
Învierea fiului văduvei din Nain
Ca întotdeauna, de când e lumea, moartea 

provoacă durere, tristețe, ca orice despărțire 
definitivă pe acest pământ. Toți suntem un 
mister între două mistere: nașterea și moar-
tea. Doar Dumnezeu cunoaște marea taină 
din toate, precum spune Psalmistul: „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 nici nu se va 
mai cunoaște încă locul său” (Ps. 102, 14-16). 
O poezie de mare profunzime, care conține un 
cumplit și dezolant adevăr!

Sfântul Apostol Iacov întrebuințează și el o 
metaforă despre moarte, tot așa de grăitoare ca 
a împăratului David: „Căci ce este viața noastră? 
Abur, care se arată pentru puțină vreme și apoi 
piere” (Iac. 4, 14). Un scriitor numește moartea 
„teribil pas între timp și veșnicie”. O întoarcere 
într-un port din care nu vom mai ridica ancora. 
Un oaspete care nu-i niciodată binevenit. Moar-

tea descumpănește ființa umană, pentru că pare 
un sfârșit fără sens al existenței.

Convoiul care petrecea la mormânt pe tână-
rul adormit în floarea vârstei, fiu al unei femei 
văduve, era un convoi trist. Pe Mântuitorul 
acest convoi L-a impresionat și în primul rând 
L-a impresionat plânsul mamei după fiul mort 
înainte de vreme. Așa că S-a apropiat de alaiul 
funebru, iar Apostolii s-au strâns mai aproape, 
ca să vadă ce se întâmplă. Cele două convoaie, 
cel cu mortul și cel cu Iisus, s-au întâlnit față în 
față. Domnul S-a apropiat de pat și S-a adresat 
întâi femeii întristate, cu un cuvânt de mângâ-
iere: „Nu plânge!”.

Deși știm că moartea e inevitabilă, deși a fost 
înscrisă în soarta oamenilor de la căderea în 
păcat încolo, ea întristează. Cere lacrimi. Aceste 
lacrimi ale mamei L-au înduioșat pe Iisus, de 
aceea i-a zis să nu mai plângă. Ne-am născut 
sub condiția morții și ar trebui să socotim că ea 
nu este altceva decât o împlinire a contractului, 
a acestei condiții. Adam și Eva, primii oameni, 
au fost avertizați de Dumnezeu să nu mănânce 
din pomul din mijlocul Raiului, ca să nu moară. 
Și totuși au mâncat. Eva chiar recunoaște în 
fața șarpelui-diavol despre existența acestei 
„clauze”: „Ne-a zis Dumnezeu: Să nu mâncați…” 
(Fac. 3, 3).

Ce a urmat se știe. Contractul a fost încălcat 
și Dumnezeu a dat atunci sentința vremelniciei 
vieții pământești, care până atunci, era menită 
să fie veșnică: „Te vei întoarce în pământul din 
care ești luat!” (Fac. 3, 18). 

Ne întrebăm de ce a avut repercusiuni și 
asupra noastră, a urmașilor, această călcare de 
poruncă. Trebuie să știm că în Adam existam toți. 
Toți am fost parte în contract și el ne-a angajat 
și pe noi. 

Și totuși, deși știm toate acestea, nu le putem 
asimila ca normale și legea morții ne întristează, 
ne tulbură, ori din ce motive originare ar veni. 
De fapt, moartea nici nu este normală, fiind un 
rod al unei greșeli inițiale.

(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)
Totuși, Sfântul Ioan Gură de Aur, cugetând 

adânc la chestiunea morții, crede că întrista-
rea nu e logică, moartea fiind împlinirea unei 
datorii: „Întristează-te, zice el, însă nu ca un 
necredincios, care nu știe nimic despre înviere 

și se îndoiește de viața cea viitoare. Așa, noi ne 
rușinăm când, nu arareori, vedem la creștini cele 
mai puternice izbucniri de întristare fără de minte 
(fără logică). Ce vor zice necredincioșii văzând 
acestea?…De aceea, să ne măsurăm întru 
această întristare și să nu ne rușinăm credința 
creștinească despre înviere”. Acest apel se adre-
sează și nouă, dacă prin întristarea dusă până 
la disperare ne descoperim șubrezenia credinței 
în înviere. Marele ierarh al Bisericii adaugă: „Cu 
bocetul tău nu vei putea schimba ceea ce s-a 
făcut, ci numai îți vei vătăma ție însuți”. Întris-
tându-ne zadarnic și nefolositor pentru cei morți, 
întoarcem pe dos rânduiala.

Merită amintit un exemplu din Biblie pe această 
temă. Regele David a făcut un copil cu femeia lui 
Urie, din desfrânare. Pe acest copil, Domnul l-a lovit 
cu boală. David s-a rugat pentru copil, a postit și s-a 
culcat jos, pe pământ, timp de 7 zile. După aceste 
zile, a murit copilul și regele a fost înștiințat despre 
aceasta. Atunci, s-a sculat de jos, s-a spălat, s-a uns 
și s-a dus în Templu să se roage. Apoi, a cerut pâine 
și a mâncat. Slugile lui David nu au înțeles purtarea 
regelui și l-au întrebat despre aceasta. David le-a 
răspuns: „Câtă vreme copilul era viu, am postit și 
am plâns, căci socoteam: Cine știe! Poate mă va 
milui Domnul și va trăi copilul. Iar acum el a murit. 
De ce să mai postesc? Îl mai pot eu, oare, întoarce? 
Eu mă voi duce la el, iar el nu se va mai întoarce la 
mine” (II Regi 12, 15-23). Expunând această pildă, 
Sfântul Antim Ivireanul afirmă: „Să încetați întristarea 
și să părăsiți lacrimile, căci lacrimile și întristările 
nu dau niciun folos morților, nici pot să-i întoarcă 
din viața cea veșnică, nici să-i scoată din gropi. Să 

Învierea fiului văduvei din Nain
facem însă milostenie și alte faceri de bine pentru 
ei, căci este plăcut înaintea lui Dumnezeu și li se 
face mare folos”.

Văduva din Nain plângea. Ea nu știa că există 
înviere. Dar, probabil, și dacă ar fi știut, tot ar fi 
plâns. Omenește. Se despărțea de unicul ei fiu. 
Putea fi bucuroasă? Până și Iisus Însuși S-a în-
tristat și a plâns când a auzit de moartea lui Lazăr, 
prietenul Său din Betania. El a sfințit cu lacrimile 
Sale valoarea prieteniei, așa cum, alegându-Și 12 
Apostoli, a sfințit valoarea comuniunii. Așadar, să 
ne întristăm pentru moarte, dar „să nu ne întristăm 
ca și ceilalți care nu au nădejde”, ne îndeamnă 
Sfântul Pavel. Adică să nu mergem până la îndo-
ială. Aici e limita până la care putem merge.

Prin învierea fiului văduvei din Nain, Iisus a 
sfințit valoarea legăturilor de familie și de rude-
nie. Dar a învățat-o pe văduvă și despre înviere. 
Pe ea și pe cei care au asistat la minune. Să ne 
ajute Bunul Dumnezeu ca să petrecem pe cei 
dragi la groapă cu întristare amestecată cu bu-
curie, întristare pentru moarte și bucurie pentru 
înviere și viața veșnică! Amin.

Mihai-Ionuț Coană
(predică la Duminica a 20-a după Rusalii, 

Sf. Ev. Luca 7, 11-16, 6 octombrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul XIII

1. Și erau în Biserica din Antiohia prooroci și 
învățători: Barnaba și Simeon, ce se numea Niger, 
Luciu Cirineul, Manain, cel ce fusese crescut împre-
ună cu Irod tetrarhul, și Saul.

2. Și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul 
Sfânt a zis: Osebiți-mi pe Barnaba și pe Saul, pentru 
lucrul la care i-am chemat.

