie, toată viața,
Din suflet pe Domnul a iubit.

N-a băgat în seamă defăimarea,
Nici osândirea celor din jurul său,
Continuând să facă lucrarea, 
Numai cu nădejdea în Dumnezeu.

Cu aceste arme de temut,
Nicicând nu s-a lăsat biruit;
Diavolul a fost mereu rușinat
Că Sfântul era bun și smerit.

Spre bătrânețe se retrage,
În Insula Eghina, din apropiere; 
A construit o mănăstire de maici,
Aducând multă mângâiere.(1904-1907)

O viață desăvârșită de obște
A reușit, aici, să rânduiască,
După tradiția Sfinților Părinți,
Ca restul vieții, aici, să slujească.

Sfântul se retrage definitiv 
În această superbă mănăstire;
Ducând o viață înaltă,
De smerenie și slujire,

În rugăciune neadormită,
Arzând cu duhul pentru Hristos,
Mântuitorul lumii, și pentru cei veniți
Spre binecuvântare, cu folos.

Pentru viața îngerească,
Bunul Dumnezeu l-a învrednicit
De harul Duhului Sfânt și pe mulți
Bolnavi, Sfântul a tămăduit.

După primul război mondial,
Mulți săraci și bolnavi veneau
Ca la părintele lor sufletesc
Și aici alinare găseau.

A dat poruncă maicilor 
Să împartă tot la cei lipsiți;
Toți cei ce aveau nevoie de ceva,
Să fie, cu orice, sprijiniți.

Se lăsa în voia lui Dumnezeu,
Rugându-se neîncetat
Și pe toți cei ce aveau nevoie,
I-a ajutat și i-a vindecat.

Cu darul facerii de minuni
Dumnezeu l-a binecuvântat,
Fiind un vas ales al Duhului Sfânt
Ce doar pentru oameni a lucrat.

Într-o vară, pe când era secetă
În Eghina, și totul era deja uscat,
Cu rugăciunile Sfântului Nectarie, 
Din belșug, pământul s-a udat.

Țarinile toate au rodit;
Oamenii de foamete au scăpat,
S-au bucurat de ajutorul primit
Și pe Dumnezeu au lăudat.

El era totul pentru toți;
Căci putea toate prin Hristos,
Care locuia în el și orice cerea,
Rezolva într-un mod miraculos.

Fiind blând, bun și smerit
Dumnezeu îi îndeplinea mereu
Rugăciunile sale curate,
Iubindu-l pe slujitorul Său,

Care nu căuta niciodată
Cinstea de la niciun pământean,
Ci a încercat permanent,
Să fie „bunul samaritean”.

În timpul liber Sfântul lucra
În a Mănăstirii grădină,
Îmbrăcat în haine simple,
Dar cu fața plină de lumină.

Toți cei prezenți se foloseau,
De tăcerea și smerenia lui;
Îl iubeau din suflet și îl respectau,
Fiindcă reprezenta imaginea binelui.

Pe lângă multe ocupații duhovnicești,
Sfântul Nectarie a scris și a redactat
Scrieri teologice și de morală
Și legile Ortodoxiei a respectat.

A luptat împotriva influențelor 
Occidentale, care veneau
Înspre țările ortodoxe
Și adevărul denaturau.

Pentru toate principiile sale,
Pe care nicicând nu le-a încălcat,
Diavolul a ridicat ispite,
Pe care Sfântul le-a contracarat.

Mulți ierarhi ai Bisericii din Grecia,
Cu invidie s-au ridicat
Asupra Fericitului Nectarie,
Dar Dumnezeu mereu l-a ajutat.

Trăind ca un înger în trup
Și iubind mult pe Dumnezeu,
Sfântul răbda toate ispitele
Venite din partea Celui Rău.

Simțindu-și sfârșitul aproape,
Pe când făcea un pelerinaj
Cu icoana Maicii Domnului,
A înfruntat totul cu mult curaj.

Dus la spitalul din Atena,
Cu tărie toată boala răbda,
Așteptând cu bucurie 
Momentul, când la Domnul va pleca.

După două luni de suferință,
Sufletul cu pace și-a dat (8 nov. 1920)
În mâinile Domnului Hristos,
Pe Care toată viața L-a adorat.

Ucenicii, după ce l-au plâns mult,
În biserica sa l-au înmormântat,
Unde Sfântul a făcut minuni
Cu cei ce cu credință l-au rugat.

La 30 de minute după adormire,
Pe un tânăr paralizat a vindecat,
După ce medicii din spital,
Nicio șansă nu i-au mai dat.

Fiind în același salon cu Sfântul,
Măicuțele, flanelul lui au așezat
Peste picioarele tânărului,
Care, imediat, din pat, s-a ridicat.

