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PARTEA ÎNTÂI
Introducere
Cartea de faţă este o carte de folos pentru creştinii
care vor să meargă pe calea mântuirii. În vremurile
noastre există un mare număr de oameni care sunt
creştini numai cu numele şi care caută să ducă o viaţă
cât mai libertină, o viaţă de desfătări şi de plăceri trecătoare. Poate că şi acestora le va fi de folos această carte,
căci vor avea posibilitatea să înţeleagă faptul că numai
trecând prin cruce se poate ajunge la mântuire şi că toate plăcerile acestei lumi sunt deşarte.
Cei care sunt pe drumul cel bun vor găsi în aceste
pagini putere, vor putea sorbi apa cea curată şi vor fi
mai întăriţi în lupta de zi cu zi cu încercările şi cu necazurile.
Există vreun om care nu ştie ce înseamnă necazurile? Nu. Niciun om, oricât ar fi de bogat, oricâtă carte
ar şti, nu poate scăpa de necazuri. Obsesia aceasta a raiului pe pământ, a vieţii lipsite de griji, este o înşelare
drăcească. Şi dacă toţi oamenii au necazuri, care de care
mai diferite, care de care mai mari, înseamnă că nimeni
nu poate spune că o astfel de carte nu îi este de folos. Ci
dimpotrivă.
Cartea aceasta încearcă să răspundă întrebărilor
pe care şi le pun oamenii cu privire la rostul suferinţei.
Şi încă mai mult: nu este o carte care doar constată ceva, ci este o carte care încearcă să propună soluţia creştină: asumarea crucii.
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Prima parte a cărţii este formată dintr-o serie de
cateheze ţinute într-un limbaj lesne de înţeles, cateheze
care încearcă să aducă învăţăturile Sfinţilor Părinţi pe
limba omului contemporan şi să ţină seama de nevoile
şi de problemele sale. Tema principală fiind înfruntarea
necazurilor, vom găsi cuvinte despre sărăcie, despre necazurile celor căsătoriţi, despre ajutorul Maicii Domnului. Dar şi despre mulţumirea pe care se cuvine să I-o
aducem lui Dumnezeu, sau despre farmece, zodii şi ghinion.
De mare folos este citirea cuvintelor adunate aici
din Sfânta Scriptură şi din scrierile Sfinţilor Bisericii. Şi
în chip deosebit „Cuvântul despre răbdare” al Sfântului
Efrem Sirul.
Totuşi, oricât de multe am citi despre vieţuirea
creştină, dacă nu punem început bun, nu facem nimic.
Şi temelia începutului bun sunt rugăciunile.
Vom afla în această carte Canonul de rugăciune pe
care îl spune cel aflat în necazuri. Rugăciunea îi dă celui
necăjit putere şi nădejde, şi nimic nu îl poate ajuta mai
mult decât rugăciunea. Vom afla şi Acatistul care se
spune atât de către cei aflaţi în necazuri, cât mai ales
pentru cei aflaţi în necazuri. De multe ori inimile noastre suferă văzându-i pe cei de lângă noi că se luptă cu
mari greutăţi. Or, noi îi putem ajuta foarte mult prin
rugăciunile noastre. Şi pentru dragostea noastră Dumnezeu îi va mângâia. Să avem noi dragoste să ne rugăm
pentru ei, şi cererile noastre nu vor rămâne fără răspuns. Rugăciune, rugăciune şi iar rugăciune. Aceasta
este soluţia.
Fie ca această carte să fie cu adevărat de folos tuturor iubitorilor de Hristos şi să îi întărească în lupta
cea bună!
Părintele Nicodim Jar
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Nota autorului la ediţia a doua a cărţii:
Am primit astăzi o scrisoare de la cineva care îmi
reproşa faptul că, neavând eu greutăţi materiale, nu am
dreptul să scriu sau să vorbesc despre înfruntarea necazurilor. Dumnezeu îmi este martor că atunci când am
tipărit prima ediţie a cărţii de faţă aveam mari greutăţi
materiale. Mi s-a întâmplat, şi nu o dată, să nu am
mâncare pentru soţia mea atunci când era gravidă. Ştiu
ce înseamnă să scotoceşti prin buzunarele hainelor pentru a mai găsi câţiva bănuţi rătăciţi pentru a putea cumpăra o pâine sau pentru pampers… Deci în această carte
am scris ce am scris ca unul care a purtat crucea necazurilor, şi nu ca un sociolog care studiază la microscop
suferinţa.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu că ne-a dat putere să
ne luptăm cu deznădejdea…
Şi, dacă astăzi o ducem mai bine, poate că totul e
ca să ne putem creşte copiii. Vedem în asta mila Domnului care ştie foarte bine neputinţele, îndoielile şi puţinătatea credinţei noastre.
M-aş bucura însă să îmi pot pune nădejdea în
Dumnezeu aşa cum o făceam când nu aveam nici unde
locui şi nici mâncare îndeajuns…
Nota autorului la ediţia a patra a cărţii:
Au trecut șaptesprezece de când am tipărit prima
ediție a cărții de față. Am simțit nevoia să completez
ediția de față, dar tot nu simt că mi-am făcut bine temele. Aș vrea să scriu și despre frica de viitor, despre
atacurile de panică, despre pierderea credinței în Dumnezeu din cauza încercărilor și despre multe alte subiecte. Dacă Dumnezeu va îngădui, voi scrie ulterior o
altă carte despre aceste teme. De aceea vă rog să mă pomeniți în rugăciunile voastre...
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Scrisoare către cel care suferă
Iubitul meu frate în Hristos,
Citeşti acum o scrisoare de la cineva pe care nu îl
cunoşti, dar care s-a rugat pentru tine, s-a rugat să treci
cu bine prin această încercare pe care a îngăduit-o
Dumnezeu.
De ce îţi scriu?
Îți scriu din mai multe motive. În primul rând
pentru că, atunci când am trecut prin anumite
încercări, mi-a venit să urlu de durere şi de singurătate.
Mi se părea că pe nimeni nu interesează suferinţa mea,
că fiecare îşi vede de viaţa sa şi că există un zid care îi
desparte pe oameni. Mi s-a părut că nu este drept să fie
aşa, că dacă ne numim creştini ar trebui nu numai să ne
veselim cu cei ce se veselesc, căci aceasta o fac şi păgânii, ci şi să plângem cu cei ce plâng.
În al doilea rând îţi scriu pentru că mi-aş dori să
fiu alături de tine în încercarea prin care treci. Poate ţi
se pare ciudat ca un om care nu te cunoaşte să vrea să
îţi fie alături. Dar, după ce am suferit foarte mult în
viaţă, în inima mea a apărut un fel de solidaritate cu
toţi cei care suferă. Nu e vorba de milă, nici de compasiune. E o formă de dragoste.
Mă bucură că această dragoste au avut-o faţă de
întreaga lume, dar la măsuri inimaginabil mai mari, toţi
sfinţii. Cineva spunea că un călugăr adevărat este cel
care se roagă şi suferă pentru întreaga lume. La mine
nu e vorba decât de o dorinţă de a fi alături de cei care
suferă, mai mult sau mai puţin decât am suferit eu, şi
cărora nimeni nu le spune vreun cuvânt de mângâiere.

8

Poate că eşti înconjurat de prieteni sau de rude pe
care le simţi aproape. Atunci nu mai citi această scrisoare. Nu poate decât să pălească în faţa dragostei celor
de lângă tine. Scrisoarea aceasta este pentru cei care suferă în singurătate.
Şi ţie, celui care o citeşti până la capăt, să ştii că îţi
scriu cu lacrimi în suflet. Chiar dacă ochii mei sunt uscaţi, inima mea lăcrimează pentru tine. Nu sunt figuri
de stil, nu e literatură. Ci e mărturisirea unei dureri, că
tu poţi fi singur.
Cine sunt eu să mă amestec în viaţa ta? Nimeni.
Şi, totuşi, sunt un suflet. Pe care îl doare tare faptul că,
deşi pământul este plin de oameni, totuşi mulţi se simt
singuri. Ştii, măcar cu un lucru mi-aş dori să rămâi din
scrisoarea mea. Că dacă pe un străin care nu te cunoaşte, care nu ştie frumuseţea care se ascunde în sufletul tău, care nu ştie ce comori se ascund în spatele
carapacei în care te ascunzi, îl doare că suferi şi ar vrea
să îţi fie alături, deşi fizic aceasta este imposibil, atunci
cu atât mai mult Dumnezeu vrea să îţi fie aproape.
Dumnezeu ne scrie de când ne-am născut că ne iubeşte,
numai că uneori nu avem ochi să citim cuvintele Sale.
Trăim în deşertul secolului al XXI-lea. Oamenii
trăiesc fiecare după propriile pofte, fără să mai vadă în
ceilalţi decât nişte obiecte de care să se poată folosi. Nu
generalizez, sunt şi excepţii, dar despre ele îţi voi scrie
mai jos. Vechea constatare – „Cel mai bun prieten al
omului este câinele” – se referea la faptul că oamenii, în
afara semenilor lor, pot găsi în câine un prieten devotat.
Mai bine zis un slujitor devotat. Dar astăzi, pentru
mulţi oameni câinele a devenit cel mai bun prieten, mai
apropiat decât rudele sau decât ceilalţi semeni.
De ce? Pentru că semenii nu prea mai sunt capabili să întreţină o relaţie dezinteresată, pentru că în zilele noastre în spatele multor prietenii stau ascunse diferite interese. Unii se împrietenesc pentru a obţine
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anumite lucruri, iar alţii, mai orbiţi de patimă, nu se
dau în lături chiar să se căsătorească din interes.
Proverbul „prietenul la nevoie se cunoaşte” s-a
transformat în „prietenul la nevoie te cunoaşte”, adică
„prietenul când are nevoie de tine îşi aminteşte că te
cunoaşte”. Trist, dar adevărat. Pentru mulţi prietenia
este un schimb: „Ți-am dat una, dă-mi alta”. Cred că
n-ar fi de mirare să asistăm la „târgul de prieteni”.
Mă doare că eşti singur. Ştii, deşi rana inimii mele
s-a vindecat, urma ei a rămas. Şi aceasta mă îndeamnă
să îţi scriu. Nu am de gând să fiu moralist, să vin cu reţete de fericire imediată. Nu am de unde să îţi procur
reţeta fericirii necondiţionate, şi nimeni nu o are; ceea
ce se prezintă uneori cu această etichetă este doar un
drog cu efect trecător.
Rostul suferinței
Am de gând însă să îţi mărturisesc că am descoperit o cale prin care suferinţa capătă sens, prin care roadele suferinţei sunt dulci, o cale pe care, oricât ţi-ar fi
de greu să mergi, nu eşti singur. Te rog să primeşti această scrisoare ca şi cum nu ar fi scrisă decât pentru tine. Cum, vei spune, doar o citeşte mai multă lume? Da,
dar ceilalţi nu ştiu câtă durere se ascunde în sufletul
tău. Fiecare îşi ştie propriile dureri, nimeni nu le ştie pe
cele ale altora. Nici eu nu am de unde şti prin ce treci tu
acum. Dar ştiu un lucru: că, dacă ţi-ar fi bine, atunci nu
ţi-ai pierde timpul să citeşti această scrisoare.
Încep prin a-ţi spune că Dumnezeu te iubeşte.
„Da, vei spune, secretul acesta îl ştie toată lumea.” Tocmai asta încerc eu să îţi spun, că nu îl ştie toată lumea.