3. Atunci, postind și rugându-se, și-au pus mâinile 
peste ei și i-au lăsat să plece.

4. Deci, ei, mânați de Duhul Sfânt, au coborât la 
Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru.

5. Și ajungând în Salamina, au vestit cuvântul 
lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Și aveau și pe 
Ioan slujitor.

6. Și străbătând toată insula până la Pafos, au 
găsit pe un oarecare bărbat iudeu, vrăjitor, prooroc 
mincinos, al cărui nume era Bariisus,

7. Care era în preajma proconsulului Sergius Pau-
lus, bărbat înțelept. Acesta chemând la sine pe Barna-
ba și pe Saul, dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu,

8. Dar le stătea împotrivă Elimas vrăjitorul - căci 
așa se tâlcuiește numele lui - căutând să întoarcă 
pe proconsul de la credință.

9. Iar Saul - care se numește și Pavel - plin fiind 
de Duh Sfânt, a privit țintă la el,

10. Și a zis: O, tu cel plin de toată viclenia și de 
toată înșelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmașule a 
toată dreptatea, nu vei înceta de a strâmba căile 
Domnului cele drepte?

11. Și acum, iată mâna Domnului este asupra ta 
și vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. Și 
îndată a căzut peste el pâclă și întuneric și, dibuind 
împrejur, căuta cine să-l ducă de mână.

12. Atunci proconsulul, văzând ce s-a făcut, a 
crezut, mirându-se foarte de învățătura Domnului.

13. Și plecând cu corabia de la Pafos, Pavel și cei 
împreună cu el au venit la Perga Pamfiliei. Iar Ioan, 
despărțindu-se de ei, s-a întors la Ierusalim.

14. Iar ei, trecând de la Perga, au ajuns la Antiohia 
Pisidiei și, intrând în sinagogă, într-o zi de sâmbătă, 
au șezut.

15. Și după citirea Legii și a Proorocilor, mai-marii 
sinagogii au trimis la ei, zicându-le: Bărbați frați, dacă 
aveți vreun cuvânt de mângâiere către popor, vorbiți.

16. Și, ridicându-se Pavel și făcându-le semn cu 
mâna, a zis: Bărbați israeliți și cei temători de Dum-
nezeu, ascultați:

17. Dumnezeul acestui popor al lui Israel a ales pe 
părinții noștri și pe popor l-a înălțat, când era străin în 
pământul Egiptului, și cu braț înalt i-a scos de acolo,

18. Și vreme de patruzeci de ani i-a hrănit în 
pustie.

19. Și nimicind șapte neamuri în țara Canaanului, 
pământul acela l-a dat lor spre moștenire.

20. Și după acestea, ca la patru sute cincizeci de 
ani, le-a dat judecători, până la Samuel proorocul.

21. Și de acolo au cerut rege și Dumnezeu le-a 
dat, timp de patruzeci de ani, pe Saul, fiul lui Chiș, 
bărbat din seminția lui Veniamin.

22. Și înlăturându-l, le-a ridicat rege pe David, 
pentru care a zis, mărturisind: „Aflat-am pe David al 
lui Iesei, bărbat după inima Mea, care va face toate 
voile Mele”.

23. Din urmașii acestuia, Dumnezeu, după 
făgăduință, i-a adus lui Israel un Mântuitor, pe Iisus,

24. După ce Ioan a propovăduit, înaintea venirii 
Lui, botezul pocăinței, la tot poporul lui Israel.

25. Iar dacă și-a împlinit Ioan calea sa, zicea: 
Nu sunt eu ce socotiți voi că sunt. Dar, iată, vine 
după mine Cel căruia nu sunt vrednic să-I dezleg 
încălțămintea picioarelor.

26. Bărbați frați, fii din neamul lui Avraam și cei 
dintre voi temători de Dumnezeu, vouă vi s-a trimis 
cuvântul acestei mântuiri.

27. Căci cei ce locuiesc în Ierusalim și căpeteniile 
lor, necunoscându-L și osândindu-L, au împlinit gla-
surile proorocilor care se citesc în fiecare sâmbătă.

28. Și, neaflând în El nici o vină de moarte, au 
cerut de la Pilat ca să-L omoare.

29. Iar când au săvârșit toate cele scrise despre 
El, coborându-L de pe cruce, L-au pus în mormânt.

30. Dar Dumnezeu L-a înviat din morți.
31. El S-a arătat mai multe zile celor ce împreună 

cu El s-au suit din Galileea la Ierusalim și care sunt 
acum martorii Lui către popor.

32. Și noi vă binevestim făgăduința făcută 
părinților.

33. Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, 
copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris și în 
Psalmul al doilea: „Fiul Meu ești Tu; Eu astăzi Te-am 
născut”.

34. Și cum că L-a înviat din morți, ca să nu se mai 
întoarcă la stricăciune, a spus-o altfel: „Vă voi da 
vouă cele sfinte și vrednice de credință ale lui David”.

35. De aceea și în alt loc zice: „Nu vei da pe Sfân-
tul Tău să vadă stricăciune”.

36. Pentru că David, slujind în timpul său voii lui 
Dumnezeu, a adormit și s-a adăugat la părinții lui și 
a văzut stricăciune.

37. Dar Acela pe Care Dumnezeu L-a înviat n-a 
văzut stricăciune.

38. Cunoscut deci să vă fie vouă, bărbați frați, că 
prin Acesta vi se vestește iertarea păcatelor și că, 
de toate câte n-ați putut să vă îndreptați în Legea 
lui Moise,

39. Întru Acesta tot cel ce crede se îndreptează.
40. Deci luați aminte să nu vină peste voi ceea ce 

s-a zis în prooroci:
41. „Vedeți, îngâmfaților, mirați-vă și pieriți, că Eu 

lucrez un lucru, în zilele voastre, un lucru pe care nu-l 
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veți crede, dacă vă va spune cineva”.

42. Și ieșind ei din sinagoga iudeilor, îi rugau 
neamurile ca sâmbăta viitoare să li se grăiască cu-
vintele acestea.

43. După ce s-a terminat adunarea, mulți dintre 
iudei și dintre prozeliții cucernici au mers după Pavel 
și după Barnaba, care, vorbind către ei, îi îndemnau 
să stăruie în harul lui Dumnezeu.

44. Iar în sâmbăta următoare, mai toată cetatea 
s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu.

45. Dar iudeii, văzând mulțimile, s-au umplut de 
pizmă și vorbeau împotriva celor spuse de Pavel, 
hulind.

46. Iar Pavel și Barnaba, îndrăznind, au zis: Vouă 
se cădea să vi se grăiască, mai întâi, cuvântul lui 
Dumnezeu; dar de vreme ce îl lepădați și vă judecați 
pe voi nevrednici de viața veșnică, iată ne întoarcem 
către neamuri.

47. Căci așa ne-a poruncit nouă Domnul: „Te-am 
pus spre lumină neamurilor, ca să fii Tu spre mântuire 
până la marginea pământului”.

48. Iar neamurile pământului, auzind, se bucurau 
și slăveau cuvântul lui Dumnezeu și câți erau rânduiți 
spre viață veșnică au crezut;

49. Iar cuvântul Domnului se răspândea prin tot 
ținutul.

50. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice 
și de cinste și pe cei de frunte ai cetății, și au ridicat 
prigoane împotriva lui Pavel și a lui Barnaba, și i-au 
scos din hotarele lor.

51. Iar ei, scuturând asupra lor praful de pe pi-
cioare, au venit la Iconiu;

52. Și ucenicii se umpleau de bucurie și de Duh 
Sfânt.