Pe când măicuțele îi puneau
Epitrahilul, Sfântul ochii-a deschis
Și că este cu adevărat sfânt,
Ucenicele lui s-au convins.

Au pornit cu Sfântul spre Eghina
Și în jurul său era un parfum
Emanat de trupul său sfânt,
Ce l-a însoțit pe întregul drum.

Broboane de mir curgeau pe față,
Iar barba și părul i s-au udat
Și un miros plin de dulceață,
În Biserică s-a împrăștiat.

Un preot a plecat la priveghi
Și ajungând la un pod, calul s-a oprit;
A coborât de pe cal, a insistat,
L-a îndemnat, ba chiar l-a și lovit.

În zadar, că la capătul podului,
În baston, Sfântul Nectarie s-a așezat;
Preotul s-a apropiat, l-a salutat,
Iar Sfântul l-a binecuvântat.

În 3-4 minute a și dispărut;
Părintele a rămas șocat,
A încălecat cu greu, tremurând,
Și la priveghiul Sfântului a plecat.

Domnul a vrut ca lumea-ntreagă
Să afle despre harul acestui sfânt,
Care a fost ca un înger în trup,
Cât a trăit pe acest pământ.
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Această Pildă din Sfânta Evanghelie citită 
în Duminica a XXVI-a după Rusalii, plăcută la 
ascultare și ușor de ținut minte și de înțeles 
de către toți, cu caracter universal față de timp 
și spațiu, este prilejuită de faptul că un om din 
mulțime, vine și îi cere Domnului: „Învățătorule, 
zi fratelui meu să împartă cu mine moștenirea”, 
ca și cum El venise în lume să ne organizeze 
bunurile materiale, să aibă grijă de afacerile 
noastre, de împărțirea moștenirilor, construind 
aici pe pământ o cetate pământească, fără să-i 
mai pregătească pe oameni pentru Împărăția 
Cerurilor. Spre deosebire de Vechiul Testament 
unde se crease un sistem de legi și rânduieli, 
pentru viața pământească, așa cum se obser-

vă în special în cartea Levitic, poporul ales fiind 
condus prin trimișii lui Dumnezeu, la care au 
renunțat atunci când au cerut un rege, după 
modelul celorlalte popoare, renunțând astfel la 
călăuzirea lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, 
vine ca prin Noul Legământ să ne mântuias-
că și să ne îndumnezeiască, înnoindu-ne și 
pregătindu-ne pentru Împărăția Sa Cerească, 
cerându-ne să intrăm în această Împărăție a 
Tatălui Meu, prin Sfânta Biserică încă de aici 
de pe pământ, prin Sfintele Taine. De aceea 
fiecare Taină începe cu: «Binecuvântată este 
Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, 
totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin». 

Bogățiile mele!

Trecând mai mult de 20 de ani,
Trupul întreg și nestricat s-a aflat,
Răspândind bună mireasmă
Și pe mulți bolnavi a vindecat.

Pe 3 septembrie 1953, Sfintele 
Lui Moaște au fost așezate
În Biserica Mănăstirii din Eghina,
Fiind de Domnul binecuvântate.

Sinodul Bisericii din Grecia,
Văzând minunile săvârșite
De Sfintele sale Moaște,
Și cu evlavie fiind cinstite,

Pe Nectarie l-au declarat Sfânt (1961),
Iar 9 noiembrie fiind zi de prăznuire,
Când toți creștinii ortodocși greci,
Îl sărbătoresc cu mare cinstire.

Sfântul Nectarie de la Eghina
A devenit cel mai venerat sfânt
Din această binecuvântată țară,
Unde, zilnic, la al său mormânt,

Fie că este iarnă sau vară,
Sute de pelerini, aici, poposesc;
I se închină cu evlavie 
Și necazurile lor își mărturisesc.

Sfântul le ascultă neputințele
Și-i ajută pe toți, după credință,
Mai ales pe toți care sunt bolnavi
Și se roagă cu stăruință.

Nu există nicio suferință
Sau durere să n-o poată alina
Sfântul, dacă tămăduirea 
Bolnavului este spre mântuirea sa.

I se spunea „Taumaturgul” 
Sau „Vindecătorul”, că vindeca
Bolnavii de cancer, când medicii
Nu mai puteau face ceva.

În satul Digheliotica (lângă M. Egee),
Gherghina, o mamă credincioasă,
Cinstea mult pe Sfântul Nectarie,
Împreună cu întreaga ei casă.

Se rugau toți în fiecare seară
La icoana lui, unde candela ardea;
Stând cu toți copiii în genunchi
Și să se închine, pe cei mici, îi învăța.