De fapt, cu gura mulţi spun asta, şi o repetă cu uşurinţă.
Dar de crezut o cred numai atunci când au de toate şi le
este bine. A crede că Dumnezeu te iubeşte nu e acelaşi
lucru cu a constata că ai ceea ce vrei la un moment dat,
ci înseamnă a crede că tot ceea ce ţi se întâmplă în viaţă
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ţi se întâmplă cu îngăduinţa Celui care vrea să te mântuieşti.
Dumnezeu ne iubește
În momentul în care înţelegem că Dumnezeu ne
iubeşte nu mai suntem singuri, scăpăm de această fiară
a singurătăţii care vrea să ne doboare sufletul.
Dumnezeu te iubeşte... Cuvinte care riscă să te
plictisească, pentru că atâtea şi atâtea secte repetă această propoziţie numai ca să câştige prozeliţi. Parcă şi
preoţii se sfiesc să le mai repete, tocmai pentru a nu se
asemăna cu sectanţii. Dar cuvintele acestea: „Dumnezeu te iubeşte”, aparţin Bisericii. Tocmai pentru că Mirele Bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos, le-a rostit şi
le rosteşte celor care au înţeles că, „în zilele lui Ponţiu
Pilat”, El S-a răstignit şi pentru noi. Nu mărturisim aşa
când spunem „Crezul”: „Şi S-a răstignit pentru noi”,
pentru că ne iubeşte, pentru că vrea să ne mântuim şi
să ne bucurăm în vecii vecilor de dragostea Sa?
Ştii, unii oameni au o credinţă bolnavă, adică primesc învăţătura Bisericii pe bucăţele. Adică sunt în stare să primească toată învăţătura despre Sfânta Treime,
despre Sfânta Liturghie, dar găsesc tot felul de scuze
pentru a justifica faptul că nu merg duminica la biserică. Sau cred că Dumnezeu îi iubeşte pe oameni, dar nu
vor să priceapă că Dumnezeu nu îi iubeşte numai „în
general”, ci şi în „particular”. Le este uşor să creadă predaniile despre a doua Venire a Mântuitorului, dar le este greu să înţeleagă că şi pe ei îi iubeşte Dumnezeu.
Sunt gata să vorbească despre cât de mult îi iubeşte Dumnezeu pe oameni, pe alţii adică. Pe vecinii, pe
rudele lor, pe prietenii sau chiar pe duşmanii lor. Dar că
îi iubeşte pe ei înşişi le este aproape cu neputinţă să înţeleagă. Se consideră prea mici, prea neimportanţi pentru aceasta. Dar Făcătorul nostru are alte criterii după
care îi judecă pe oameni şi în faţa Sa nimeni nu este tre-
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cut cu vederea. Cineva spunea că este la fel de grav să te
îndoieşti de faptul că Dumnezeu te iubeşte ca şi să te
îndoieşti de fecioria Maicii Domnului.
Fireşte, cei care tăgăduiesc fecioria Maicii Domnului sunt numiţi eretici şi sunt vrednici de osândă. Dar
cei care tăgăduiesc dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni cum ar trebui să fie numiţi?
Cred că tot un fel de erezie este a nu crede că
Dumnezeu te iubeşte, pentru că aceasta înseamnă a te
îndoi de faptul că Hristos S-a răstignit din dragoste
pentru neamul omenesc. Oricum, chiar dacă nu este
vorba de o erezie clasică, este vorba desigur de o înşelare.
Puterea rugăciunii
Tu spui că Dumnezeu te iubeşte, şi totuşi eşti singur cu necazul tău. Vezi contradicţia? Nu spun că este
uşor să simţi dragostea lui Dumnezeu în astfel de momente, ci doar că poţi încerca aceasta. Dumnezeu este
alături de tine şi dacă eşti convins de aceasta, şi dacă nu
eşti. Tu trebuie să îi deschizi uşa. Şi uşa aceasta are un
mâner: rugăciunea. În momentul în care înţelegi că
Dumnezeu nu are cum să te părăsească, pentru că te iubeşte, pasul firesc este să Îl chemi în casa ta, în sufletul
tău.
Rugăciunea aceasta este esenţială. Nu am cum să
îţi dau vreo formulă magică prin care să Îl chemi. Doar
Dumnezeu, fiind atotputernic, nu poate fi obligat să vină prin nicio formulă magică. Cei care folosesc astfel de
formule primesc vizita musafirului nepoftit, adică a diavolului.
Dumnezeu vine atunci când Îl chemi cu inimă
înfrântă şi smerită, când Îl chemi cu dragoste şi cu convingerea că te ascultă. Tu poate voiai să îţi „vorbesc”
despre izbăvirea de necazuri, şi eu îţi „vorbesc” despre
rugăciune. Este normal. Primul lucru pe care trebuie să
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îl facem atunci când trecem printr-o încercare este să Îi
cerem lui Dumnezeu puterea de a o depăşi. Şi cu cât
şovăim să ne rugăm, cu atât ajutorul dumnezeiesc
întârzie să se arate. Dumnezeu vrea ca oamenii să fie
conştienţi de propria neputinţă şi să Îi ceară ajutorul.
Dacă Dumnezeu ne-ar ajuta automat, fără ca noi să Îi
cerem aceasta, atunci care ar mai fi rostul încercărilor?
Omul ar trece prin încercări ca un martor exterior al
capriciilor vieţii, ca un obiect care nu participă la
desfăşurarea evenimentelor.
Este extrem de important ca în faţa fiecărei încercări să ne simţim ca pe un câmp de luptă. Putem fugi
sau putem lupta până la ultima picătură de sânge. Diavolul vrea să fugim, să pierdem cununa.
Important este să încercăm să ieşim biruitori din
fiecare încercare prin care trecem cu îngăduinţa lui
Dumnezeu. Dacă refuzăm lupta, nimeni, niciodată, nu
ne va putea da înapoi cununa de care ne lipsim. Trebuie
să fim proprii noştri eroi şi să avem curajul de a ne lupta cu greutăţile.
Eroii lui Dumnezeu
Să ştii că Dumnezeu are eroi care sunt mult mai
vrednici de laudă decât cei din cărţile de istorie. Dumnezeu are eroi care se luptă cu propriile patimi, care se
luptă cu legiuni de diavoli şi pe care lumea nu îi cunoaşte. Şi mai are Dumnezeu eroi care, mergând tot pe
calea sfinţeniei, se luptă cu încercările vieţii.
Creştinii adevăraţi sunt astfel de eroi. Să ştii că nimic nu este mai străin unui suflet creştin decât lipsa de
eroism. Să nu exagerez. Puţine însuşiri îi sunt atât de fireşti creştinului cât îi este curajul. Sfântul Apostol Pavel
prezenta lupta duhovnicească pentru dobândirea raiului ca pe o luptă clasică, în care luptătorii au arme, scuturi şi tot ceea ce le mai trebuie.
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Împărăţia Cerurilor nu se dobândeşte cu uşurinţă.
Hristos nu i-a fericit pe cei comozi sau pe cei ghiftuiţi.
Hristos i-a fericit pe cei ce plâng, pe cei ce rabdă tot felul de necazuri pentru a ajunge la odihna veşnică. Doar
ştii şi tu asta. Şi, chiar dacă nu toţi oamenii sunt frumoşi, chiar dacă nu toţi oamenii sunt genii, în schimb
toţi creştinii sunt eroi. Mai exact, devin eroi în războiul
duhovnicesc, fiind întăriţi de puterea dumnezeiască.
Poate vei spune: „Da, dar eu sunt o fire mai slabă,
Dumnezeu nu ne-a făcut pe toţi la fel de puternici”.
Dar chiar dacă nu ne-a făcut la fel de puternici,
ne-a dat şi ne dă fiecăruia dintre noi puterea de a face
faţă greutăţilor. Întotdeauna încercările sunt cu o picătură mai uşoare decât limita maximă pe care o putem
suporta fiecare. Şi, vorbind simplu, când cineva care are
limita maximă de 40 de „kilograme” de suferinţă rabdă
fără să crâcnească o încercare de 39,9 „kilograme” atunci este mult mai „erou” decât cel care are limita maximă de 45 de „kilograme”, dar duce crâcnind o încercare de 40 de „kilograme”.
Eroismul se stabileşte în funcţie de puterea de rezistenţă a fiecăruia, pe care numai Dumnezeu o ştie. În
momentul în care ne plângem că încercările ne-au copleşit, afirmăm fără să ne dăm seama că Dumnezeu a
greşit, îngăduind să fim ispitiţi peste puterile noastre.
Despre slăbiciunea credinței noastre
Ai grijă să nu cazi în aceeaşi cursă. Pe mulţi diavolul i-a aruncat în deznădejde cu această cugetare: că
Dumnezeu nu ţine cont de neputinţele noastre. Nu aş
vrea să te smintesc dacă ţi-aş spune că, în urmă cu ani
de zile, am fost ispitit de gândul sinuciderii. Eu am rămas orfan de mamă de la aproape paisprezece ani şi am
avut o copilărie marcată de acest lucru. Când m-am
apropiat de Biserică, pe la 18 ani, am avut nădejdea că
voi intra într-un spaţiu deosebit, într-o comunitate ai
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cărei membri sunt plini de dragoste unul pentru celălalt. Într-o perioadă în care sufeream de foame
(pentru că acasă nu primeam destulă hrană), am
început să slăbesc din ce în ce mai mult. Toată lumea, la
biserică, îmi spunea: „Vai, ce ai slăbit! Ce e cu tine?”.
Fiindu-mi din ce în ce mai rău, ameţelile fiind din ce în
ce mai dese, m-am hotărât să le spun care era situaţia.
Nu am cerut nimănui nimic, dar speram că se va găsi
un suflet de creştin care să mă ajute. Mă cunoştea
multă lume, din moment ce vindeam cărţi religioase
după slujbă (aveam o tarabă în curtea bisericii, dar nu
aveam niciun venit, căci nu puneam adaosuri la cărţi;
vindeam cărţi pur şi simplu pentru că simţeam nevoia
de a-i ajuta pe alţii, o nevoie asemănătoare cu cea de
a-ţi scrie ţie).
Am aşteptat multă vreme să mă ajute cineva, dar
degeaba. Când, spunându-i părintelui paroh de tulburarea prin care trec, am primit sfatul de a mânca pâine cu
apă, ca să îmi treacă foamea, am simţit că înnebunesc.
Eu de-abia mă ţineam pe picioare, şi părintele îmi
spunea să rezist cu pâine şi apă (în condiţiile în care organismul meu nu îşi revenise din starea de slăbiciune
provocată de o asceză foarte aspră din perioada în care
credeam că aurul spiritual este cel din Orientul Îndepărtat). Mi s-a părut că toată credinţa creştinilor din
parohie era o mascaradă. Ştiu, nu trebuia să judec pe
nimeni, dar îmi era foarte greu să nu judec. Unii veneau
cu maşini foarte scumpe, căci aveau o situaţie materială
bună. Şi totuşi, dacă erau creştini, de ce nu mă ajutau?
Mai ales că îmi trebuia foarte puţin.
Mi s-a făcut la un moment dat atât de scârbă de
făţărnicia lor, încât m-am gândit să mă sinucid. Nu mai
voiam să trăiesc într-o lume cu astfel de oameni. Voiam
să las ca ultim mesaj cuvintele: „E vina voastră, a celor
care vă consideraţi creştini...”
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Bine că m-a ferit Dumnezeu de aşa o prostie!