Sursa: bibliaortodoxa.ro

Pilda semănătorului
Este una dintre cele mai frumoase pilde rostite 

de Mântuitorul Iisus Hristos. Frumoasă, pentru că 
e simplă. Frumoasă, pentru că e luată din viața de 
toate zilele. Domnul vorbea unor oameni cărora 
nu le era străină agricultura și ce altă pildă mai 
pe înțelesul lor putea să le spună, decât vorbin-
du-le de ceva legat chiar de viața lor, din care să 

scoată învățăturile duhovnicești de care aveau 
nevoie pentru a trăi cu rost și cu tihnă, în pace cu 
Dumnezeu.

O pildă simplă și scurtă. Apostolii L-au întrebat: 
Doamne, de ce grăiești în pilde? Ce va să zică 
pilda aceasta? Cum trebuie s-o înțelegem? Și noi 
vrem să adresăm aceeași întrebare. Căci vorbirea 
în pilde, deși e simplă, nu este întotdeauna ușor 
de înțeles. Uneori, parabola e folosită pentru a nu 
fi înțeleasă de toți. Iisus răspunde ucenicilor: Am 
vorbit în pilde, „pentru că vouă vă e dat să știți 
tainele Împărăției cerurilor, iar acelora nu le e dat” 
(Mt. 13, 11)

Cine sunt „aceia”? Oare de ce „aceia” nu 
înțelegeau? Erau probabil fariseii și cărturarii, 
care Îl ascultau cu viclenie pe Domnul, nu spre a 
crede, ci spre a-L judeca și a-L prinde în cuvânt. În 
schimb, ucenicii Îl ascultau și Îl credeau pe Iisus, 
de aceea le-a tâlcuit pilda și, în general, Mântu-
itorul nu le vorbea în parabole. Pildele erau deci 

pentru „ceilalți”. Iisus adaugă încă 
o sentință, care îi pune în încur-
cătură pe mulți cititori ai Scripturii, 
fiind paradoxală: „Căci celui ce are 
i se va mai da și-i va prisosi, iar 
celui ce nu are, și ce are i se va 
lua” (Mt. 13, 12). De ce așa? Pen-
tru că cei dintâi vor să se lumineze 
și ei își adaugă lumină, iar ceilalți, 
ispititorii, nevrând să se lumineze, 
pierd și ceea ce știu.

Dintotdeauna, de când e omul 
pe pământ, de când a creat Dum-
nezeu lumea aceasta, omul și-a 
pus întrebări, despre sine, despre 

lume. S-a întrebat de unde vine și încotro se duce. 
De ce a apărut în lume și pentru ce trăiește? Omul 
este singura ființă care se întreabă. Lumea ani-
mală, lumea vegetală, lumea lucrurilor nu-și pun 
întrebări. Și asta deoarece omul are rațiune. La 
copil, de cum acesta începe să gândească, primele 
lui contacte cu lumea sunt întrebările. Șirul „de ce”-
urilor nu se mai termină. Cu toții am procedat așa. 
La maturitate, repetăm de fapt aceleași întrebări, 
dar la o scară mult mai mare, întrebări esențiale.

Rămânem mereu oameni care punem întrebări 
și care vrem răspunsuri, care nu putem trăi fără 
răspunsuri. Și asta deoarece nu se poate trăi la 
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întâmplare. Cu toții avem nevoie de jaloane care 
să ne ghideze în viață și aceste jaloane nu pot fi 
decât răspunsurile la marile întrebări. Omenirea 
și-a pus întrebări de la începutul începutului și 
a încercat să-și răspundă pe toate căile posi-
bile. Sistemele filosofice, cercetările științifice, 
învățăturile marilor întemeietori de religii au 
încercat să ofere răspunsuri la aceste întrebări, 
niciodată pe deplin satisfăcătoare. Le lipsea ceva 
esențial și mai ales, le lipsea garanția că erau 
drepte și definitive, limpezi, clare, adevărate, ab-
solute, ultimele. Tainele care ne înconjoară sunt 
atât de multe și, oricât de adânc putem pătrunde 
în ele prin cercetările noastre, nu putem ajunge 
totuși până la marginea sensurilor, încât să găsim 
răspunsurile absolut satisfăcătoare.

Domnul a venit să răspundă la întrebări, să adu-
că răspunsul celor ce întreabă. Tatăl, la „plinirea 
vremii” (Gal. 4, 4), L-a trimis pe Fiul Său pe pământ, 
pentru ca numai El să dea acel răspuns care să 
fie absolut, care să aibă garanția adevărului, ca 
răspuns venit de la Dumnezeu. De aceea, Mântui-
torul S-a definit pe Sine drept „Omul care vă spune 
adevărul” (In. 8, 40), deci Cel care dă răspunsul 
definitiv și ultim. Și prin ce se dă acest răspuns? 
Se dă în primul rând prin cuvânt. Cuvântul este 
mijlocul nostru de comunicare. Chiar Mântuitorul 
Se numește Cuvântul lui Dumnezeu: „La început 
a fost Cuvântul” (In. 1, 1).

Toate s-au făcut prin Cuvânt. Prin Întruparea 
lui Iisus Hristos, S-a întrupat Cuvântul, Logosul, 
S-a întrupat deci grăirea lui Dumnezeu către noi, 
pentru ca, prin propriul Lui Cuvânt, să ne dea 
răspuns la marile întrebări existențiale. Cuvântul 
e chiar Domnul, dar cuvânt este și învățătura Sa 
către noi, în înțelesul în care e luat în această 
pildă. Noi vrem să știm și trebuie să știm ce e cu 
noi în lumea aceasta. Trebuie să știm să distin-
gem binele de rău, în al doilea rând. Pe urmă, 
trebuie să știm în ce măsură ceea ce facem noi, 
ceea ce gândim noi, are urmări numai în viața 
noastră de aici sau are urmări și dincolo, în viața 
cealaltă. Numai așa vom ști cum să ne trăim 
viața aici, cum s-o trăim responsabil și cum să 
ne-o organizăm, ca să n-o trăim la întâmplare. 
Și ne-o organizăm în așa fel, încât să putem da 
răspuns bun vieții de aici și de dincolo, când ne 
vom întâlni cu Dumnezeu.

Pentru aceasta S-a întrupat Dumnezeu. Pentru 
aceasta Tatăl ne-a trimis Cuvântul Său, garanția 
adevărului. Despre acest Cuvânt vorbește Mân-
tuitorul în pilda semănătorului. El Se adresează 
tuturor. Semănătorul își seamănă sămânța în toate 
sufletele. Sămânța, precizează Iisus, este Cuvântul 
lui Dumnezeu despre Împărăție (Mt. 13, 19). Căci 

chiar El tâlcuiește ucenicilor pilda pe care a spus-o. 
Unele semințe cad lângă drum, acolo unde arătura 
e mai la suprafață, pământul e mai tare și ele nu pot 
încolți. Rămân afară și le mănâncă păsările. Dar 
nu pentru că Semănătorul le-ar fi semănat acolo, 
ci pentru că cel ce le primește le lasă să alunece, 
adică „nu pricepe” învățăturile despre Împărăție. 
Și atunci vine vicleanul și răpește cele semănate 
în inima lui. E clar deci că semințele fuseseră „se-
mănate în inima lui”.

Aceștia sunt cei indiferenți, cei dezinteresați, cei 
cărora păcatul le-a întunecat mintea și nu pricep, 
nu vor să priceapă cuvântul lui Dumnezeu. Ei 
nu mai sunt un pământ bun, pentru că nu-și mai 
aparțin. În locul lor a intrat altcineva, ca și cum 
într-o casă în care odinioară aveai prieteni care 
te găzduiau, acum a intrat cineva care nu te mai 
cunoaște. Ceva i-a scos din casă. I-a scos din casă 
păcatul, pe care l-au lăsat să intre puțin câte puțin, 
până i-a scos de tot. Păcatul nu trebuie lăsat să 
intre în noi sub nicio formă. E de ajuns să-i facem 
un locșor cât de mic, pentru ca după aceea să ne 
copleșească.