Tânăra Gherghina s-a îmbolnăvit
De cancer și la spital s-a internat,(la Atena)
Unde, medicii, că este în fază
Nevindecabilă, au constatat.

Au trimis-o apoi acasă,
Să se pregătească de ce e mai rău,
Dar femeia, împreună cu cei 4 copii,
S-a rugat Sfântului și lui Dumnezeu.

Într-o noapte de noiembrie,
A deschis ochii, spunând bucuroasă:
„L-am văzut pe Sfântul Nectarie
Și-a zis că m-am făcut sănătoasă.”

„Și eu l-am văzut pe Sfântul din icoană”
Unul din copii a adăugat
Și mergând ea din nou la medic,
I-a confirmat că este adevărat.

Tumora canceroasă, neoperabilă,
Inexplicabil a dispărut
Și că este mâna Sfântului Nectarie,
Chiar și medicii au recunoscut.

Un medic din Eghina, într-o noapte,
Pe o ploaie torențială a poposit,
La Mănăstirea „Sfânta Treime”,
Unde măicuțele l-au adăpostit.

Fără voia lor, el s-a dus la mormânt,
Și trăgând placa, pe Sfântul l-a zărit,
Când și-a dat la o parte procovățul…
Și o mireasmă plăcută l-a izbit.

A închis imediat mormântul,
Dar a rămas stupefiat,
Văzând că după atâta timp,
Sfântul Nectarie era neschimbat.

Minunile-au curs neîncetat
Și se ivesc și astăzi mereu;
Cine mai știe al lor număr,
Decât numai Bunul Dumnezeu?

 Pe mulți bolnavi i-a ajutat
Să se întărească în credință
Și răbdare, luând plată de la 
Dumnezeu pentru stăruință.

Pe mulți i-a întors la credință,
Văzând minunile ce s-au făcut
Și prin ajutorul Sfântului Nectarie,
Pe Dumnezeu L-au cunoscut.

Părticele din Sfintele Moaște,
Nenumărate lăcașuri ocrotesc
Din întreaga lume creștină
Și pe mulți bolnavi tămăduiesc.

Și în țara noastră se găsesc,
Ale lui Sfinte Moaște spre cinstire
În zeci de biserici și mănăstiri,
Spre a credincioșilor ocrotire.

Mănăstirea „Radu Vodă” din București,
Loc de pelerinaj a devenit,
De când se află aici Moaște ale Sfântului
Și pe foarte mulți a tămăduit.

Îl cinstim și noi cu bucurie 
Pe Sfântul Nectarie „Vindecătorul”
Și nu încetăm să ne rugăm lui
Și să-i cerem, cu smerenie, ajutorul!

Mulțumim cu evlavie și credință,
Maicii Sfinte și Bunului Dumnezeu,
Că ne-au dăruit astfel de Sfinți,
Care să ne ocrotească de Cel Rău.

Îi cinstim și-i prăznuim neîncetat
În toate Bisericile Românești,
Crescându-ne copiii în credință,
După învățăturile bisericești!

(9 noiembrie 2019)
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Rânduită de Sfânta Biserică să fie citită în pri-
ma duminică a Postului Nașterii Domnului, Sfân-
ta Evanghelie nu face referire la un om anume, ci 
bogatul lacom, nemulțumitor și indiferent față de 
semeni, care poate fi oricare dintre noi, întrucât 
toți avem sufletul robit printr-o atașare excesivă 
de bunurile materiale, limitate și trecătoare și 
care pot fi un prilej de apropiere sau dimpotri-
vă de îndepărtare atât de Dumnezeu cât și de 
semeni. Păziți-vă de toată lăcomia, căci viața 
omului nu stă în prisosul avuțiilor sale, spune 
Domnul Hristos; Cu alte cuvinte viața voastră nu 

ține de bogăția, care credeți că este a voastră, 
ci ține numai de Dumnezeu, în ale Cărui mâini 
sunteți și care vă dăruiește toate cele de folos.

Dacă orice post este o perioadă de pocăință, 
rugăciune, milostenie, însă în acest post al 
Nașterii Domnului avem o chemare mai accen-
tuată la milostenie. Dumnezeu S-a milostivit de 
noi și la trimis pe Fiul Său, să se Întrupeze pen-
tru mântuirea noastră, ca într-un dialog al iubirii 
și noi la rândul nostru trebuie să răspundem la 
iubirea lui Dumnezeu, cu iubirea față de semenii 
noștri, dăruindu-le și noi așa cum El ne-a dăruit 
nouă Cel mai mare Dar care se poate cugeta, 
pe Însuși Fiul Său, singurul lucru nou sub Soare.