Mi-am dat seama că scăpam de răutatea oamenilor şi
intram pe mâna dracilor, care m-ar fi chinuit veşnic
pentru păcatul sinuciderii. Mi-am dat seama că necazul
prin care treceam avea un rost, şi m-am rugat Domnului să îmi dea puterea să îl îndur şi să nu îngăduie să fiu
covârşit de slăbiciune.
Încercarea aceea a trecut. Din ea am înţeles că nu
merită să cad în deznădejde atunci când ceilalţi nu se
poartă creştineşte. Şi mai ales că ispita, oricât ar fi de
grea, nu este mai grea decât poţi duce.
Pentru mine a fost un mare semn de întrebare:
cum au putut unii creştini să fie atât de nepăsători faţă
de suferinţa unui frate de-al lor? Din citirea Vieţilor
Sfinţilor îmi formasem o cu totul altă imagine despre
comunitatea creştină. Şi, totuşi, realitatea era foarte
tristă. Mi-am dat seama că mulţi oameni se îndepărtează de Biserică tocmai din cauza comportamentului
smintitor al unora dintre creştini. În situaţia în care
m-am aflat nu putea nimeni să spună că nu ştie că îmi
este rău. Din moment ce mă întrebau mulţi dintre ei de
ce sunt atât de gălbejit la faţă, dacă nu cumva sunt bolnav, de ce nu mă hrănesc mai bine, este evident că aspectul meu fizic exprima starea în care mă aflam.
Am sărit puţin de la rugăciune la dragostea semenilor. Te rog să mă ierţi. Acum, după ani de zile, privesc
încercarea aceea cu bucuria unui examen pe care l-am
câştigat. Cu toate momentele de slăbiciune prin care am
trecut, singurul la care am aflat alinare a fost Dumnezeu. Uneori mă gândesc că dacă nu aş fi trecut prin încercarea respectivă şi aş fi avut parte numai de momente frumoase, aş fi pierdut tocmai ceea ce consider că am
mai de preţ: dragostea faţă de Dumnezeu. De fapt nu aş
fi pierdut-o, ci s-ar fi împuţinat. Aşa, ştiind că e trecută
prin focul încercărilor, o păstrez ca pe o comoară şi încerc să o tot înmulţesc.
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Privind în urmă, caut parcă să găsesc explicaţii indiferenţei celor care nu m-au ajutat. Poate că erau prea
prinşi cu problemele lor. Poate că le era greu să creadă
că acasă nu primeam destulă hrană. Poate că aşteptau
să le cer mai insistent ajutorul. Nu ştiu. Dar un lucru
îmi este clar: creştinii de astăzi nu mai sunt cei din
vechime.
Şi atunci, ce este de făcut? Să părăsim credinţa
creştină? Să trăim în patimi? Nu. Oricât de mare ar fi
apostazia unora, oricât de puţin ar ţine alţii seama de
poruncile Evangheliei, nimeni nu ne poate împiedica să
mergem pe calea mântuirii. Cu poticniri, cu căderi, cu
ridicări. Cât despre ceilalţi, nu avem de unde şti când
vor pune început bun. Dacă nu au pus deja. Dumnezeu
vrea să ne mântuiască pe toţi, nu numai pe unii.
Supraviețuind prin iubire
Oricum, nu susţin că toţi creştinii zilelor noastre
sunt reci la inimă. Am cunoscut mai apoi creştini care
ştiau ce înseamnă dragostea de aproapele. Am locuit o
vreme la nişte prieteni, soţ şi soţie.1 Eu eram bolnav,
sufeream de o boală la plămâni. Ei mi-au fost alături cu
multă dragoste. La un moment dat, pentru masă nu
mai era decât un singur ou. M-am gândit că într-o asemenea situaţie, cu trei guri şi un singur ou, situaţia era
de plâns.
Dar soţia prietenului meu, foarte natural, a împărţit oul în trei şi am început să mâncăm. A fost unul
dintre cele mai frumoase momente din viaţa mea. Nu
avea oul vreun gust aparte, dar dragostea prietenilor
mei m-a făcut fericit. Am simţit că şi în zilele noastre
porunca evanghelică de a-ţi iubi semenul mai este luată
în serios.
Din păcate, acești prieteni ai mei au divorțat, la mai mult de
zece ani de la apariția primei ediții a acestei cărți. Totuși, nu pot
uita modul creștinesc în care s-au purtat cu mine (n.a.).
1
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De ce îţi vorbesc despre oul acela? Pentru că este
unul dintre argumentele cele mai simple pe care ţi le
pot aduce ca să înţelegi că specia creştină rezistă încă,
deşi pare pe cale de dispariţie. Mi s-a întâmplat să mai
cunosc mulţi oameni deosebiţi, creştini adevăraţi, care
m-au convins de acest lucru. Dacă atunci când nimeni
de la biserica aceea nu m-a ajutat aş fi cunoscut câţiva
dintre creştinii pe care îi cunosc astăzi, aş fi depăşit
foarte uşor acel moment. Cu siguranţă ei m-ar fi ajutat.
Despre ajutorul primit prin rugăciune
Revin acum la rugăciune. Ne aflăm deci pe câmpul de luptă. Duşmanul ne-a atacat, încercarea ne stă
înainte. Primul lucru pe care trebuie să îl facem este să
cerem întăriri. Adică, să ne rugăm.
De rugat, mulţi se roagă în astfel de momente.
Dar rugăciunile unora par a nu fi ascultate. Pentru că
mulţi se roagă cu formalism. Prea puţini îşi dau seama
ce lucru extraordinar este rugăciunea. Te pune în dialog
cu Dumnezeu. Dacă în faţa celor care se roagă ar sta un
rege, atunci atenţia lor ar fi solicitată la maxim. Rare
sunt momentele în viaţă când poţi vedea de aproape un
rege. Dacă înaintea lor ar sta cine ştie ce mare actor, ar
sta ca hipnotizaţi. Dar când stau la rugăciune şi înaintea
lor este Însuşi Dumnezeu, oamenii se plictisesc repede
şi vor să termine cât mai repede rugăciunea. O astfel de
rugăciune are însă puţine şanse să fie ascultată.
Gândeşte-te la semnificaţia cuvintelor „cu inimă
zdrobită”. Câţi se mai roagă aşa? Mulţi parcă dau comanda unui chelner atunci când se roagă. „Doamne, fă
aşa şi aşa”. Dar când zicem „Tatăl nostru” nu ne rugăm
„facă-se voia noastră”, ci „facă-se voia Ta”! Asta este
important atunci când ne rugăm: să cerem puterea de a
face voia lui Dumnezeu, de a trece cu bine prin toate încercările pe care le-a îngăduit El. Şi, la vremea cuvenită,
vom afla uşurare.
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De multe ori nouă ni se pare că am suferit destul.
Dar suntem noi în măsură să cântărim aceasta? Avem
noi balanţa care să Îl vădească pe Dumnezeu că a greşit,
amânând prea multă vreme ajutorul? Nu.
Asta trebuie să faci acum. Să te rogi plin de nădejde. O rugăciune făcută cu necredinţă, cu senzaţia inutilităţii, nu poate fi primită de Dumnezeu. Ar suna cam
aşa: „Doamne, eu acum am nevoie de ajutor. Dar mă îndoiesc că Tu vezi asta sau, chiar dacă vezi, mă îndoiesc
că mă vei ajuta”. Aceste cuvinte sunt mai degrabă de
hulă decât de rugăciune.
Roagă-te, roagă-te, roagă-te. Şi Dumnezeu te va
întări. Dacă ai evlavie la Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu, roagă-te ei şi te va acoperi cu preasfântul ei
acoperământ. De multe ori mă rugam ei şi îi spuneam:
„Vezi că eu nu am o mamă pe pământ care să îmi aline
sufletul. Ajută-mă tu, că îmi este tare greu”. Şi răspunsul nu întârzia să apară. Chiar dacă mie mi se părea
uneori că întârzie.
Sunt milioane şi milioane de oameni pe care i-a
ajutat. Pe unii i-a ajutat făcând minuni mari, care au
uimit lumea, şi care sunt scrise în cărţi. Dar a făcut
mult mai multe minuni, despre care nu scrie nicăieri.
I-a ajutat pe unii să îşi găsească loc de muncă, pe alţii să
aibă linişte în familii, pe alţii i-a izbăvit de boli grele. Şi
a făcut-o în aşa fel încât cei necredincioşi pot spune că
au fost banale întâmplări, că s-au datorat norocului.
Dar noi ştim că nu există noroc. Că tot binele din viaţa
noastră este rânduit de Dumnezeu.
Nu numai Maicii Domnului să te rogi. Ci mai ales
sfinţilor la care ai evlavie şi îngerului tău păzitor. Roagă-te, şi vei simţi că toată Biserica Cerească este alături
de tine.
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Puterea răbdării
Totuşi nu vreau să crezi că rugăciunea anulează
încercările. Sfinţii care se rugau neîncetat lui Dumnezeu nu au avut o viaţă lipsită de încercări. Ci dimpotrivă. Dar în fiecare dintre aceste încercări ei se rugau să
primească de la Dumnezeu răbdare şi putere. Ba, uneori, chiar cei ajunşi pe înalte culmi duhovniceşti aveau
de înfruntat ispite foarte mari, în care nu mai simţeau
prezenţa harului dumnezeiesc şi lupta le era foarte grea.
Prin astfel de războaie au dobândit cununi de mare
preţ, pentru astfel de încercări au primit daruri peste
daruri.
Mare este răbdarea... Pentru că Dumnezeu nu trimite ajutorul imediat după ce I se cere aceasta. Rugăciunea nu lucrează magic, nu spunem „hocus-pocus” şi
vine uşurarea. De multe ori Dumnezeu, văzând că oamenii nu se lasă pradă deznădejdii, că sunt creştini adevăraţi, îngăduie ca ispitele să îi mai încerce o vreme. De
aceea este importantă nu numai rugăciunea. Ci şi răbdarea, care lucrează ca o rugăciune tăcută. Formularea
aceasta mi se pare foarte potrivită: răbdarea este o rugăciune fără cuvinte.
Omul aflat în necazuri este permanent ispitit de
vrăjmaş în diverse feluri, doar-doar o renunţa la suferinţă. Şi omul care rabdă fără să crâcnească se roagă
tainic: „Doamne, Tu vezi neputinţa mea. Eu nu mai am
putere să mă mai lupt. Sprijineşte-mă până la capăt şi
întăreşte-mă, ca să nu mă las înşelat de cursele vrăjmaşului”.
Nu vreau să las impresia că îţi scriu ca şi cum aş fi
iscusit în lupta cu necazurile şi ţi-aş da sfaturi „de sus”.
Deloc, ba chiar îmi cunosc neputinţele şi mă întreb dacă
este firesc ca un om atât de slab ca mine să îţi scrie. Dar
îţi scriu din nevoia sufletească de a fi alături de tine. Încercarea în care te afli va trece şi vei avea timp să citeşti
mai mult despre răbdare şi despre lupta împotriva vrăj-
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maşului în cărţile Sfinţilor Părinţi. Acolo este aurul.
Acolo găseşti tot ce îţi trebuie şi poate că după ce vei citi
scrierile lor rândurile mele or să ţi se pară stupide şi fără folos. Primeşte-le ca pe nişte flori, chiar dacă se ofilesc repede. Măcar câteva clipe le poţi simţi parfumul.
Iar când vei avea flori puse în ghiveci, flori care rezistă
vreme îndelungată, într-adevăr nu va mai avea rost să
îţi aduci aminte de ceea ce ţi-am scris.