Merită spusă o istorioară pe această temă. Un 
arab locuia într-un cort și se ocupa cu tâmplăria. 
Într-o zi, auzi un zgomot la ușă. „Cine e?” „Eu, că-
mila. Lasă-mă să-mi încălzesc nasul în cortul tău. 
Afară e foarte frig”. „Bine, dar să nu intri mai mult”. 
Își văzu de treabă mai departe. Când se întoarse, 
cămila era cu tot capul în cort. „Nu ți-am spus să 
nu intri?” „Mi-era frig la cap și m-am gândit că, 
dacă m-ai lăsat să-mi încălzesc nasul, îmi vei lăsa 
și capul. Nu mai înaintez. Ai încredere”. „Bine, dar 
să nu mai înaintezi”. Când văzu că arabul, atent la 
lucrul său, nu-i mai dădu nicio atenție, cămila intră 
și cu umerii și cu picioarele de dinainte. Când o 
văzu arabul, se supără și-i porunci să iasă imediat. 
Vru să ia ceva s-o lovească, dar în clipa aceea 
cămila intră cu totul înăuntru și-l azvârli pe arab 
afară. Arabul nici nu avu timp să-și ia ceva cu el. 
Cămila deveni stăpâna cortului!

Așa e și cu păcatul, pe care îl lăsăm puțin câte 
puțin să ni se strecoare în viață. În cele din urmă, 
pune stăpânire pe noi și atunci sămânța învățăturii 
nu mai are pe ce prinde. Terenul păcatului e sterp, 
e pustiu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să urâm 
păcatul și să iubim virtutea, să primim cuvântul lui 
Hristos-Cuvântul cu inima curată de orice întină-
ciune, așa încât semințele învățăturii să rodească 
însutit în „pământul cel bun” al sufletului nostru! 
Amin.

Mihai-Ionuț Coană
(predică la Duminica a 21-a după Rusalii, 

Sf. Ev. Luca 8, 5-15, 13 octombrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Dumnezeu a binecuvântat
Din veac acest pământ românesc
Bogat, frumos, înzestrat și apărat
De sfinte moaște ce-l împodobesc.

Mulți sfinți români sunt canonizați,
Dar și mai mulți rămân necunoscuți;
Ei au trăit o viață, nepătați
Și-n fața Domnului au fost plăcuți.

Atâtea mănăstiri ne străjuiesc,
Fiind presărate-n fiecare loc
Și ctitorite de neamul românesc,
Păstrând sfinte moaște la mijloc.

La temelia lor se odihnesc
Creștinii noștri din vechime,
Ai căror strănepoți, aici locuiesc,
Rugându-se la greu, dar și la bine.

Ne-au fost de-a pururi îndrumători,
Și ne-au transmis dreapta credință,
Păstrându-și rolul de supraveghetori
Ai rugăciunii prin stăruință.

Și-acum, de sus, din Cer, ne ocrotesc,
Fiind rugători neobosiți,
Pentru neamul nostru românesc
Alături de toți ceilalți sfinți.

Sfântul Cuvios Iosif (sec. XV)
E cel dintâi sihastru cunoscut
Din Mănăstirea Bisericani,
Ce-ntr-un sat din Neamț s-a născut.

Înclinație de mic a avut 
Spre viața călugărească
Și în credință a crescut,
Iubind trăirea pustnicească.

În obștea Mănăstirii Bistrița,
Iosif, de timpuriu a intrat,
(Ctitorie a lui Alexandru cel Bun)
Unde, starețul Dometian l-a inițiat.

S-a sălășluit aici, în liniște,
Împodobindu-se cu postul,
Cu privegherea, ascultarea
Și rugăciunea, știind tot rostul.

Că, primind îngerescul chip,
De la părinții bătrâni a învățat
Meșteșugul luptei duhovnicești,
Pe care cu grijă l-a respectat:

Lupta aprigă cu gândurile,
Păzirea minții de cugete rele,
Înfrânarea simțurilor, 
Ca toate pornirile să spele.

Pentru o viață desăvârșită,
Plăcută Bunului Dumnezeu
Și-a dorit să meargă la Ierusalim,
Pe unde a călcat, Iisus, Fiul Său.

A luat binecuvântare 
De la starețul mănăstirii,
Mergând cu bucurie mare 
Pe calea sfântă a mântuirii.

Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani
(1 octombrie)POESIS

La Mormântul din Ierusalim
Cu evlavie s-a închinat,
Cu nădejde și speranță,
Domnului Iisus I s-a rugat.

În pustia de pe Valea Iordanului,
Cuviosul Iosif s-a retras
Și aici, câtăva vreme,
În rugăciune continuă a rămas.

Mâncarea lui era puțină,
Pâine și apă din Râul Iordan,
Întărit de darul Duhului Sfânt,
Pe locul unde-a botezat Sfântul Ioan.

Că printr-o viață austeră
Și rugându-se neîncetat,
Cursele vicleanului vrăjmaș
Al omenirii, el le-a surpat.

Într-o peșteră, mai întâi singur,
Sfântul Iosif s-a nevoit,
Apoi cu câțiva ucenici împrejur;
Ajungând un sihastru vestit.

De 17 ucenici îmbunătățiți
Sfântul Cuvios s-a înconjurat;
E prima comunitate românească
Ce-n Țara Sfântă s-a format. (sec. XV)

Toți acești sihaștri îl urmau
Pe-al lor îndrumător iscusit,
Cu privegherea de toată noaptea,
Metanii, post și cuget smerit.

Peste săptămână, fiecare,
În peștera lui se canonea
În apropierea Cuviosului
Și, o dată pe zi, seara, mânca.

Duminica, la Mănăstirea „Sf. Gherasim”
De la Iordan, cu toții mergeau;
Ascultau Sfânta Liturghie,
După care se împărtășeau.

Luau masa împreună,
Căci, la chilia Sfântului zăboveau,
Până seara târziu, în convorbiri
Și cântări duhovnicești, petreceau.

Se întăreau cu sfatul Cuviosului
Și binecuvântare de la el luau;
Liniștiți, întăriți, cu pace,
În peșterile lor se întorceau.

Sfântul Cuvios Iosif, aici,
În pustie, 15 ani a șezut, 
În nevoință, și-n rugăciune 
Neîncetată a petrecut.

Dar, asupra Sfintelor Locuri,
În timp, arabii au năvălit
Și după multe supărări,
Cu ucenicii în Moldova a venit

La Mănăstirea Bistrița,
Că sihăstria lui s-a mutat
De pe Valea Iordanului;
Și la Bisericani s-a așezat. 

Crescând numărul ucenicilor,
O mică biserică au zidit,
Cu hramul „Bunavestire”
Și multe chilii au construit.

Pentru viața monahală,
O rânduială aspră a statornicit
După modelul „Studiților” (Constantinopol)
Și după care cu toții au viețuit.

În biserică și în chilii,
Era rugăciune neîncetată,
Cu metanii, post, cântări de psalmi,
Ascultare și viață curată.

Năvălind turcii în Moldova,
Biserica le-a incendiat
Și chiliile-au ars în întregime,
Iar ei, spre Muntele Athos au plecat.

Pe drum, într-un stejar, s-a arătat,
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Și pe un ton trist i-a întrebat:
- Unde mergeți? (Le-a zis cu părere de rău.)

La vederea minunată-au răspuns:
„Ne ducem la Grădina Ta”!
Atunci, Maica Domnului le-a spus:
„Întoarceți-vă, și-aici-i Grădina mea!”

În amintirea acestei minuni,
Aici, o icoană au așezat,
(Cu chipul Maicii Domnului),
La care, mulți creștini, s-au închinat.

Schitul Cuviosului Iosif,
„Schitul Bisericani „s-a numit,
Adică al evlavioșilor, 
Care și peste veacuri a dăinuit.