Și totuși Dumnezeu ca un Părinte procedea-
ză pedagogic cu acest om bogat, îi face daruri 
și mai mari pentru a fi nevoit și el să dăruiască, 
pentru că nu îi mai ajungeau hambarele, unde 
să adune toate roadele pământului. Însă deci-
zia pe care o ia bogatul este surprinzătoare, 
hotărăște să strice hambarele vechi, pentru 
a ridica altele mai încăpătoare, ca să poată 
sufletul lui să bea, să mănânce și să se odih-
nească pentru mulți ani. Pentru hotărârile sale 
este numit nebun, în primul rând pentru că se 

comportă ca și cum Dumnezeu nu ar exista, sau 
el prin comportamentul său neagă existența lui 
Dumnezeu, după cum spune psalmistul: „Zis-a 
cel nebun în inima sa: „Nu este Dumnezeu!” 
Stricatu-s-au oamenii și urâți s-au făcut întru 
îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, 
nu este până la unul. Domnul din cer a privit 
peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce 
înțelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți 
s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu 
este cel ce face bunătate, nu este până la unul” 
(Ps. 13, 1-3). Bogatul gândea că toate sunt ale 

lui, roadele mele, hambarele 
mele, grâul și bunătățile mele, 
sufletul meu, ca și cum nu ar fi 
primit nimic de la Dumnezeu, 
dar se poate pune întrebare, 
erau toate cele enumerate ale 
lui? Era el stăpân pe ceva din 
cele amintite? Nicidecum, el 
era un biet rob, care deși era 
bogat și avea de toate, era 
sluga a tot ceea ce se amăgea 
că are. În momentul în care el 
a murit, ce mai avea din cele 
ce să lăuda că are? Bunătățile, 
grâul, hambarele, le-a părăsit de 

îndată ce a murit, sufletul peste care se credea 
stăpân: „suflete al meu”, i-a fost cerut de îngerii 
înfricoșători, prin îngăduința lui Dumnezeu. În 
al doilea rând, el nu înțelege rodul bogat ca pe 
un dar venit de la Dumnezeu, pentru care ar fi 
trebuit să mulțumească și să dăruiască. Ci dim-
potrivă, din iubirea de sine și de cele materiale 
el uitase de Dumnezeu și ajunsese în stare de 
robie, sufletul îl considera ca pe trup, de hrană 
spirituală: „nu numai cu pâine se va hrăni omul, 
ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumne-
zeu” (Mt. 4, 4), nici nu putea fi vorba. Această 
lăcomie l-a despărțit nu numai de Dumnezeu, ci 
și de semeni, el nu se mai gândește la nimeni 
altcineva, decât la sine. Bogăția, fiind de natură 
materială nu este rea în sine, ea devine bună 
sau rea în funcție de modul cum este folosită, 
pentru că nu bogăția în sine aduce osânda, 
după cum nici sărăcia în sine nu aduce mântui-
re. El și noi, dacă procedăm la fel ca el suntem 
numiți nebuni, dacă uităm că viața de aici este 
un timp de pregătire pentru viața veșnică și că 
noi suntem cu adevărat, nu ceea ce credem 
noi sau alții despre noi, ci ceea ce hotărăște 
dreapta judecată a lui Dumnezeu. Să fi zis slavă 
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Blană la paltonul unui om hrăpăreț, într-o țară
Unde soarele dreptății n-avea vreme să răsară,
Pielea unui lup, odată,
Cu parfumuri îmbibată,
Negrăit de tristă, cică
Suspina lâng-o pisică:

– Ah, surată - zise blana - n-am uitat și tot mai plâng
Pe sărmanu-n patru labe ce m-avea pe vremi în crâng?…
Câte cine vrea cuvântul, să-mi asculte și să-mi spună:
Judec drept sau sunt nebună?

Când învăluiam un trup,
Cărui oamenii-i zic lup,
De îndată ce sărmanul patruped, adulmecând,
Ieșea-n lume, când și când,
Toți îl huiduiau, surată deși lupul, nu prea blând,
Era pururea flămând!…

Azi îmbrac un om de seamă, cu obrajii ca doi maci,
Om hain, care tot fură truda bieților săraci;
Îmbuibat care, ducându-și viața numa-n chef și cântec,
Tot mai mult, pe zi ce trece, scade-n duh și crește-n pântec!…

Și pe omul ăsta lacom, care-n setea lui de bani,
Fură pâinea de la gura flămânziților orfani,
Nimenea nu-l huiduiește, ca pe lupul din coclaur,
Ci pe unde vrea să treacă,
Toată lumea i se pleacă
Și-l cinstește, pe măsură ce el fură mai mult aur!