Eu cred că m-aş fi bucurat să primesc o astfel de
scrisoare. Uneori, citind din scrierile Părinţilor despre
răbdare, mi se părea că aş avea nevoie ca cineva să îmi
spună: „Da, astăzi sunt perfect actuale. În lumea modernă în care nimeni nu mai are răbdare în faţa necazurilor, în care atât de des oamenii ridică pumnii încleştaţi spre cer, trebuie să Îl rugăm stăruitor pe Dumnezeu
să ne dea acest dar”.
Atacurile diavolești
Îţi voi scrie acum puţin despre aceste atacuri ale
vrăjmaşului, care se asociază diferitelor necazuri. În
momentul în care cineva suferă, are un echilibru interior uşor de zdruncinat, parcă nu mai este stăpân pe el
însuşi. Fără o credinţă puternică îi este foarte greu să
reziste curselor diavolului.
Un tânăr care a picat examenul de admitere la facultate este uşor de atras pe drumul beţiei. O fată rămasă orfană de părinţi este uşor de atras în patima desfrâului. Este singură, are nevoie de înţelegere, şi în numele
unei îndoielnice prietenii se găseşte uşor câte un tânăr
care să îi ofere consolare nu numai sufletească, ci şi trupească.
Vrăjmaşul nu atacă direct cu patima, ca să nu îi
dea celui ispitit posibilitatea de a observa lanţurile patimii şi de a încerca să scape de ele. El atacă treptat, astfel încât cel ispitit să aibă impresia că îşi manifestă liber
pornirile lăuntrice. Pe fecioară nu o ispiteşte direct cu
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cine ştie ce orgii sexuale, ci o ia încetul cu încetul. Mai
întâi nişte îmbrăţişări pătimaşe, apoi sărutări „nevinovate” şi apoi manifestarea „dragostei adevărate”: pierderea fecioriei. Multe fete şi-au pierdut fecioria tocmai
datorită faptului că ispita trupească a coincis cu un moment de dezechilibru interior. După ce momentul respectiv a trecut şi dezechilibrul a fost depăşit, fata a rămas femeie. Şi nu mai poate da timpul înapoi.
Cei prinşi în astfel de curse încearcă uneori să
mascheze faptul că au conştientizat înfrângerea. Aceasta este a doua victorie a diavolului. Pentru că, după ce
i-a atras pe oameni în păcat, el face tot ce îi stă în
putinţă pentru a-i ţine departe de pocăinţă. În loc ca
omul să aibă tăria să Îi ceară lui Dumnezeu iertare
pentru căderea sa, preferă să persiste în greşeală. Şi aşa
se leagă din ce în ce mai tare cu lanţurile vrăjmaşului.
Desfrâul, beţia, consumul de droguri sunt nişte
patimi uşor de observat. De multe ori însă diavolul se
mulţumeşte ca celor aflaţi în necazuri să le inspire gânduri de mândrie, care sunt mult mai greu de observat
(„Ia uite cât de grele sunt necazurile şi ce bine rezist”),
sau gânduri de superioritate faţă de ceilalţi. Mândria se
oferă a fi un bun suport moral împotriva deznădejdii.
Despre farmece și dezlegarea cununiilor
Voi trece acum la unul dintre cele mai fierbinţi
puncte ale discuţiei despre suferinţă. Ştii de ce consideră că suferă mare parte dintre cei care dau acatiste peste acatiste la biserică? Din pricina farmecelor. Un părinte mi-a spus că acatistele pe care le primeşte cel mai
des sunt cele pentru dezlegarea de farmece. Neştiind
cum vezi tu acest subiect şi considerând că este extrem
de important pentru viaţa ta să nu cazi în capcana în
care cade multă lume, îţi scriu câteva rânduri.
Mulţi vin la biserică să li se facă dezlegări de farmece, deoarece „le merge rău”. Nu vor să se spovedeas-
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că, dar vor să li se citească acatiste. Să ne referim la un
caz general: un om căruia i s-au făcut farmece vine la
preot să i se citească acatiste. Dar acatistele nu au
aproape nicio putere câtă vreme omul respectiv trăieşte
în patimi. Din moment ce el însuşi devine rob diavolului prin patimi, până nu îşi curăţeşte sufletul prin
spovedanie nu are cum să afle izbăvire. Diavolul ştie
aceasta şi de aceea nu se teme. Pentru că după ce i se citeşte acatistul la biserică omul revine la patimile sale şi
e din nou în puterea întunericului. Abia după ce omul
se spovedeşte acatistele îl pot ajuta.
Abia acum te va interesa ceea ce scriu despre farmece. Pentru că mă voi referi la cei care numai îşi imaginează că suferă din acest motiv. Datorită apostaziei
contemporane, vedem că răsar o sumedenie de vrăjitoare, cele mai multe spunând că fac magie albă. Dar dracii
nu sunt de două feluri, sunt negri. Aşa şi vrăjitoarele.
Oricine merge la ele merge la diavol. De când aceste
diavoliţe apar tot mai des pe posturile de televiziune, de
când presa le acordă atenţie, a apărut psihoza farmecelor. Mulţi oameni, cum trec printr-un necaz, dau fuga la
preot să li se citească un acatist pentru izbăvire de farmece.
Puţini dintre ei vor să se şi spovedească. De parcă
preotul ar avea puterea să le schimbe viaţa în bine, indiferent dacă ei trăiesc sau nu în păcat. Oamenii
păcătuiesc, vin să li se citească un acatist, iar păcătuiesc, iar vin la acatist. „Ei, părinte, de câte ori mi-aţi
citit şi tot nu îmi este bine. Am draci mari pe mine, nu-i
aşa?” Aşa e, dar sunt draci rugaţi să vină. Pentru că
păcatul este o formă prin care îi ceri diavolului să te
lege.
Foarte des se întâlnesc pe la bisericile în care se
află sfinte moaşte mame care vin cu fetele lor ca să le
citească preotul rugăciuni pentru dezlegarea cununiilor.
Taina: fetele nu mai sunt fete, au preferat să facă dra-
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goste cu prietenii care le-au părăsit şi acum le este mai
greu să îşi găsească soţ. Astăzi a te culca cu prietenul
tău nu se mai cheamă desfrâu; „desfrânată” este numită
numai cea care o face pentru bani. Dar oricât ar încerca
oamenii să coafeze adevărul, patimile sunt patimi. Oricât ar „evolua” această societate care decade duhovniceşte, ceea ce învaţă Scriptura este valabil: desfrâul tot
desfrâu este, oricât de multe măşti şi-ar pune.
Ei bine, unele dintre fetele care nu mai sunt fete
îşi găsesc mai greu soţi. Este uşor să dai vina pe fantomatice farmece când de fapt cauza este alta: pedeapsa
lui Dumnezeu. Dacă s-ar pocăi, dacă ar regreta căderea,
nu numai că Dumnezeu le-ar ierta, ci le-ar şi ajuta să îşi
întemeieze o familie. Dar aşa, fără pocăinţă, nu se
poate. Vrem toţi un Dumnezeu bun şi iubitor, dar un
Dumnezeu care este şi drept nu ne trebuie.
De ce am făcut referirea la fetele care cad în desfrâu fără să considere că greşesc? Pentru că aici se află
încă o cheie a suferinţei. Oamenii consideră că este păcat numai ceea ce fac alţii, şi fiecare caută să îşi ascundă
propriile păcate. Sau, dacă nu le poate ascunde, încearcă măcar să le justifice. Dumnezeu însă trimite încercările asupra noastră şi ca pedeapsă pentru unele păcate.
Şi aşteaptă întoarcerea noastră.
Încearcă să fii sincer cu tine şi gândeşte-te ce I-ai
răspunde lui Dumnezeu dacă ar fi în faţa ta şi te-ar întreba: „Ştii cu ce îmi greşeşti?”
Ar fi bine dacă glasul conştiinţei s-ar mai face auzit. Sunt mulţi care vin să se spovedească şi nu îşi dau
seama că pleacă fără să spună tot. Uită, de exemplu, să
spună că îi apasă păcatul clevetirii. Nu îşi dau seama de
el. Ca să nu mai vorbim despre cei care ascund cu bună-ştiinţă unele păcate. Ei cred că pot primi iertare fix
pentru cele spovedite, pentru celelalte urmând să primească iertare mai târziu. Se aseamănă unor grajduri
care au luat foc şi cel care aruncă apă, fiind orb, aruncă
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numai în locurile în care i se spune că arde. Dar dacă nu
arunci apă peste tot, nu rezolvi nimic. Mai ales că în rugăciunea de dinaintea spovedaniei preotul spune că
„orice păcate vei ascunde, îndoite le vei avea”. Şi cu cât
ascunzi o patimă la spovedanie, cu atât osânda pentru
ea va fi mai mare. Deci ai grijă ca nu cumva să fii biruit
de patimi pe care omul zilelor noastre nu vrea să le mai
considere ca atare, pentru că pe Dumnezeu nu ai cum
să Îl păcăleşti.
Poate că nici de această dată scrisoarea mea nu te
atinge. Poate că tu duci lupta cea bună şi te spovedeşti
sincer după fiecare cădere. Şi apoi te ridici. Ar fi bine să
fie aşa. Toţi cădem. Dar numai cei care se ridică merg
pe calea mântuirii. Şi căderile lor sunt din ce în ce mai
rare şi mai puţin grave. De mare importanţă este găsirea unui duhovnic iscusit. Duhovnic care să te ţină de
mână, care să te înveţe cu multă dragoste să lupţi împotriva patimilor şi cum să urci pe scara duhovnicească.
Despre prieteni
Ultimul lucru pe care vreau să ţi-l spun este despre prieteni. Am atins şi mai sus acest subiect. Pentru
cei care trăiesc în lume şi nu în pustie este foarte important să îşi găsească prieteni cu care să împărtăşească
toate bucuriile şi necazurile. Măcar câţiva. Este adevărat că în jurul nostru sunt destui oameni plini de iubire
de sine, oameni care caută prietenie numai din interese
lumeşti. Dar nu au murit toţi oamenii buni. Un părinte
zicea că sfârşitul lumii va veni când nu va mai fi potecă
de la un om la altul. Or, sfârşitul lumii nu a venit încă.
Semn bun, înseamnă că mai ai timp să îţi faci prieteni.
E cât se poate de firesc să ai prieteni cu care să ştii
că duci aceeaşi luptă. Este anormal să vorbim de dragoste creştină şi în jurul nostru să nu avem decât străini
pe care să ne imaginăm că îi iubim. Înainte de a împlini
porunca iubirii vrăjmaşilor, înainte de a ajunge la a-
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ceastă măsură înaltă, trebuie să cunoaştem iubirea
creştină, frăţească. Ai grijă că sub pretextul iubirii
creştine mulţi şi-au făcut prieteni care s-au arătat vicleni şi pătimaşi. În numele unei prietenii curate, mulţi
au ajuns pe drumuri greşite. Eu atât am vrut să îţi mai
spun: că este tare bine să ai alături de tine prieteni adevăraţi. „Ce au necazurile cu prietenii?”, poate că întrebi,
fiindu-ţi greu. Dacă ai avea prieteni buni, orice încercare a ta ar fi dusă mult mai uşor.