Aici, monahii se rugau cu lacrimi 
Și mulți de boli se vindecau
Cu rugăciunile Sfântului Iosif
Și pe Domnul Îl preamăreau.

Spre sfârșitul sec. XV, Cuviosul,
La cele veșnice a trecut
Încărcat de fapte bune, și, plâns
De toți cei ce l-au cunoscut.

Lângă bisericuța, de el înălțată,
Ucenicii l-au înmormântat;
L-au pomenit în fiecare sărbătoare
Și cu evlavie Domnului s-au rugat.

Cuviosul Iosif, păstorul cel bun,
Sufletul său blând și-a curățit,
Iar pe ucenicii săi i-a suit la cer
Și de veșnicele munci i-a slobozit.

Două secole mai târziu a urmat
Cuviosul Chiriac de la Bisericani,
Cel care necontenit s-a rugat,
Ca și Sfântul Iosif, aici, mulți ani,

Fiind continuatorul lucrării
Duhovnicești a predecesorului său,
Dar cu o nevoință mai aspră
A slujit lui Hristos Dumnezeu.
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Această Sfântă Evanghelie ne arată cum 
bărbatul stăpânit și chinuit de diavol nu mai 
trăia în comuniune cu semenii săi, ci căuta sin-
gurătatea, dar nu ca o posibilitate de a stabili 
o legătură mai puternică cu Dumnezeu spre a 
se ruga pentru semenii săi, ci ca o înstrăinare 
de oameni, purtătorii chipului lui Dumnezeu, pe 
care demonii căutau să-l distrugă. Viața lui era 
un permanent chin atât pentru sine cât și pentru 
semeni, pentru că pe de o parte fiind stăpânit 
de diavol nu avea liniștea și pacea pe care o 
dă apropierea de Dumnezeu, iar pe de altă 
parte războiul lăuntric pe care îl avea îl făcea 
să fie agresiv față de semenii săi. Deși era viu 
trupește, el era mort sufletește, fapt arătat de 
trăirea printre cei morți, în morminte. Dar poate 
diavolii care îl stăpâneau voiau să înșele pe oa-

meni să creadă că el ar fi vreun mort reîncarnat 
care bântuie ținutul respectiv. Ori Sfânta noastră 
Biserică care s-a confruntat în decursul timpului 
și cu această erezie a condamnat-o la Sinodul 
V ecumenic, erezie numită preexistențianism, 
al cărei autor a fost Origen, care influențat de 
Platon și alți gânditorii ai antichității susținea 
că sufletele au fost create toate odată, la în-
ceputul creației, și păcătuind în acea stare au 
fost trimise în trupuri, ca pedeapsă în vederea 
curățirii prin suferința din trup. Această teorie a 
fost condamnată de Sfânta Biserică și de Sfinții 
Părinți împreună cu cea a metempsihozei sau 
transmigrării sufletelor în trupuri (a reîncarnării), 
întrucât contrazice atât Sfânta Scriptură, cât și 
experiența omenească. Astfel Cartea Facerii ne 
arată că sufletul omului a fost creat de Dumne-

Asaltul patimilor

A renunțat de bunăvoie
La toate facilitățile lumești
Și a trăit în voia Domnului,
Asemenea cetelor îngerești.

Nu ar fi reușit el singur,
De nu ar fi fost mult ajutat
Să învingă neputințele firii,
De Cel ce viața pentru noi și-a dat.

Sfântul Cuvios Chiriac, (sec. XVII)
La Mân. Bisericani s-a nevoit,
Unde petreceau 100 de călugări
Și-un timp, cu ei a viețuit.

Din tinerețe și-a închinat
Întreaga viață lui Hristos,
Fiind crescut între creștini
Cu sufletul curat și luminos.

A înțeles din copilărie,
Că pe pământ suntem trecători;
Locul nostru este în ceruri
Și toți rămânem nemuritori.

S-a pregătit cum se cuvine
Pentru viața viitoare,
În rugăciuni cu cântări divine
Și multe fapte folositoare.

Cunoscând nevoințele sfinților,
Care au trăit mai înainte,
Dorea din suflet să urmeze
Exemplul trăirii lor sfinte.

În anul 1660, Preacuviosul Părinte,
Iubind viața monahicească
Și sporind în adâncă smerenie,
A ales viața pustnicească.

S-a îndepărtat cu totul de lume
Și prin Munții Bistriței s-a sălășluit,
Prin stâncile cele înfricoșate,
Unde, în liniște a viețuit.

Într-o peșteră din Muntele Simon,
Singur, în pustie, s-a retras;
Ducând o viață îngerească
Și aici, 60 de ani a rămas.

În osteneală, cu trupul gol,
Vară și iarnă a petrecut;
Neputințele firii, cu puterea 
Domnului Hristos, le-a trecut.

Prin rugăciune curată,
Ispitele toate le-a biruit,
Făcându-se vas ales al Duhului
Sfânt și pe Dumnezeu a preamărit.

E cunoscut ca unul din marii 
Sihaștri din Carpați și cinstit, 
Pentru viața sa pilduitoare
Și modul de trai simplu și smerit.

După o viață smerită
Și-a dat sufletul lui Hristos,
Cinstit de popor ca sfânt român,
Ce a trăit retras spre-al nostru folos.

Sfintele lui moaște-au fost așezate
În peștera în care a trăit;
Mai târziu, făcându-se un paraclis
În cinstea lui, în locul unde s-a nevoit.

Mai apoi, din cauza tulburărilor,
Moaștele lui au fost împărțite
Și peste tot, unde s-au aflat,
Cu evlavie au fost cinstite.

Și Sfântul Ierarh Dosoftei 
Mitropolitul Moldovei, l-a cunoscut
Pe Sfântul Cuvios Chiriac; 
Apoi și sfintele lui moaște le-a văzut.

Se pare că acest Sfânt Cuvios,
Ar fi primul dintre acești nevoitori,
Apoi, Sfânta Teodora de la Sihla
Și Gordon Rusu, au fost continuatori.

Ei s-au îngrijit numai de suflet,
Că sufletul este nemuritor;
De trup s-a îngrijit Dumnezeu,
Fiind supremul ocrotitor.

Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac,
Au fost alături de mulți nevoitori
De pe plaiurile nemțene
Și deosebiți îndrumători.

Povățuitori ai sihaștrilor,
Ocrotitori ai celor în nevoi,
Mângâietori ai celor necăjiți
Și rugători neobosiți pentru noi.

Rugăciunea cea de foc au dobândit
Și vase alese s-au făcut
Că-au stăruit și au primit
Ceea ce din suflet au cerut.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu,
(Prin cei ce-au dus o viață îngerească),
Să reverse peste noi harul Său
De pace și lumină dumnezeiască.

Să-i mulțumim din suflet, permanent,
Oriunde-n lume ne-am afla,
Cât suntem pe acest pământ
Să ne ocrotească cu mila Sa!

Iar când va fi, ca din lume să plecăm,
(După ce ne spovedim și-mpărtășim),
Prin ale Sfinților Săi rugăciuni,
Cu îngerii în cer să viețuim.

(1 octombrie 2019)
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zeu odată cu trupul (Fc. 2,7), iar păcatul a apărut 
după crearea lui Adam, ca om întreg, trup și 
suflet (Fc. 3; Rm. 5, 12), iar omul înainte de a 
se naște nu poate face nici bine, nici rău (Rm. 9, 
11). Ori după preexistențianism trupul apare ca 
o închisoare a sufletului, din care omul ar trebui 
să se elibereze cât mai repede, el nu mai este 
un organ de origine divină prin care sufletul se 
manifestă și pe care omul trebuie să îl transfi-
gureze prin harul lui Dumnezeu, care împreună 
cu sufletul după Înviere, va primi răsplata după 
viața care a trăit-o pe pământ.