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

Sursă foto: brx.ro

Blana lupuluiPăhărelul cu nectar

lui Dumnezeu, izvorul tuturor bunătăților, Care 
a făcut ca pământul să rodească îmbelșugat, 
ca soarele să trimită razele sale când a trebuit, 
norii să slobozească ploaia la timp iar vânturile 
să fie prielnice, pentru aceasta voi căuta pe cei 
care nu sunt bogați ca mine și drept mulțumire 
le voi dărui o parte din ele, în felul acesta eu mă 
voi liniști de asuprirea gândurilor ce mă tulbură, 
că nu am unde să pun toate aceste bunătăți, iar 
pe ei îi vom bucura și îi vom face mulțumitori 

și rugători pentru mine înaintea lui Dumnezeu. 
Deznodământul acestei pilde: „Așa se întâm-
plă cu cel care-și adună comoară pentru sine 
însuși, și nu în Dumnezeu se îmbogățește”.

Părintele Florin Cătălin Trașcă
Parohia Scornicești II

(predică la Duminica a 26-a după Rusalii, 
Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, 
Sf. Ev. Luca 12, 16-21, 17 noiembrie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

În biserica slavei tale stând, în cer a sta ni 
se pare, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce 

ești ușă cerească, deschide nouă ușa milei tale 
(Utrenia)

Troparul acestui Praznic al Intrării Maicii Dom-
nului în Biserică, fiind inspirat de Duhul Sfânt, 
rostește următoarele: „Astăzi înainte însemnarea 
bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mân-
tuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu luminat 
Fecioara se arată și pe Hristos mai înainte Îl 
vestește. Acesteia și noi cu mare glas să-i cântăm: 
Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului”. Haideți să 
ne aplecăm puțin asupra sa în cele ce urmează.

Începutul troparului este: „Astăzi înainte 
însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu”. Intra-

rea Maicii Domnului în Biserică a fost primul 
semn din rânduiala bunăvoinței lui Dumnezeu 
de a mântui neamul omenesc. Dar să vedem 
în ce fel s-a împlinit acest semn, în ce fel s-a 
desfășurat el și cum s-a arătat pe pământ 
această bunăvoință a lui Dumnezeu de a 
mântui lumea, prin nașterea Maicii Domnului 
și prin intrarea ei în Biserică.

Împlinindu-se trei ani de la nașterea Maicii 
Domnului, dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana 
și-au adus aminte de făgăduința pe care au 
făcut-o lui Dumnezeu mai înainte de a se naște 
fiica lor, Fecioara Maria. Căci ei, fiind oameni 
sterpi și neroditori, numai prin rugăciuni, post și 
milostenie au dobândit pe această dumnezeias-
că pruncă Maria. „Doamne, de ne vei da nouă un 
prunc, ziceau ei, noi îl vom închina Bisericii Tale 

O dumnezeiască Pruncă
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pentru toată viața, numai să nu ne lași sterpi și 
neroditori, spre ocara lumii”.

Deci aducându-și aminte de această făgăduință 
pe care au făcut-o, Sfinții Părinți Ioachim și Ana s-au 
hotărât să dea Bisericii pe Fecioara Maria când 
ea avea trei ani, după făgăduința de mai înainte. 
Și gândind acestea, au adunat în Nazaret, orașul 
în care trăiau, rudeniile lor de neam împărătesc și 
arhieresc, că Sfântul Ioachim era din neamul lui 
David, iar Sfânta Ana era din neamul lui Aaron.

Iar după ce s-au sfătuit cu rudeniile lor, Sfinți 
Părinți Ioachim și Ana au adunat multe copile 
nevinovate și curate, de o vârstă cu dânsa și 
mai mari din Nazaret, ca să petreacă pe această 

copilă sfântă până la Ierusalim, cu cântări și cu 
psalmi. Și au pornit din Nazaret spre templul din 
Ierusalim cale de peste 150 de kilometri, mergând 
trei zile în șir. Și era o minune mare și prealăudată 
acea dumnezeiască adunare, alcătuită din rudele 
Preasfintei Fecioare Maria. Pe cale, cântau mai cu 
seamă psalmii lui David și cele ce se potriveau cu 
această mare taină și ducere a Maicii Domnului în 
Sfânta Sfintelor, zicând așa: „Ascultă, fiică, și vezi 
și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa pă-
rintelui tău (Ps. 44, 12). Adică, uită pe tatăl tău și pe 
mama ta, că a poftit Împăratul, adică Dumnezeu, 
frumusețea ta, cum zice psalmul 44, și te cheamă 
în Sfânta Sfintelor. Oameni și îngeri o conduceau 
pe această biserică vie și însuflețită, acest chivot cu 
totul de aur al manei celei dumnezeiești și al luminii.