Şi să nu crezi că prietenii sunt perfecţi. Toţi vrem
să avem prieteni perfecţi, dar nimeni nu vrea să fie el
aşa cum le pretinde celorlalţi. Şi nici să nu crezi că prietenii adevăraţi se găsesc la tot pasul. Nu am auzit de
vreo epidemie de prieteni până acum. Dar, dacă găseşti
oameni care îţi pot fi prieteni, preţuieşte-i cum se cuvine. Şi mai ales mulţumeşte-I lui Dumnezeu că ţi i-a
dat.
Gata, am terminat. Nu îţi mai scriu. Parcă mi s-a
luat puţin din piatra pe care o aveam pe inimă. De luni
de zile aşteptam să îţi scriu, dar nu ştiam cum să o fac.
Dacă puteam să scriu mai bine, te-aş fi ajutat mai mult.
Nădăjduiesc că vei înţelege măcar un lucru: dacă
eu, care îţi sunt străin, am „pierdut” atâta timp la masa
de scris încercând să fiu aproape de tine, dă-ţi seama
cât de mult vrea Dumnezeu să simţi că este aproape de
tine. Şi să nu crezi că acum am satisfacţia unei probleme rezolvate. Dimpotrivă. Poate îţi voi mai scrie şi altădată. De un lucru să fii sigur: că mă voi mai ruga pentru
tine şi pentru toţi cei care suferă, ştiuţi numai de Dumnezeu. Şi chiar dacă rugăciunea mea este slabă, am nădejde că nu va fi trecută cu vederea. Cred că rugăciunile
sunt scrisorile care ajung cel mai repede la destinaţie.
Îţi doresc toate cele bune.
Cu dragoste în Hristos,
Danion, 1.03.2001
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Scrisoare către Sfântul Nectarie
Sfinte Nectarie, ajută-mă. Ţi-am mai scris şi îţi
scriu încă o dată, te rog, ajută-mă. Am mare nevoie de
ajutorul tău. Te rog, ajută-mă să înţeleg taina suferinţei... De ce atâta suferinţă în viaţa mea, de ce? De ce
atâtea lacrimi şi atâta durere?
Ajută-mă, Sfinte Nectarie, nu mă lăsa... Am citit
despre minunile tale, am citit despre ajutorul pe care
l-ai dat altora. Ajută-mă şi pe mine.
De multe ori m-ai ajutat atât de repede, încât rămâneam uimit de grabnicul tău ajutor. Uneori m-ai ajutat fără ca eu să îţi cer ajutorul.
Dar acum... Ştii că m-a biruit întristarea, ştii că
m-a biruit şi deznădejdea. Ştii că am fost supărat pe tine, că nu m-ai ajutat să trec mai repede de această încercare.
Vino la mine, Sfinte Nectarie, nu mă lăsa. Vezi lacrimile inimii mele, vezi durerea mea. Ştiu că eşti prieten al celor care îţi cer ajutorul, şi multă vreme am ştiut
că stai lângă mine şi mă ajuţi. Dar acum... Ce se întâmplă, sfinte? Am obosit, am obosit, mă simt slab şi lipsit
de puteri.
Mi se pare că pe lumea asta răutatea învinge, îi
văd pe necredincioşi din ce în ce mai puternici şi mai
mulţi, în timp ce pe robii lui Dumnezeu îi văd din ce în
ce mai slabi şi mai puţini.
Tu ştii ce înseamnă să fii prigonit pe nedrept. Parcă în lumea de azi biruie doar oamenii vicleni şi răuvoitori. Ştiu că nu trebuie să judec, ar trebui să nu judec, şi
totuşi o fac. Dar îmi dau seama că o fac din pricina
neputinţei mele.
Simt nevoia să plâng la picioarele tale, sfinte. Simt
nevoia să stau lângă tine şi să îţi spun durerile mele.
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De ce atâta suferinţă, de ce? Simt că mă scufund.
Şi, totuşi, eşti ca o rază de soare trimisă de Dumnezeu
în întunericul care se năpusteşte asupra mea. Să nu mă
laşi, Sfinte Nectarie, să nu mă laşi.
Cred că şi ţie ţi-a fost greu când ai fost umilit şi
batjocorit de atâtea ori. Cred că şi tu ai simţit ce înseamnă să îţi ajungă cuţitul la os.
Ajută-mă, Sfinte Nectarie, nu mă lăsa. Ai fost de
atâtea ori ca un balsam pentru sufletul meu. Iar acum
am impresia că te ascunzi de mine. Ca şi cum m-ai fi
părăsit.
Văd că rândurile mele sunt dezlânate. Dar nu îţi
scriu o scrisoare oficială, ci una de suflet. Scriindu-ţi,
am nădejdea că eşti lângă mine şi mă asculţi. Aşa cum
şi tu aveai nădejdea că Hristos te asculta atunci când
I-ai scris, copil fiind.
Îmi vine să îţi scriu o scrisoare fără sfârşit. Aş vrea
să mă ţii de mână şi să nu îmi dai drumul, până la
sfârşitul vieţii.
Îmi aduc aminte de momentele în care ţi-am simţit ajutorul... Cât de bucuros era sufletul meu atunci.
Ştii bine cum vorbeam altora despre ajutorul tău. Ştii
bine că nu încercam să ţin lumina sub obroc. Parcă acum am nevoie să vin eu la mine, şi să mă aud vorbind
despre lucrurile pe care le spuneam celorlalţi atunci.
Să nu mă laşi, Sfinte Nectarie, să nu mă laşi. Cred
că acum îmi e mai de folos să nu văd că eşti lângă mine,
cred că Dumnezeu vrea să îmi încerce credinţa... Dar
cât de mult mi-aş dori să te ştiu lângă mine...
Am vrut de atâtea ori să mă ajuţi să înţeleg taina
suferinţei. Şi, cu cât te-am rugat mai mult, cu atât mi se
pare că am înţeles mai puţin.
De ce într-un spital, din doi copii la fel de bolnavi,
unul se vindecă şi unul moare? De ce, când poate pentru cel care s-a vindecat nu s-a rugat nimeni, iar pentru
cel care a murit s-au rugat mulţi oameni?
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Da, ştiu, orice rugăciune contează, orice rugăciune
este ascultată de Dumnezeu, dar nu înţeleg de ce pe
unii îi scoate Dumnezeu din încercări imediat ce au început să se roage, iar pe alţii nu îi scoate nici după ani
de zile de rugăciuni?
Ştiu că nu trebuie să mă intereseze ce se întâmplă
cu alţii, ar trebui să mă intereseze doar ce se întâmplă
cu viaţa mea, dar ştii şi tu cât de greu este acest lucru.
Când vei veni să mă ajuţi? Voi vedea oare iarăşi
ajutorul tău? Simt că mă scufund pe marea vieţii
acesteia. Mă simt slab şi neputincios.
Roagă-te pentru mine, să mă întărească Dumnezeu în credinţă şi în răbdare. Îmi văd credinţa cât de
slabă şi de puţină este, chiar ca o trestie bătută de
vânt... Parcă atunci când îmi era bine eram un alt om.
Eşti ca un loc frumos din copilăria mea, sfinte. Mă
uit la icoana ta, atunci când pot, şi îmi descarc sufletul
la picioarele tale.
Tot ce m-a ţinut în ultima vreme e rugăciunea şi
legătura cu duhovnicul. Dar, cu toate astea, până acum
sufletul meu nu s-a oprit din sângerare. Aşa cum se
vede pe monitorul unui muribund aflat în spital că abia
îi bate inima, aşa mă simt şi eu. Şi mi-e teamă, sfinte,
dar această teamă o simt ca pe o parte a unui balansoar.
Iar de partea cealaltă îmi pun puţina credinţă şi puţina
răbdare. Şi, mai ales, nădejdea că nu mă va lăsa Dumnezeu. Mă rog din tot sufletul Maicii Domnului, să mă
acopere cu sfântul ei acoperământ. Mă rog, iară şi iară,
ca Dumnezeu să mă ţină pe calea credinţei.
M-a speriat şarpele fricii şi al necredinţei. Înainte
să îi cunosc, îmi era greu să înţeleg încercările prin care
treceau apropiaţi ai mei.
Acum simt că parcă viaţa ar fi o cursă, în care trebuie să învăţăm că nu putem face nimic prin puterile
noastre. Hristos a biruit moartea, cu moartea pe moarte
călcând. Şi, dacă mă uit în jurul meu, mi se pare că văd
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că nu biruie puterea lui Hristos, ci puterea bolilor, puterea morţii. Dar asta e din cauza necredinţei mele, nu-i
aşa?
Învaţă-mă, sfinte, cum trebuie să gândesc şi ce
trebuie să fac. Citesc în vieţile sfinţilor şi văd cum unii
sfinţi au vindecat o mulţime de bolnavi, dar ei înşişi au
murit după ce au trecut prin boli cumplite. Asta îmi e
greu să înţeleg. Oare pe ei nu se puteau vindeca? Ba da,
sigur că puteau. Dar alegeau să rabde, şi suferinţa le
aducea cunună.
Uneori sunt atât de dezorientat, de parcă vreau cu
orice preţ să treacă necazul acesta. Apoi, după ce mă
rog, îmi dau seama că fiecare suferinţă îşi are rostul ei.
Am vrut de atâtea ori să înţeleg rostul suferinţei... Şi tot
ce înţeleg este că Hristos e cu noi în orice încercare prin
care trecem. Doar ne-a promis că va fi cu noi în necazuri şi încercări.
Mă tot gândesc la cuvântul Său despre Fericiri...
„Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia...” Cuvântul acesta îmi dă nădejde. Am avut chiar perioade în
viaţă în care aproape totul mergea bine, şi mă gândeam
oare în ce fericiri aş putea să mă regăsesc. Acum, când
simt greutatea crucii care aproape mă striveşte, când
suferinţa aproape mă paralizează, am o fărâmă de nădejde că, până la urmă, Dumnezeu o să mă ajute să trec
şi de asta. Fii cu mine, Sfinte Nectarie. Fii cu mine,
chiar dacă Dumnezeu va îngădui ca această încercare să
mă mai apese. Uneori mă gândesc că viaţa mea e o
luptă în care singura miză e aceea de a putea să mă las
cu totul în voia lui Dumnezeu, aşa cum te-ai lăsat tu.
Iară şi iară te rog, vezi puţinătatea credinţei mele.
Vezi cum deznădejdea vrea să mă paralizeze, vezi cum
întunericul vrea să pună stăpânire pe sufletul meu. Şi
ajută-mă, sfinte, încă şi încă o dată. Până la capăt, până
în ceasul morţii mele. Ajută-mă, sfinte, să mă ridic du-
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pă fiecare cădere, după fiecare ezitare, după fiecare
gând sau faptă nepotrivită.
Uneori povara greşelilor şi a păcatelor mele este
atât de grea, încât îmi vine să renunţ la războiul duhovnicesc. Îmi vine să mă predau, să strig că nu mai pot.
Dar exact în aceste momente am simţit, nu o dată, cât
de delicat vine ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Sale, al
îngerilor şi al sfinţilor. În astfel de momente am simţit,
şi nu o dată, ajutorul tău.
Am stat la picioarele tale şi când îmi era bine, şi îţi
mulţumeam din plinătatea inimii mele. Aşa aş vrea să
stau şi acum lângă tine, chiar dacă mă simt atât de plin
de răni şi de suferinţe.