Dar pentru că nu există stăpânire demonică 
fără legătură cu păcatul înțelegem că lucrarea 
demonilor în viața oamenilor îi îndepărtează atât 
de Dumnezeu cât și de semeni. 

Din punct de vedere ascetic, duhurile rele 
sunt legate de diversele patimi care stăpânesc 
firea omenească, iar ieșirea duhului necurat din 
om nu înseamnă altceva decât faptul că omul a 
biruit cu ajutorul lui Dumnezeu, patima legată de 
duhul respectiv, însă locul lăsat gol de patimă, 
respectiv de duhul necurat dacă nu este umplut 
de harul lui Dumnezeu și de virtutea contrară 
patimii biruite atunci duhurile necurate îl umplu 
cu o stare pătimașă mult mai abundentă și mai 
persistentă, la care contribuie toate cele opt 
patimi sau păcate capitale, susținute de cele opt 
duhuri ale răutății.

Mântuitorul explică astfel acest război duhov-
nicesc pe care trebuie să îl ducă omul împotriva 
patimilor: „Când duhul necurat a ieșit din om, 
umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și 

nu găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce la casa 
mea de unde am ieșit; și venind, o găsește 
golită, măturată și împodobită. Atunci se duce 
și ia cu sine alte șapte duhuri mai rele decât el 
și, intrând, se sălășluiesc aici și se fac cele de 
pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele 
dintâi. Așa va fi și cu acest neam viclean” (Mt. 
12, 43-45). 

În literatura ascetică patimile sunt socotite în 
număr de opt, sau de șapte atunci când slava 
deșartă este unită cu mândria. După Sfântul 
Ioan Casian, acestea sunt: lăcomia pântecelui, 
curvia, iubirea de arginți, mânia sau ura, în-
tristarea, trândăvia, slava deșartă și mândria. 
Ele coincid cu cele șapte păcate capitale: 
lăcomia, desfrânarea, avariția, mânia, invidia, 

lenea și mândria, dacă 
se identifică invidia cu 
întristarea. Unele sunt 
patimi ale trupului, iar 
altele ale sufletului, 
dar uni tatea dintre 
trup și suflet face ca 
patimile trupești să 
fie împletite cu cele 
sufletești, așa încât 
ele se condiționează 
una pe alta. Părinții 
duhovnicești conside-
ră că în cazul tineri-
lor lăcomia pântecelui 
produce toate celelalte 
patimi, pentru că ea 
pune în mișcare pofta 
desfrânată și atât lă-

comia pântecelui cât și desfrânarea au nevoie 
de bani pentru a se satisface, iar cel care nu 
are se întristează, iar dacă cineva vrea să-i ia 
obiectele care satisfac primele trei patimi, sau 
vrea să pună mâna pe ele înaintea lui, atunci 
se mânie. Spre deosebire de cei tineri, la cei 
mai în vârstă însă principala patimă este mân-
dria. „De aceea, slava deșartă și mândria pot fi 
și ele un efect al lăcomiei și al avuției adunate. 
Dar se poate întâmpla și cazul invers: din iu-
birea de slavă și din mândrie, să caute omul 
avuție pentru a desfășura luxul, care-i aduce 
laudele oamenilor și pentru a privi de sus la 
ceilalți; sau se întristează și se mânie când nu 
este destul de onorat” (Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Spiritualitatea Ortodoxă, Ascetica și 
Mistica, EIBMBOR, Buc. 1992, p. 59). 
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Cândva, unui borfaș de rasă 
Ce-n șterpelit avea îndemânare,
S-a nimerit să-i cadă-n „plasă” 
Un frac și un cojoc mare.
Pân’ să le vândă, nu știu cui, 
Borfașul, în odaia lui
În care prin podele plouă,
Le-a atârnat de-un singur cui
Pe amândouă.

- La necuratul! 
Zise fracul, 
Scandalizat de nenorocul 
Că stă alături cu cojocul.
Jupâne, rogu-te, fă bine 
Și cară-te de lângă mine,
Că spun pe cinste, mă sufoc! 
Auzi, auzi, ce grea rușine:
Eu, frac, să stau lâng-un cojoc!

Fracul și cojoculPăhărelul cu nectar
Dar bine, pentru Dumnezeu, 
Nu simți că eu,
Intrat aci abia acum, 
Îmbăt odaia de parfum,
Din pieptu-mi răspândind potop: 
Cotty, Jasmine, Heliotrop?
Pe câtă vreme tu mereu, 
Dar mai ales când ești în ploaie,
Cum ești acuma, - puți a seu, 
A tăbăceală puți, a oaie,
Încât e vai de capul meu 
Să stau cu tine-ntr-o odaie!…

O, Doamne, câtă vitregie
Ai pus în soarta-mi pe nedrept,
Când abia ieri,
În vals nebun, culcam la piept
Obraji ca florile de meri
Și, fermecat, cu brațul stâng

Puteam să strâng
Prin luminatele saloane
Sublime talii de cucoane;
În timp ce astăzi mă sufoc
Sub imbecilul de cojoc,
Turtit pe niște ziduri reci!…
Îmi vine mâinile să-mi mușc!…
Cojoc murdar, dacă nu pleci, 
Scot Browning-ul și-acum te-mpușc!…

A ascultat bietul cojoc, 
Dar nici nu s-a clintit din loc,
Ci blând, ca oricare sărac, 
Răspunse nobilului frac:

- Te-am necăjit, boierule, văd bine… 
Dar ce-s de vină eu, sărac de mine,
Că n-aș fi vrut – mi-e martor Dumnezeu 
Miresmele ce ai și care mă îmbată,

Există o intercondiționare între partea biolo-
gică a ființei umane și cea spirituală, această 
influență se manifestă atât în decăderea cât 
și în refacerea omului. Desigur că atât prima 
patimă, lăcomia cât și ultima, mândria își au 
rădăcina în iubirea egoistă de sine, de aceea 
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că cine 
posedă egoismul posedă toate patimile, pentru 
că omul nu poate exista prin sine însuși, ca un 
centru deosebit în sine, rupt de Dumnezeu. 
Întrucât „uitarea de Dumnezeu fiind ultima ca-
uză a patimilor, tămăduirea de ele trebuie să 
înceapă de la credință, adică de la revenirea la 
o cât mai deasă pomenire a Lui. Prin aceasta, 
se va pune prima frână egoismului, ceea ce 
se va manifesta practic prin înfrânare în sens 
larg; înfrânarea poftelor trupești și înfrânarea 
mândriei, prin smerenie” (ibidem, p. 60). Pati-
mile nu produc numai o sfâșiere și dezordine 
în ființa noastră, producând o slăbire a ei, fapt 
exprimat prin cuvintele Sfintei Evanghelii care 
spune că diavolii care îl stăpâneau pe cel demo-
nizat îl făceau să nu mai stea îmbrăcat sau să 
locuiască în casă, ci și o dezordine și în relațiile 
dintre noi și semenii noștri, exprimat în Sfânta 
Evanghelie prin aceea că îl legau în lanțuri și în 
obezi, deci nu mai aveau posibilitatea de a trăi 
în comuniune cu el, și de aceea îl legau, anu-
lându-i posibilitatea de a le face rău. „De multe 
ori, patima se întinde de la primul ei subiect, 
înspre viața altuia. Lăcomia unuia provoacă 
lăcomia altuia, ca apărare a aceluia, de lăcomia 
primului. Aproape orice patimă caută să reducă 