Când au ajuns la Ierusalim, după o cale de 
trei zile, s-a făcut acolo o altă minune preaslăvită. 
Templul, zidit de Solomon și restaurat de Zoroba-
bel, avea la intrare 15 trepte, după numărul celor 
15 psalmi, pe care preoții și leviții îi cântau când 
intrau la slujbă (așa numiții psalmi ai treptelor). 
Când a ajuns Fecioara Maria la aceste 15 trepte, 
dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana voiau să o 
ducă de mână, ca pe o copilă ce nu poate păși pe 

trepte. Dar, fiind întărită de harul Duhului Sfânt, 
ea s-a desprins din mâinile părinților și de ceata 
fecioarelor care o conduceau cu făclii aprinse și cu 
cântări și a început să urce ca o porumbiță nevino-
vată peste toate treptele, ca o pasăre a raiului, și a 
ajuns la treapta de sus, unde erau preoții îmbrăcați 
în veșminte de aur, împreună cu prorocul Zaharia.

După ce Zaharia a închinat-o pe prunca Maria 
în biserică, a făcut un lucru cu totul neobișnuit și 
cu totul neîngăduit de Legea Veche. A adus-o pe 
Fecioara Maria nu în Sfânta, unde intrau preoții, 
ci după a doua catapeteasmă, în Sfânta Sfintelor, 
unde era chivotul Legii cel ferecat peste tot cu 
aur și heruvimii care umbreau altarul și masa și 

toiagul lui Aaron care înfrunzise 
și șarpele cel de aramă și cele-
lalte lucruri sfinte ale lor. Trebuie 
spus aici că doar arhiereul intra o 
dată pe an acolo, dar și atunci nu 
fără jertfă de animale și stropind 
altarul și jertfelnicul cu sânge 
pentru curățirea lui și a poporului. 
La axionul praznicului de azi s-a 
cântat: „îngerii, văzând intrarea 
Preacuratei Fecioare Maria, foarte 
s-au spăimântat, cum o fecioară, 
o copilă, a intrat în Sfânta Sfinte-
lor...”. 

Dar dumnezeiescul proroc Zaharia știa cine este 
această copilă. Preoții Legii Vechi însă nu știau că 
această copilă va fi maica Arhiereului Celui Mare, 
care „va străbate cerurile”, cum zice Sfântul Pavel, 
și va împăca lumea cu Dumnezeu Tatăl, și se va 
jertfi pe Sine, aducându-Se jertfă o dată pentru tot-
deauna, pentru mântuirea neamului omenesc (Evr. 
4, 14; 9, 12-14). Zaharia știa, ca proroc, că această 
copilă este mai sfântă decât Sfânta Sfintelor, pentru 
că ea va purta în sine pe Acela care stă în Sfânta 
Sfintelor cea nefăcută de mână, în ceruri, pe Ar-
hiereul bunătăților celor viitoare, cum zice Sfântul 
Apostol Pavel. După ce s-a închinat la jertfelnicul 
cel de aur și la chivotul legii Domnului, Maria a 
fost dusă în casa fecioarelor, unde va locui 12 ani. 
Numai rugăciunea o făcea în Sfânta Sfintelor.

Templul avea 90 de camere ca anexe, cum ne 
învață istoricul iudeu Iosif Flavius. 30 dintre aces-
tea erau destinate văduvelor, 30 nazireilor (un fel 
de călugări ai Legii Vechi) și 30 fecioarelor. Toți 
credincioșii care voiau să păstreze fetele lor curate 
până la măritat, le aduceau la biserică și le dădeau 
sub îngrijirea preoților și arhiereilor, să petreacă în 
rugăciuni și cântări, cosând veșminte și broderii și 
spălând și curățind Templul. Aici a învățat Fecioara 
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Fericirea prin mântuire

Maria toată Scriptura, precum și lucrul de mână, 
așa cum învață și Sfântul Ghermano, de la fecioa-
rele mai în vârstă.