Ajută-mă, Sfinte Nectarie, nu mă lăsa. Am citit şi
voi mai citi despre minunile tale. Îmi e greu să înţeleg
cum pe unii i-ai ajutat atât de repede, ţi-am mai spus şi
îţi spun asta. Aş vrea să înţeleg de ce unii şi-au găsit de
lucru cu ajutorul tău, iar alţii nu. Aş vrea să ştiu de ce
unii s-au vindecat de bolile lor, iar alţii nu. De ce unii au
avut parte de binecuvântări de tot felul, iar alţii nu. Dar,
ori de câte ori mă întreb asta, mi se pare că încerc să mă
bag unde nu e treaba mea. Mi se pare că tocmai asta e
încercarea credinţei, că, deşi lucrurile par atât de confuze, trebuie să nu-mi pierd credinţa.
Ajută-mă, sfinte, nu mă lăsa. Ţi-am spus, atunci
când îmi era bine, că eşti o sărbătoare a sufletului meu.
Acum îmi e greu să spun asta. Ştiu că aşa a fost, şi ştiu
că aşa poate fi din nou.
Da, sfinte, m-aş bucura să mă ajuţi cât mai repede, aici şi acum. Dar ştiu că poate e mai important pentru mine să rabd. Parcă nu mai am putere să rabd, dar,
cu un ultim efort, încerc să recunosc că, dacă Dumnezeu îmi cere să rabd, trebuie să rabd.
Uneori îmi spun că rabd pentru păcatele mele, că
prefer să rabd aici decât pe lumea cealaltă. Şi asta îmi
dă putere. Dar alteori strig: „De ce, Doamne, de ce?”
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Am impresia că, până la urmă, oamenii se împart
în cei care la necazuri întreabă cu disperare „De ce?” şi
cei care spun: „Doamne, fie voia Ta, nu voia mea”.
M-a ajutat foarte mult un cuvânt al unui părinte,
care mi-a zis ca la vreme de necaz să zic: „Doamne, eu
sunt al Tău, Tu eşti al meu, mântuieşte-mă, nu mă lăsa”. Ştiu că Dumnezeu nu e doar al meu, dar e şi al meu,
ba chiar El e mai mult al meu decât sunt eu al Lui.
Ţi-am scris mult, sfinte, dar parcă ţi-am scris atât
de puţin. Mă uit în urmă. Văd atâtea momente în care
m-am rugat ţie, în care ţi-am vorbit sau ţi-am scris. Şi
parcă de fiecare dată m-ai ajutat, într-un fel sau altul.
Vreau să îţi mulţumesc pentru tot binele pe care
mi l-ai făcut până acum. Că, dacă nu ai fi fost lângă mine, nu aş mai fi avut putere să mă rog ţie. Faptul că
ţi-am scris parcă mi-a adus puţină lumină în suflet.
Las scrisoarea asta neterminată, Sfinte Nectarie.
O să încep să îţi citesc Acatistul. Cu cât îl citesc mai des,
cu atât mi se pare că acatistul e o neconvențională
scrisoare pentru tine. Deşi mi-e greu să îţi citesc
acatistul acum, când e atât de apăsătoare suferinţa. Şi
totuşi, încerc să îţi zic: „Bucură-te”, chiar dacă inima
mea e plină de lacrimi. Chiar dacă durerea nu îmi va
trece prea curând. Pentru că am nădejdea că, dacă îmi
este de folos, şi azi poţi ridica povara durerii mele.
Chiar azi mă poţi duce la limanul pe care îl aştept de
atâta vreme. Dar ştiu şi că, dacă Dumnezeu îngăduie să
mai sufăr, vei fi lângă mine. Nu mă vei lăsa singur.
Bucură-te, Sfinte Nectarie.2
Scrisoarea a apărut inițial ca o anexă a volumului Am fost
operat de Sfântul Nectarie, Editura Areopag, București, 2016.
Recomand lectura acestui volum, care conține mărturii despre o
minune făcută de Sfântul Nectarie cu un copil, pe nume Ioan
Casian Fărcaș, din Târgu Mureș. Din sutele de minuni ale
Sfântului Nectarie tipărite în limba română, aceasta m-a
impresionat cel mai mult (n.a.).
2
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Taina suferinței
- din învățăturile părintelui Simeon Kraiopoulos –
Înainte de a trimite la tipar ediția a patra a cărții
de față am citit cartea părintelui Simeon Kraiopoulos
Taina suferinței3. Citind această care am avut senzația
că descopăr adevărata învățătură despre suferință. Ani
de zile m-a interesat problema suferinței și am citit o
mulțime de materiale, dar parcă părintele Simeon
punea degetul pe rană. Am fost pur și simplu șocat de
profunzimea cuvintelor sale, așa că m-am dus la
duhovnicul meu și i-am spus că vreau să renunț să
retipăresc cartea mea Despre înfruntarea necazurilor,
pur și simplu pentru că nici măcar nu se apropie de
valoarea cărții părintelui Simeon. Duhovnicul mi-a spus
să scot și cartea mea, pentru că unii oameni preferă un
anumit fel de cărți, alții alt fel, și există și cititori care
vor fi interesați de cartea mea așa cum au fost și alții la
edițiile precedente.
Eu am făcut ascultare, dar m-am gândit să includ
în cartea mea o selecție de citate care mi s-au părut mai
interesante din cartea părintelui Simeon, la care să
adaug scurte idei sau comentarii. Astfel, sper că voi
trezi interesul cititorilor pentru a citi în întregime
Taina suferinței. Dacă cititorii vor rămâne din volumul
de față doar cu această singură idee, pentru mine e
destul. E o bucurie să ajut, chiar și așa, ca învățătura
Apărută la Editura Bizantină, București, 2007 După fiecare
citat, în paranteză este indicat numărul paginii (sau al paginilor)
de la care este luat (n.a.).
3
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acestui părinte cu viață sfântă să ajungă la cât mai mulți
oameni.
Frate, îngăduie Dumnezeu să ai o strâmtorare, o
durere, o suferință, o greutate, îngăduie să trăiești
ceva care te copleșește până în străfundurile existenței
tale? Este o binecuvântare! Te cercetează Dumnezeu!
Este ca și cum ți-ar spune: „Sunt aici! Oprește-te și ia
aminte, întoarce-te și privește-Mă! Nu te lăsa copleșit
de situație, oricare ar fi aceasta! Vreau să-ți dau ceva!
Ce să-ți dau? Pe Mine Însumi! Da, vreau să-ți dau
harul Meu și prin acesta pe Mine Însumi și să te fac
Dumnezeu! Voiesc să fii ceea ce sunt și Eu, adică
Dumnezeu, pentru că te iubesc, te doresc, pentru că
ești făptura Mea și pentru tine le-am făcut și le fac pe
toate.” (7)
Cei mai mulți dintre noi considerăm suferința un
dușman. Când ni se întâmplă să trecem prin greutăți
care ne copleșesc, credința noastră este pusă la
îndoială. Ne simțim nesiguri, avem senzația că ne aflăm
pe un teren minat. Unde este Dumnezeu? De ce
Dumnezeu ne lasă să trecem prin astfel de încercări,
care ne covârșesc? Pe cât este de ușor ca atunci când
altul se află într-o grea încercare să gândești și să spui
că încercările lui au un rost, când ești tu cel care treci
prin ele ți se pare nu doar că nu au valoare, ți se pare că
te vatămă, că te distrug, că îți fură liniștea și pacea
sufletului. Prioritatea ta este să vrei să scapi de ele.
Dacă am fi credincioși cu adevărat, am înțelege că,
atunci când Dumnezeu îngăduie să fim suiți pe cruce,
odată cu încercarea ne aduce și răsplata ei. Nouă ne
place să fim încununați de Dumnezeu, dar nu înțelegem
că, pentru a fi încununați, trebuie să purtăm crucea.
După ce suferința își va face treaba pe care o are
de făcut, Dumnezeu o ridică. Nu-I este greu deloc lui
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Dumnezeu să ridice orice suferință. De aceea, când
suferim, când persistă o durere, să gândim așa:
„Dumnezeu vrea să-mi facă un bine, iar eu mă fac că
nu înțeleg, doar mă tânguiesc și mă chinuiesc.” Acest
lucru să-l vezi, anume că Dumnezeu vrea să-ți facă
bine. (26)
Tu poate aștepți ca suferința ta să fie ridicată cât
mai urgent. Ți se pare că, cu cât stă mai mult la tine, cu
atât rănile pe care ți le provoacă se vor vindeca mai
greu. Mulți pierd cununa pentru încercările lor, pentru
că se lasă biruiți de deznădejde și cârtesc. Roagă-L pe
Dumnezeu să te ajute să înțelegi rostul suferinței tale.
Atunci îți vei dori ca suferința să își facă lucrarea ei, să
plece de la tine abia când vei fi pregătit pentru asta, nu
mai devreme. Și, dacă tu înțelegi lecția suferinței,
Dumnezeu o poate ridica de la tine, chiar în chip
minunat, vindecându-te de o boală de nevindecat sau
dându-ți ajutorul care părea că nu mai are de unde să
vină.
Nu mă îndoiesc deloc de ceea ce voi spune acum:
există situații când Dumnezeu îngăduie să vină asupra
ta un necaz despre care tu să zici: „Dumnezeul meu, să
fi venit toate celelalte, dar nu acesta!” Și poate fi un
accident, o nenorocire, o nedreptate, o dramă. Sau
poate să fie ceva cu desăvârșire tainic, înlăuntrul
sufletului tău, pe care nimeni nu-l ia ca pe o noutate,
dar pentru tine este lucrul cel mai rău cu putință.
Omul ajunge să spună înaintea lui Dumnezeu: „Toate
celelalte dacă ar fi venit, ar fi fost ce-ar fi fost, dar nu
aceasta!” (46)
Când ți se pare că suferința te-a lovit în punctul
tău sensibil, că ți-a găsit călcâiul lui Ahile, poate că te
biruie deznădejdea. Ți se pare oarecum nedrept ca tu să
treci tocmai prin această încercare. Cu ce ai greșit tu
mai mult decât alții, care nu au parte de așa ceva?,
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poate că te întrebi. Astfel de întrebări nu ne ajută la
nimic. Mai ales că nici măcar oamenii care fac greșeli
multe și păcate mari nu au conștiința că merită să
treacă prin suferințe, de multe ori se simt nedreptățiți
când ajung la vreme de necaz.
Nimănui nu îi place când ajunge să treacă prin
astfel de suferințe. Dar ele sunt, sau mai exact pot fi,
leacurile cele mai eficace pentru vindecarea sufletului.
Cum se întâmplă asta, nu putem înțelege. Adică toată
teoria despre sensul suferinței pare să se ofilească
atunci când noi înșine trecem prin suferințele cele mai
grele. Cu toate astea, există un rost. Chiar dacă nouă ni
se pare că Dumnezeu Se joacă cu noi, nu este așa. De
asta e foarte important să nu uităm că Dumnezeu ne
iubește, indiferent de situația în care ne aflăm. Și de la
asta trebuie să pornim orice judecată, asta trebuie să fie
baza pe care să ne sprijinim.