pe semeni la treapta inferioară a unor obiecte. 
Dar aceia caută să se apere, iar din această 
apărare se naște o luptă, care adeseori nu se 
oprește la simpla apărare, ci merge la rândul ei 
până la tratarea celui dintâi subiect al patimilor, 
ca obiect. Egoismul și îngustarea subiectului 
patimilor trezește, prin apărare și revoltă, egois-
mul, îngustarea și sărăcirea celorlalți. Pătimașul 
nu dăunează numai sieși, ci și altora. Patimile 
au ca victime nu numai subiectul lor, ci și pe 
semenii lui… Desfrânatul uzează de alte per-
soane ca de obiecte ale plăcerilor lui; dar prin 
acestea le face și pe acelea desfrânate, care 
caută la rândul lor să uzeze de alte persoane, 
ca de obiecte. Cel mândru trezește prin imitație, 
sau prin reacție, mândria în alte persoane; iar 
raporturile de mândrie, ce se nasc astfel între 
persoane, sunt contrare raporturilor normale de 
armonie; comunitatea umană se fărâmițează. 
Membrii se mănâncă între ei ca reptilele, cum 
spune Sfântul Maxim. Toate patimile sunt opu-
sul iubirii adevărate, singura care restabilește 
armonia normală între oameni. Astfel, patimile 
produc și întrețin haosul între oameni. De aceea 
Hristos, întemeind Biserica, urmărește prin ea 
restabilirea unității sau sobornicității umane. 
Dar restabilirea aceasta nu este posibilă fără 
slăbirea patimilor în ei” (Ibidem).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 23-a după Rusalii, 

Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghe-
senilor, Sf. Ev. Luca 8, 26-39, 20 octombrie)

Sursă foto: doxologia.ro
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Mântuitorul se afla la începutul activității publice 
și se întorcea din ținutul Gherghesenilor unde 
vindecase îndrăcitul de sub stăpânirea duhurilor 
rele și în acest timp mulțimile uimite de faptele și 
învățătura Sa îl așteaptă. Aici săvârșește mai întâi 
vindecarea femeii cu scurgerea de sânge și după 
aceea înviază pe copila de doisprezece ani a lui 
Iair. Ambele minuni se referă la consecințele prin-
cipale ale păcatului strămoșesc și anume: boala 
și moartea. 
 Minunea învierii fiicei lui Iair, mai-marele sinago-
gii, rânduită să se citească în a XXIV-a Duminică 
după Rusalii, precum și celelalte două învieri din 
morți, a fiului văduvei din Nain și a lui Lazăr din 
Betania, cel mort de patru zile, sunt prefigurări ale 
Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, care arată toto-
dată și menirea omului care nu a fost creat pentru 
mormânt, ci pentru Împărăția Cerurilor, spre a trăi 
veșnic în iubirea Sfintei Treimi.
Mai întâi tatăl unei fetițe de doisprezece ani care 
era pe moarte, ce se numea Iair, vine și se aruncă 
la picioarele Domnului și îl roagă să vină în casa 
lui ca să pună mâna asupra ei pentru a trăi. Acest 
om este mai-marele sinagogii din Capernaum, el 
reprezintă Legea Veche care se învăța în acel loc 
sfânt, dar care rămâne neputincioasă în vinde-
carea omenirii căzute, bolnave, rămase la nivelul 
copilăriei, care nu a putut să ajungă la maturitate 
deoarece a primit în sine sămânța morții. Domnul 
se îndreaptă spre casa lui Iair, dar mulțimile care îl 

îmbulzesc îi fac grea înaintarea, însă nici Domnul 
nu se grăbește, chiar dacă copila era pe moarte, 
pentru că El Însuși este viața. În acest timp o fe-
meie care poartă și ea în sine suferința de același 
timp cu vârsta copilei, folosește prilejul îmbulzelii 
mulțimii pentru a se vindeca. Boala de care suferă 
femeia are și un înțeles duhovnicesc și anume: 
pierderea sângelui semnifică pierderea vieții în 
care, după învățătura Vechiului Testament se află 
viața, însă duhovnicește înseamnă pierderea haru-
lui Duhului Sfânt și intrarea în moarte sufletească. 
Deși această scurgere a sângelui o făcea să fie 
într-o stare de continuă necurăție, totuși ea are o 
intuiție remarcabilă și crede că este de ajuns numai 
să îi atingă poala veșmântului Său, pe la spate spre 
a nu fi văzută, pentru a se vindeca, însă a scăpat 
din vedere că această atingere vindecătoare nu 
are cum să rămână tăinuită înaintea Celui ce știe 
toate cele ascunse ale inimii oamenilor. „S-a atins 
de Mine cineva, căci am simțit puterea care a ieșit 
din Mine”, spune Domnul, pentru a o îndrepta pe 
femeia care considera că poate rămâne tăinuită. 
Această putere care a ieșit din Dumnezeu, repre-
zintă harul, energia dumnezeiască necreată care 
izvorăște din firea lui Dumnezeu. Deci această 
femeie a venit cu receptorul său care este credința 
că numai de haina Domnului de se va atinge se 
va tămădui și cu acest receptor ea s-a conectat la 
harul lui Dumnezeu, întocmai ca un receptor potri-
vit conectat la o sursă de curent ce primește în el 

Suferința și moartea, urmările păcatului

Să ți-le stric acuma tocmai eu, 
Cu greu miros de oaie și de seu,
Bătu-m-ar Dumnezeu, de talpă-lată!…

Dar… oh! ce bucurie negrăită,
Urmă cojocul, izbucnind în plâns.
Că azi la pieptul meu sărac te-am strâns!… 
Cum s-a-ndurat de mine Dumnezeu, 
Un ceas la sânul tatii de te-a-ntors!
Ești fiul meu! Ești fiul meu,
Că tu din lâna mea ești tors!…

Dar fracul, cu mânie rupse vorba-ndată:
- Copilul tău, eu fracul? Cojocul, mie tată?
Ori ești băut în lege, ori nu ți-e mintea toată!
Dar nu-nțelegi, bătrâne, măcar de pe cuvânt,
Că noi suntem departe ca cerul de pământ?…
Noroc că nu e nimeni pe-aici, sa-ți vadă fața,
Că m-ai fi compromis pe toată viața!…

Și multe-ar fi zis fracul, în graiul lui trufaș, 
Că, greu rănit, cojocul n-ar fi putut răspunde;
Dar a venit îndată iar nobilul borfaș 
Și l-a luat, în taină, să-l ducă, nu știu unde…

Veți fi-nțeles voi singuri, că nu e lucrul greu,
Dar e mai bine tâlcul, să-l lămuresc tot eu;

Adeseori, odrasla născută de-un sărac,
Și-ajunsă-n bogăție prin bunul soartei joc,

Nu-și recunoaște tatăl, cum sclivisitul frac,
N-a vrut să recunoască pe tată-su-n cojoc!

Sursa: Vasile Militaru, „Fabule”, 
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007
Surse foto: carnavalfiesta.ro, publi24.ro
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„Dascăli ai rugăciunii neîncetate și ai lupte-
lor duhovnicești v-ați arătat, Cuvioșilor Daniil 
și Misail, că de iubirea Mântuitorului Hristos 
nedespărțiți fiind, cu apostolească râvnă Prea-
sfintei Treimi ați slujit cu osârdie, în peșteri ne-
voindu-vă. Pentru aceasta cerem cu smerenie: 
Rugați-vă, să se mântuiască sufletele noastre!”. 
Așa îi laudă Biserica pe doi sihaștri români din 
veacul al XVII-lea, întemeietori ai Mănăstirii 
Turnu – Vâlcea.

În decursul veacurilor creștine, numeroși 
sihaștri s-au nevoit pe Muntele Coziei. Acești 
plăcuți ai lui Dumnezeu au mers departe de 
lume, în sihăstria munților, întocmai marilor ne-
voitori ai Bisericii, devenind călugări desăvârșiți, 
iubitori de nevoință și de viață pustnicească. Ei 
se pregătiseră din vreme în post și rugăciune, 
în ascultare și citirea dumnezeieștilor Scripturi, 
ajungând să cunoască Psaltirea pe de rost. Alții 
se rugau cu Rugăciunea lui Iisus în desăvârșită 
liniște și ascultare, nevoindu-se singuri ani 
îndelungați. La început și-au construit bordeie, 
iar apoi și-au săpat chilii în stânca muntelui, 
unde au trăit în post și rugăciuni neîncetate, 
răbdând frigul, suferințele și ispitele de tot felul 
de la viclenii diavoli. Sfințenia vieții lor s-a făcut 
cunoscută multor călugări și creștini, devenind 
adevărate pilde de rugăciune, nevoință și viețuire 
în Mântuitorul Hristos.