Despre nevoința ei îngerească în Templu ne 
spun Sfinții Teofilact, Ghermano, Teodoret și alți 
Părinți bisericești, că Fecioara Maria priveghea de 
seara până dimineața în Sfânta Sfintelor, cugetând 
adânc și rugându-se lui Dumnezeu, în răpire și în 
lacrimi neîncetate. Acolo se ruga pentru mântuirea 
întregului neam omenesc. În zorii zilei adormea 
puțin, apoi se scula iar la rugăciune. Și era puru-
rea în genunchi, de la ceasul al treilea, până la 
al nouălea, când se ducea la locașul fecioarelor 
și începea lucrul mâinilor. Însă, cum spun Sfinții 
Părinți, pururea era în rugăciune și cugetare la 
legea lui Dumnezeu ziua și noaptea. Seara la ora 
șase venea Arhanghelul Gavriil și-I aducea Fe-
cioarei Maria hrană îngerească din cer în Sfânta 
Sfintelor. Așa s-a hrănit ea timp de 12 ani, nu cu 
hrană pământească, ci numai cu hrană cerească 
adusă de Arhanghelul Gavriil.

Așa a fost petrecerea Preasfintei Fecioare 
Maria în Sfânta Sfintelor. Era ca un heruvim plin 
de înțelepciune. Era ca un serafim, pentru că ar-
dea cu dragoste necontenită pentru Dumnezeu, 
Ziditorul ei, care a zămislit-o în pântecele sterp al 
mamei sale. Inima ei era în cer, iar trupul ei curat 
era în Sfânta Sfintelor, ca un înger cuvântător și 
dumnezeiesc, căreia îi slujea cel mai mare peste 
îngeri, Arhanghelul Gavriil. Fecioara Maria petre-
cea neîncetat în rugăciunea inimii și Îl odihnea 
pe Dumnezeu în gândirea ei cu lacrimi și răpirea 
minții. Pentru aceasta arhanghelul o slujea, o 
hrănea și o păzea, pentru că era biserică a Dum-
nezeului celui viu și se pregătea să fie sălaș al 
Mântuitorului lumii, pe Care nu-L încape cerul și 
pământul. Amin.

Mihai-Ionuț Coană
(reflecție la Intrarea în Biserică 

a Maicii Domnului, Sf. Ev. Luca 10, 38-42; 11, 
27-28, 21 noiembrie)

Sursă foto: unica.ro

Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu 
putință la Dumnezeu (Luca XVIII, 27)

Mântuitorul Hristos ne atrage atenția asupra 
unui mod în care putem pregusta împărăția ceru-
rilor: acela de a fi neprihăniți, precum copiii. După 
ce adresează îndemnul: lăsați copiii să vină la 
Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu 
este a unora ca aceștia (Luca XVIII, 16), adaugă 
și remarca: adevărat grăiesc vouă: cine nu va 
primi împărăția lui Dumnezeu ca un prunc nu va 
intra în ea (Luca XVIII, 17).

Un tânăr bogat, se apropie de Domnul Hristos 
și Îl întreabă: Bunule Învățător, ce trebuie să fac 
pentru a moșteni viața de veci?(Luca XVIII, 18). 
Numindu-L bun prin apelare, Mântuitorul îi atrage 
atenția tânărului bogat că, poate involuntar, fără 
să-și dea seama, Îl mărturisește pe Iisus ca fiind 
Fiul lui Dumnezeu: pentru ce Mă numești bun? 
Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu (Luca 
XVIII, 19). Apoi îi reamintește poruncile pozitive 
și negative ale Legii: să nu săvârșești adulter, 
să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, 
cinstește pe tatăl tău și pe mama ta! (Luca XVIII, 
20). La acest răspuns, tânărul bogat afirmă: toa-
te acestea le-am păzit din tinerețile mele (Luca 
XVIII, 21). Ce frumos! Va să zică, legea morală 

naturală, sădită de Dumnezeu în inima omului 
încă de la creație, despre care și Sfântul Apostol 
Pavel ne amintește când se adresează romani-
lor spunând: căci și păgânii care nu au lege, 
din fire fac ale legii (Romani II, 14), această 
lege morală naturală era păzită de acest tânăr. 
Trebuie spus că în orice religie, la toate popoa-
rele, vom întâlni porunci pozitive de genul: să 
iubești pe Dumnezeu, să-ți cinstești părinții, să-ți 
iubești prietenii sau porunci negative ca: să nu 
ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat, să nu minți, 
să nu râvnești la ce nu-ți aparține, acestea fiind 
parte din legea morală naturală pe care omul a 
primit-o de la Dumnezeu. Este drept și că, mai 
târziu, în timpul lui Moise, Decalogul devine 
chintesența legii morale naturale, iar legea mo-
rală pozitivă este făcută cunoscută omului prin 
descoperirea dumnezeiască supranaturală, ca 
mod de manifestare al dragostei lui Dumnezeu 
față de încununarea creației Sale, omul. Legea 
morală pozitivă, după timpul în care a fost dată 
și după deplinătatea ei, este alcătuită din Le-
gea Vechiului Testament, cuprinsă pe scurt 
în Decalog, și din Legea Noului Testament, 
adusă nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 
Tot Sfântul Apostol Pavel ne vorbește despre 
aceasta când le scrie evreilor: După ce Dum-
nezeu, odinioară, în multe rânduri și în multe 
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chipuri a vorbit părinților noștri prin prooroci, în 
zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă 
prin Fiul (Evrei I, 1-2). Mântuitorul amintește că 
El este împlinirea Legii: să nu socotiți că am venit 
să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, 
ci să împlinesc! (Matei V, 17).