Chiar și cei care își consacră timp pentru
biserică, pentru slujbe, de fapt nu sunt sloboziți de cele
în care sunt prinși, nu sunt dezlegați de cele cu care
sunt legați. (...) Cu cât ne vom împotrivi acestor
strâmtorări, cu atât suntem mai departe de Hristos,
nu vom merge și nu ne vom răstigni împreună cu
Acesta. Astfel vine Săptămâna Mare, trece și Învierea
și, din nou, nu se întâmplă nimic în sufletul nostru. Se
poate să ne placă toate aceste cântări din Săptămâna
Patimilor, să fim emoționați, să ne fie milă, să-L
compătimim pe Domnul, unii să și plângă, dar nu
câștigăm nimic din toate acestea. Bineînțeles că nu
sunt rele, dar nu ne folosim dacă înlăuntrul nostru nu
se mișcă nimic, dacă nu avem dispoziția să ne lipsim
de viață și de frumusețile lumii acesteia, ca să devenim
ascultători Părintelui ceresc și să îmbrățișăm
pătimirile. (51, 56)
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Ni se pare că suntem pe drumul cel bun, că
suntem fiii ai lui Dumnezeu mai ales când lucrurile
merg bine. Citim despre crucea necazurilor, auzim la
slujbe despre valoarea purtării crucii, totul pare în
regulă. În clipa în care crucea apare în fața noastră,
vrem să fugim de ea. Din păcate, mare parte din evlavia
noastră nu se deosebește de pietismul sectanților. Cum
ne zgâlțâie puțin necazurile, parcă se alege praful de
credința noastră. Dar, de fapt, esența vieții creștine este
purtarea crucii. Of, dacă am putea scoate crucea din
credința noastră, ce credință frumoasă am avea... Ce
ușor ne-ar fi să îi aducem pe alții la biserică... Dar
credința creștină fără cruce nu este mântuitoare. Nu
putem scoate crucea din credința noastră. Chiar dacă
nu ne place, fără cruce nu ajungem la înviere.
„La Dumnezeu toate sunt cu putință.” Nu în
sensul că ne dă totul, pur și simplu, ci poate să ne facă
să primim totul. Poate să ne dea pocăință, iertare,
curățenie, iluminare, poate să ne sfințească, să ne
îndumnezeiască, să ne facă să fim foarte aproape de
El, să fim purtători de duh și dumnezei după har. Așa
cum a învrednicit-o pe Maica Domnului să
zămislească, la fel și pe noi să ne facă vrednici să-L
zămislim înlăuntrul nostru, dacă putem să spunem
așa, încât să ne naștem în Hristos, născându-L pe
Acesta. (68)
Aceasta este taina crucii, taina suferinței. Că
Hristos vine în peștera sufletului tău, vine în ieslea
inimii tale, și Se naște acolo. Noi preferăm să fim
spectatori ai vremurilor, ai istoriei, chiar și ai vieții
creștine. Adică ne place să fim spectatori, fără să fim
noi înșine actori în filmul mântuirii noastre. Dar
Hristos vrea să ne facă acest mare dar și să vină la noi.
Venirea Lui e, pur și simplu, o minune. Însă când
Hristos vrea să vină la noi și ne ține de mână pe calea
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crucii, noi vrem să fugim de cruce, fără să ne dăm
seama că Îl pierdem și pe Hristos.
Acela dintre noi – și spun cu mâna pe inimă că
nimeni de aici nu este exclus – care ajunge sau a ajuns
în acest moment când cerul nu răspunde, așa cum
crede el, când Domnul nu ia seama și credința lui se
împuținează, când se îndoiește că s-a întâmplat vreo
minune, cel care are asemenea stări și asemenea trăiri
trebuie să se neliniștească, căci nu este un om
credincios, ci se găsește în starea unuia care nici nu a
fost botezat, nici nu este creștin. Ați înțeles? Și nu știu
dacă vreunul dintre noi face excepție. Astfel de creștini
suntem și de aceea Domnul ne va lăsa să pătimim
pentru mult timp. Dacă a lăsat-o să sufere pe femeia
cananeeancă, cea care a avut de la început o asemenea
credință, ce se va întâmpla cu noi? Ne va lăsa pentru
multă vreme în suferință. Și trebuie ca omul să nu se
smintească de atitudinea aceasta a lui Dumnezeu, ci
până în sfârșit, când își va da seama că se pierde
credința lui, exact atunci să se străduiască din toate
puterile să creadă. Prin urmare, când omul vede în
fapt că-și pierde credința pe care socotea că o are, nu
trebuie să dea bir cu fugiții, să deznădăjduiască, ci
exact atunci să se lupte, să-L roage pe Dumnezeu să-i
dea și altă credință. Așadar, cel care va lucra așa va
vedea minunea săvârșindu-se în sufletul lui. (90)
Cum se pierde credința? Unii o pierd brusc, în
urma unor lucruri șocante pe care le trăiesc. Alții o
pierd lent, într-un proces care abia poate fi observat.
Atunci când ți se pare că Dumnezeu te-a părăsit, că
Dumnezeu te-a uitat sau că Dumnezeu te pedepsește ca
un tiran pentru greșelile tale, să știi că ai pornit pe un
drum închis. Ar trebui ca în sufletul tău să se
declanșeze o alarmă. Numai că acest lucru nu se
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întâmplă. Noi lăsăm îndoiala și necredința să ne
paralizeze, încetul cu încetul.
În clipa în care ajungem să gândim că Dumnezeu
ne-a părăsit, ar trebui să vedem prăpastia din fața
noastră. Ar trebui să vedem că alegem calea morții. Dar
nu a morții care aduce cunună, ci a morții care aduce
pierzare. Să nu fim inconștienți, să nu ne jucăm cu
gândul că Dumnezeu ne-a părăsit, că atunci prăbușirea
noastră nu mai este departe. Să avem curajul de a
repeta, iar și iar, că Dumnezeu știe rostul încercărilor
prin care trecem. Că, până la urmă, Dumnezeu ne va
ajuta să depășim și această încercare.
Cei care sunt întăriți în credință vor spune:
„Doamne, dacă este voia Ta să rămân pe această cruce,
fie voia Ta”. Aceasta este însă o măsură înaltă. Cei mai
mulți dintre noi, care ne lăsăm doborâți de cele mai
ușoare necazuri și încercări, să Îl rugăm pe Dumnezeu
să ne izbăvească de ele. Dar să avem și credința că,
oricât de mult ar întârzia Dumnezeu să Își arate
ajutorul, mai devreme sau mai târziu El va veni. Sau
poate că a și venit, dar nu avem noi ochi pentru asta.
Există și situații de suferință create, despre care
știi clar că se datorează unei greșeli dintre ale tale,
unei neatenții, unei purtări nu tocmai bune, unei
lucrări rele, unui păcat de-al tău. Și după aceea vine
suferința, mâhnirea, care te zdrobesc. Uneori zici:
„Bine că sufăr, fiindcă n-am luat aminte, m-am purtat
rău, am arătat răutate și acum plătesc!” Dar există și
situații când cineva simte să nu greșește, că nu există
nicio pricină din partea lui, însă suferința adâncă vine
nechemată. (...) În ceasul în care ai acea suferință,
durerea care nu este îndreptățită, cea care vine fără să
greșești cu ceva, ca o povară din afară și suferi
nemângâiat și rabzi fără să vrei tristețea aceasta, să-ți
dai seama că te miluiește în mod special în acel ceas și
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vrea să sufere împreună cu tine, zicându-ți: „Nu
plânge!” (103, 106)
Există oameni care, încercând să înțeleagă
motivul pentru care trec prin anumite suferințe, cad în
deznădejde. Ei nu se știu vinovați cu nimic, li se pare că
se află în niște suferințe prea grele fără să merite acest
lucru.
Pe de o parte, până și mulți dintre oamenii care
fac păcate mari au tendința de a le vedea mult mai mici
decât sunt. Se compară cu alți păcătoși, mai mari decât
ei, și văd că aceia duc o viață de invidiat. Este foarte
greu să avem tăria de a ne vedea propriile păcate, de a
simți povara trecutului nostru. Oamenii care Îl iubesc
pe Dumnezeu au conștiința că, oricât de grele ar fi
încercările prin care trec, merită să treacă prin ele,
știind că prin unele fapte ale lor au greșit în fața lui
Dumnezeu.
Există însă și situații, greutăți și necazuri, pe care
Dumnezeu le îngăduie tocmai pentru că ne iubește. Ne
dă ocazia să arătăm credința noastră prin fapte. Noi
putem să cârtim, să comentăm, să încercăm să ne
opunem, spunând că nu merităm să avem parte de
necazuri. Și, astfel, pierdem cununa.
Suntem creștini dar parcă acceptăm și legea
orientală a karmei, potrivit căreia tot răul și tot binele
pe care îl facem se va întoarce, mecanic, asupra noastră.
Și, văzând că trecem prin necazuri, dar nu înțelegem
care este cauza lor, ajungem să clacăm. Ne lăsăm
covârșiți de necazuri, pentru că nu am putut pricepe de
ce trecem prin ele. Dar suferința nu e ceva matematic,
care poate fi explicat rațional de fiecare dată. Suferința
are o latură tainică, ceva ne scapă, oricât te-am strădui
să înțelegem lucrurile cu mintea noastră.
Dacă am fi smeriți, indiferent de încercările prin
care trecem, am ști că ele sunt ocazii ca sufletele
noastre să se curățească. Ne-am bucura de astfel de
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suferințe. Dar, nefiind smeriți, dacă nu avem puterea de
a înțelege rostul încercărilor, măcar să nu ne lăsăm
biruiți de necredință și îndoială. Măcar să știm că
Dumnezeu este lângă noi, poate mai aproape de noi ca
niciodată, și așteaptă să ne șteargă lacrimile.
Este posibil ca cineva să se nevoiască ani de zile
și să nu se folosească din aceasta cât s-ar fi folosit din
suferința pe care i-ar fi provocat-o boala și pe care o
îndură, mai mult sau mai puțin. Însă întotdeauna,
oricât ar suferi cineva, oricât ar fi de doborât și lovit
de această stare - am spune că poate să ajungă până
la nebunie – trebuie să fie deschis lui Dumnezeu,
pentru că, așa cum sunt lucrurile, El este Mântuitorul,
El cunoaște, ne privește și ne urmărește îndeajuns.
(111)
Niciodată nu vom putea înțelege valoarea exactă a
suferinței. Cu cât suferința este mai crâncenă, cu atât
valoarea ei este mai mare. Doar că, spre deosebire de
nevoințele pe care le facem în deplină libertate – fie că
este vorba de posturi, mătănii, rugăciuni îndelungate
etc. -, cununa suferințelor este mult mai mare. Trebuie
să avem măcar deschiderea de a înțelege că suferința ne
aduce un bine pe care nu putem să îl apreciem. Oricât
de greu ne-ar fi, să zicem: „Cred că suferința are un
rost, chiar dacă nu îl văd...”
Prin răbdarea suferințelor Îl putem cunoaște pe
Dumnezeu mai bine decât prin nevoințele pe care le
facem. Chiar dacă suferințele nu sunt spectaculoase și
nu au nimic din starea pe care o aduce ținerea unui post
mai aspru, de exemplu, Dumnezeu le judecă altfel decât
noi.
În multe situații în care cineva m-a întrebat: „Ce
să fac, părinte, ce vrea Dumnezeu de la mine?”, s-a
întâmplat să spun, adică am socotit că aceasta trebuia
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să răspund: „Nimic, vrea doar răbdare! Dorește să
suporți situația ta fără să te jeluiești, fără să-ți plângi
de milă în starea în care te afli! Arată răbdare, până
când Dumnezeu va ridica de la tine ceea ce ai.”
Și cred că acesta este cel mai bun lucru, cel mai
valoros pe care poate să-l facă cineva, anume să
sufere, să îndure, să rabde tot acest martiriu. Mult vor
avea de primit aceste suflete. (137)
Când ajunge la necaz omul are tendința să
reacționeze. Ca și cum s-ar fi aflat într-o arenă de luptă,
cu cât este lovit mai tare de dușman, cu atât simte
nevoia să răspundă mai dur.