Sfinții Cuvioși pustnici Daniil și Misail s-au 
născut în a doua jumătate a veacului al XVI-lea 
în părțile Olteniei. Amândoi, încă din tinerețile lor, 
erau iubitori de nevoințe pentru Dumnezeu și do-
ritori de viață sfântă, având o fierbinte dragoste 
către Mântuitorul Iisus Hristos și către Preacura-
ta Sa Maică. Drept aceea, ascultând de porunca 

cea sfântă a Domnului: „Cel ce voiește să vină 
după Mine să se lepede de sine să-și ia crucea 
sa și să urmeze Mie”, au lăsat casă, părinți, 
frați, rude și prieteni, și au intrat în Mănăstirea 
Cozia ca frați, viețuind în ascultare și smerenie, 
urmând pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce s-a făcut 
ascultător Tatălui pentru noi, până la moartea pe 
cruce. Ei au deprins taina nevoințelor, dobândind 
darul rugăciunii și al iubirii de Dumnezeu. Deci, 
parcurgând după rânduială, toate încercările 
duhovnicești, s-au supus poruncilor starețului 
lor și ale fraților, fiind exemple vii de nevoință 
întru toate. 

Nu mult după ce au intrat în mânăstire, pen-
tru multele lor osteneli și pentru râvna lor după 
Dumnezeu, s-au făcut vrednici de mult dorita 
schimă a călugăriei, primind tunderea de la 
egumenul lor. Cuviosul Daniil, fiind cunoscător 
al Sfintelor Scripturi și al învățăturilor Sfinților 
Părinți, dar având și viață vrednică și iscusință 
în viața călugărească, a fost învrednicit de harul 
preoției. Deci, ajuns ca făclia în sfeșnic, prin viață 
smerită și curată, s-a făcut repede cunoscut de 
părinții din mânăstire, care și l-au ales duhov-
nic și povățuitor pe calea mântuirii. Printre cei 
care se mărturiseau la cuviosul Daniil a fost și 
vrednicul de pomenire, fericitul Misail, care i-a 
devenit și ucenic duhovnicesc. Primind asculta-
rea de duhovnic, Sfântul Daniil a început și mai 
cu osârdie a se nevoi, mergând din putere în 
putere și sporind întru faptele cele bune, chip și 
pildă făcându-se tuturor. După o vreme, dorind 
împlinire duhovnicească și arzând de dragostea 
cea dumnezeiască, au hotărât să părăsească 
viața de obște și să meargă în pustnicie. 

(Continuare în pagina 12)

Sfinții Daniil și Misail de la Turnu
(5 octombrie)

energia respectivă. Între timp Iair primește vestea 
și îndemnul să nu îl mai supere pe Domnul Hristos 
căci fiica lui a murit. Pentru a nu fi copleșit de dez-
nădejde, Mântuitorul îi spune: „Nu te teme, crede 
numai și se va mântui.” Cu alte cuvinte Domnul îi 
spune lui Iair: „Eu nu sunt numai un Doctor care 
am nevoie să fiu la căpătâiul bolnavului pentru a-l 
vindeca, așa cum credeți voi, și aceasta numai 
înainte de a muri bolnavul, că după aceea nu se 
mai poate face nimic. Eu sunt Cel care dă viața, 
Cel care Înviază din morți, pentru că Eu sunt Învi-
erea și Viața.” Icoana acestei minuni ne prezintă 

pe Domnul care o ia de mână pe copilă, întocmai 
ca icoana Învierii unde trage pe Adam și Eva din 
prăpastia Iadului, iar Sfânta Evanghelie spune 
că îndată s-a întors duhul ei în ea, adică sufletul 
în trup. Însă duhovnicește întoarcerea sufletului 
înseamnă reprimirea Duhului lui Dumnezeu, Cel 
care aduce viața, pe care L-am pierdut prin păcat.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 24-a după Rusalii, 

Învierea fiicei lui Iair, 
Sf. Ev. Luca 8, 41-56, 27 octombrie)

Sursă foto: doxologia.ro
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(Urmare din pagina 11)
Primind binecuvântare de la starețul lor, au mers 

dincolo de Turnul lui Traian, în ținuturile Muntelui 
Cozia, unde și-au săpat chilii în stânca muntelui 
lângă izvoarele de apă ale pădurii liniștite. Multe 
au fost ispitele Cuvioșilor, însă niciuna n-a biruit 
setea lor de rugăciune, de liniște și de osteneli. 
Sub acoperământul Maicii Domnului, în jurul 
Cuvioșilor s-a adunat o mică obște de frați nevoitori 

întru rugăciunea neîncetată, în privegheri, post și 
în citirea cărților folositoare de suflet. De aceea, 
fericiții Daniil și Misail au ridicat o biserică de lemn 
pentru trebuințele lor, în cinstea Intrării în biserică 
a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Cuviosul Daniil era duhovnic al tuturor pustnicilor 
din împrejurimi, la el spovedindu-se, după tradiție, 
și Sfinții sihaștri Neofit și Meletie. Aceștia coborau 
din când în când, mai cu seamă în duminici și săr-
bători, pentru a se spovedi și pentru a se împărtăși 
la Sfânta Liturghie săvârșită în acest schit, care, 
aflându-se în apropierea vechiului turn roman, s-a 
numit Schitul Turnu. Spre sfârșitul vieții, Cuviosul 
Daniil a dat părinților care se nevoiau acolo rându-
ieli de viață pustnicească, apoi, cunoscându-și mai 
înainte sfârșitul, le-a pus povățuitor în locul lui pe 
ucenicul său, Cuviosul Misail. Amândoi fericiții, Da-
niil și Misail, după trecerea la cele veșnice, în prima 
jumătate a veacului al XVII-lea, au fost îngropați 
lângă altarul bisericuței lor. Când, în anul 1676, 

mitropolitul Varlaam al Țării Românești a construit 
la schit o nouă biserică, de piatră, a așezat sfintele 
moaște ale Cuvioșilor Daniil și Misail la temelia 
altarului bisericii celei noi.

Astfel, Cuvioșii Daniil și Misail, avva și uce-
nicul, s-au arătat vase alese ale Duhului Sfânt, 
înscriindu-se în rândul Sfinților Cuvioși sihaștri 
români, ca purtători de daruri duhovnicești și 
luminători prin viețuirea sfântă. Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne reunit joi, 25 fe-
bruarie 2016, în ședință 
de lucru la Reședința 
Patriarhală a hotărât 
canonizarea acestor 
sfinți, având ca zi de 
prăznuire data de 5 
octombrie.

Să ne rugăm și noi 
Sfinților Daniil și Misail 
cu următoarele cuvinte: 
„Din tinerețe iubind ca-
lea virtuții, ați deprins 
nevoințele cele stingă-
toare de patimi și ați 
învățat pe oameni să 
urască plăcerile, izvor 
al durerilor. Drept ace-

ea, Cuvioșilor Părinți Daniil și Misail, vase pline 
de lumină ale Sfântului Duh făcându-vă și de la 
Dânsul primind darul minunilor, rugați-vă pentru 
tămăduirea celor bolnavi cu trupul și cu sufletul, 
pentru îndreptarea noastră pe calea pocăinței 
celei adevărate și pentru mântuirea tuturor celor 
ce vă cinstesc cu evlavie”. Amin.
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