Întâlnirea dintre Domnul Hristos și tânărul 
cel bogat este relatată nu numai de Sfântul 
Evanghelist Luca (în pericopa Duminicii a XXX-
a după Rusalii), ci și de Sfântul Evanghelist 
Matei. Aici, Iisus îi spune tânărului: de vrei să 

intri în viață, păzește poruncile! (Matei XIX, 
17). Legea Veche a fost doar o călăuză spre 
Hristos (Galateni III, 24), dar Legea iubirii este 
garantul mântuirii noastre și calea ce ne duce la 
desăvârșire. De aceea, văzând râvna tânărului, 
cel puțin la nivel declarativ, Mântuitorul îi spune: 
Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea 
ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer! 
După aceea, vino și urmează-Mi!(Matei XIX, 21).

Niciunul dintre evangheliști nu ne spune că tâ-
nărul I-ar fi spus Domnului că este bogat. Cu toate 
acestea, Domnul Hristos, cu Duhul Său atoatecu-
noscător, știa acest lucru. De aceea, l-a pus pe 
tânăr în față cu slăbiciunea sufletului său, și poate 
și pentru evitarea egoismului care-l cuprinde pe 
om atunci când acumulează bunăstare materială 
și pentru a-l feri de duhul stăpânirii aproapelui pe 
care-l manifestă în general cei bogați, îi cere să se 
despătimească (sufletește) prin renunțarea bene-
volă la bunurile materiale, pentru a putea primi în 
schimb bunăstările cerești.

 Tânărul nostru nu-și biruiește patima precum 
Zaheu sau precum Matei-Levi, bogați ca vameși, 

dar care Îi vor urma Domnului după întâlnirea 
cu Învățătorul, ci plin de mâhnire, se îndepăr-
tează de Hristos. Pleacă trist și plin de bogăție, 
încercând ca până la sfârșitul vieții să găsească 
alinare trupului prin desfătările vieții bogate, dar 
păstrând amarul sufletesc și rămânând nefericit 
pentru renunțarea la desăvârșire când a refuzat 
de a-L urma pe Hristos. Cam așa se întâmplă cu 
cei bogați: jinduiesc după fericire cu sufletul gol 
și își caută alinare în plăcerile vieții pământești.

În general, bogăția împiedică pe om să se 
mântuiască, deși au existat 
și sfinți care au avut stare 
materială. Pentru aceasta, 
Mântuitorul face remarca: 
cât de greu vor intra cei 
ce au averi în împărăția lui 
Dumnezeu! (Luca XVIII, 24). 
Cum, de regulă, cei bogați 
sunt și cei puternici, ca fiind 
cei ce pot duce un lucru la 
îndeplinire, apostolii au în-
trebat pe bună dreptate: și 
cine poate să se mântuiască 
(Luca XVIII, 26), dacă nici cei 
ce ar putea, nu prea au parte 
de mântuire?

Răspunsul imediat al Domnului cele ce sunt 
cu neputință la oameni sunt cu putință la Dum-
nezeu (Luca XVIII, 27) este împodobit și de 
aprecierea Domnului pentru cei ce au renunțat 
la toate pentru a-I urma: adevărat grăiesc vouă, 
nu este nici unul care a lăsat casă, sau femeie, 
sau frați, sau părinți, sau copii, pentru împărăția 
lui Dumnezeu și să nu ia cu mult mai mult în 
vremea aceasta (Apostolii vor primi de la Dom-
nul darul facerii de minuni (Luca X, 17-20), iar la 
Cincizecime vor primi Duhul Sfânt), iar în veacul 
ce va vină, viață veșnică (Luca XVIII, 30). 

Fericirea nu vine pe pământ de la bunuri, ci 
din inima omului, căci inima îi deschide omului 
porțile raiului (Matei VI, 19-21). Iar adevăratele 
comori, care nu se strică și care nu pot fi prădate, 
ne aduc fericirea inimii: unde este comoara ta, 
acolo va fi și inima ta.

Părintele Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Duminica a 30-a după Rusalii, 

Dregătorul bogat – păzirea poruncilor, 
Sf. Ev. Luca 18, 18-27, 24 noiembrie)
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Fericirea prin mântuire