Există o lecție pe care o putem învăța când trecem
prin necazuri – să ne cunoaștem puținătatea credinței
noastre, să înțelegem că în realitate mândria este
aberantă, că nu avem niciun motiv să fim mândri. Când
ajungem în necazuri, principalul lucru ar trebui să fie
pentru noi modul creștinesc de a le înfrunta. Pe unii
necazurile i-au adus pe calea credinței, pe alții i-au dus
la scaunul de spovedanie la care nu mai fuseseră de
mult. E firesc să reacționăm într-un fel sau altul la
durere.
Unele persoane însă rezumă lupta cu necazurile la
înmulțirea mătăniilor pe care le fac sau la sporirea
numărului de acatiste sau psalmi din rugăciunile pe
care le fac în fiecare zi. Dar parcă rugăciunile nu au
efect. Rugăciunile au efect, dar ele nu înlătură de
fiecare dată suferința. Ele nu anulează rostul răbdării.
De asta să rabzi, pur și simplu, poate fi uneori un canon
mai greu decât să faci sute de mătănii, sperând că ele
vor alunga suferința.
Viața pe care o ducem în lume are bucuriile, dar
și strâmtorările și greutățile ei. Și aș zice că fericit este
cel care nu se va sminti de ceea ce îngăduie Dumnezeu,
ci va răbda. Doar să-și găsească un om potrivit, un
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îndrumător spiritual care să-l învețe să pășească în
siguranță. (137-138)
Ce ușor este să vedem mila lui Dumnezeu când
avem tot ce ne trebuie. Ce ușor este să ne bucurăm când
primim cadouri pe care ni le-am dorit multă vreme... Și
ce greu este să primim cadoul suferinței.
Atunci când trecem prin suferințe ne ajută foarte
mult legătura cu duhovnicul. Dar e important ca
duhovnicul să nu fie ales la întâmplare, doar pentru că
se ajunge ușor la biserica lui, pentru că dă ușor
dezlegare pentru primirea Sfintei Împărtășanii sau din
cine știe ce motive similare. Alegerea unui duhovnic
este o problemă esențială. Cu cât duhovnicul este mai
sporit în viața duhovnicească, cu atât sfaturile pe care le
dă vor fi mai de folos. Chiar dacă toți duhovnicii au
puterea de a ierta păcatele, sfaturile lor nu sunt la fel. E
exact ca și alegerea unui doctor bun când trebuie să
treci printr-o operație grea. Da, când sunt probleme
mici, cum e o banală răceală, te poate ajuta orice
doctor. Dar, la probleme grave, cauți doctorul cel mai
bun.
Când omul are duhovnic, îi e mult mai ușor să
treacă prin necazuri. Chiar dacă focul încercărilor e
uneori cumplit, Dumnezeu îl ține de mână prin
duhovnic.
E bine să ai și prieteni care să meargă pe calea
Bisericii. Uneori, chiar o discuție cu un astfel de prieten
îți poate da alinarea de care ai nevoie. Te poate întări să
mergi mai departe. Sau Dumnezeu îți poate vorbi chiar
și prin gura unui necunoscut, chiar a unui om de la care
nu te-ai aștepta să primești un ajutor. Important este să
ai deschiderea de a primi ajutorul respectiv.
Trebuie să le privim pe toate cu ochii credinței. Și
vom întâlni pe lumea cealaltă oameni, printre care și
copii care au fost în această viață betegi, care s-au
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chinuit într-un mod sau altul, și ei ne vor spune: „Eu,
dacă m-am mântuit și mă aflu în rai, este pentru că
acolo jos pe pământ am fost beteag și am pătimit. La
început l-am socotit ca pe un rău mare, până când am
înțeles adevărul și am crezut în Dumnezeu și El m-a
mântuit!” Vom găsi în rai pe foarte mulți dintre
aceștia care suferă aici, care se tânguiesc, care au
probleme înfricoșătoare. Îi vom găsi acolo pe unii din
ei, dacă Dumnezeu ne va învrednici să mergem acolo,
dar nu vom afla pe niciunul dintre cei care petrec, care
se distrează, care își trăiesc chipurile viața și pe care
noi îi fericim aici. Nici unul dintre aceștia nu va fi
acolo! (148)
Când un copil se naște cu un handicap, noi avem
tendința de a-l compătimi. Când un om suferă, avem
tendința de a fi aproape de el. Și bine facem. Dar asta
nu trebuie să ne facă să credem că suferințele lor sunt
accidentale. Există un rost în toate, chiar dacă nu îl
vedem. În zilele noastre se face propagandă pentru
avortarea copiilor despre care se crede că se vor naște
cu un handicap sau altul. Dar cine suntem noi să Îi
spunem lui Dumnezeu că a greșit? Cine suntem noi să
ne permitem să corectăm ceea ce ni se pare a fi greșeala
lui Dumnezeu?
De fapt, noi fugim de suferință și orice
manifestare a suferinței ne sperie. Pentru că noi
asociem viața cu ideea de desfătare trupească, de
plăcere, de libertate pătimașă. De fapt, răbdarea
oricărui fel de handicap aduce o cunună de la
Dumnezeu. Pe când sfârșitul distracțiilor pătimașe este
moartea veșnică.
În cel de-al doilea război mondial au fost uciși
atâția oameni nevinovați, milioane. Au greșit? Nu!
Responsabili sunt Hitler și alții împreună cu el.
Dumnezeu a îngăduit, însă, să se întâmple acestea.
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Totuși, în rai îi vom întâlni pe foarte mulți dintre
aceștia, morți în război, care ne vor spune: „Dacă nu
s-ar fi întâmplat nenorocirea, eu nu m-aș fi mântuit!”
Desigur, aceasta nu înseamnă că este bine să se
întâmple război, sau că urmărim să se întâmple
asemenea catastrofe, dar ele au avut loc. De asemenea
nu vom urmări să ne îmbolnăvim, dar, odată ce
suntem bolnavi, trebuie să dobândim ceva bun. Nu
vrem să avem un copil handicapat, dar, odată ce-l
avem, să tragem foloasele, să urmărim binele. (150)
Nu are rost să ne gândim oare cum ar fi fost dacă
nu am fi trecut prin acest necaz. El există, îl vedem, și
nu putem fugi de el, chiar dacă vrem. Există o evadare
temporară, care este însă mincinoasă. Un bolnav care
suferă de o boală grea poate să cadă în curvie și, pentru
o scurtă perioadă de timp, durerea lui va fi înlocuită de
plăcere. Dar este oare această plăcere un leac pentru
suferință? Nu, și suferința va reveni, parcă având și mai
multă putere. Un om poate să încerce să își găsească
alinarea în băutură sau droguri. Dar va schimba
băutura situația în bine? Vor ajuta drogurile să se
schimbe ceva? Nu, evident că nu.
Lumea pare a merge pe un drum greșit, în care
răutatea câștigă din ce în ce mai mult teren. Nu ne ajută
la nimic dacă vom cădea în deznădejde sau în depresie.
Lumea nu va fi altfel dacă noi vom ceda. Tocmai în
această lume, indiferent cum ar fi ea, noi trebuie să
ajungem la mântuire. Acolo este, cu adevărat, sfârșitul
tuturor suferințelor.
Să nu ne pierdem niciodată nădejdea, întotdeauna s-o păstrăm. Cu toate că Dumnezeu rânduiește
lucrurile să se întâmple așa, ca atunci când vine pala
de vânt omul să reziste și să nu se piardă, vine din nou
ceasul în care își pierde nădejdea, însă există în adânc
o nădejde ascunsă pe care el o poartă. Când cineva
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deznădăjduiește, oricât ar conștientiza aceasta,
împreună cu nădejdea pe care o pierde se desprinde și
egoismul, pleacă din suflet toate relele omului cel
vechi. Adică, în ceasul în care cineva socotește că și-a
pierdut nădejdea, în străfundul sufletului are nădejdea
mântuitoare. Să plece speranța, ca să ia și răul omului
cel vechi, care nu pleacă. Am spus deja că virtutea
noastră, fie că este vorba de virtutea nădejdii sau de
oricare altă virtute, de cele mai multe ori este un
înveliș care acoperă stările de boală, de păcătoșenie
care se găsesc în adâncul sufletului. De aceea,
Dumnezeu îngăduie să se întâmple să deznădăjduiești
și să nu rămână nimic în picioare, doar în adânc să
rămână nădejdea mântuitoare, discretă, neînțeleasă.
Astfel, omul se leapădă de sine și se smerește, se
încrede în Dumnezeu și nădăjduiește cu adevărat în
Acesta. (159)
Când suferința te încolțește, poți privi în sufletul
tău și să spui: „Gata, s-a ales praful, sufletul meu e
terminat, nu mai rezist.” Sau poți să spui: „Indiferent
cât de la pământ sunt acum, indiferent de ce simt, cred
că suferința aceasta are un rost, chiar dacă nu îl înțeleg,
așa că nu o să cedez.” În ambele cazuri ai dreptate – și
când zici că nu mai reziști, și când zici că nu cedezi.
Cum vine asta? Doar cele două poziții sunt
contradictorii. Da, ele nu sunt adevărate simultan. Doar
că omul își alege cum să se raporteze la încercarea prin
care trece. Când se lasă biruit de deznădejde, vede că
deznădejdea l-a biruit. Acesta este un fapt. Dacă el
alege să nu cedeze, oricât de greu i-ar fi, el rămâne pe
baricada credinței. Acesta este un alt fapt.
Este ușor a scrie și a vorbi despre suferință. În
realitate, oscilăm într-o parte și în alta atunci când
trecem prin necazuri. Dar important este să credem că,
oricât de culcați la pământ ni se pare că suntem, chiar
dacă nu vedem nicio luminiță, chiar dacă ni se pare că
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am pierdut tot, trebuie să știm că Dumnezeu a rămas
lângă noi.
De ce îngăduie Dumnezeu pentru cei care au
gustat harul, care au fapte bune, credință, virtute, să
ajungă în stare să creadă că au pierdut totul, că și-au
pierdut chiar sufletul? De ce nu este ucis în alt fel
păcatul omului, de ce omul nu se răstignește în alt
mod? Pentru că omul are înlăuntrul lui egoismul pe
care se străduiește să-l păstreze cu orice chip. Așa cum
omul, atunci când plouă, se ferește să nu se ude peste
tot, dacă-l arunci într-o cisternă nu mai are nicio
nădejde să rămână neudat. Astfel, dacă vreți, când
cineva cade în adâncul deznădejdii, al disperării și,
omenește, nu află sprijin să-și salveze eul său, atunci îl
predă morții împreună cu Hristos și înviază împreună
cu Acesta. Aceasta este mântuirea omului. Chiar dacă
omul este botezat, are nevoie de aceste trăiri, are
nevoie să treacă prin toate stările ca să ajungă la
mântuire. (175-176)
Ni se pare că, dacă am început să Îl iubim pe
Dumnezeu, dacă am început să iubim rugăciunea,
nevoința, posturile, am descoperit calea mântuirii și nu
mai avem nevoie de suferințe. Ni se pare că suferințele
ne strică socotelile, că dacă suntem bolnavi nu putem
face la fel de multă milostenie sau nevoință. Ni se pare
că nu mai putem duce crucea așa cum vrem. Dar, din
păcate, până și modul în care facem fapte bune este
atins de virusul iubirii de sine. De asta avem nevoie de
focul suferințelor. Mai ales prin focul suferințelor toate
nevoințele noastre de dinainte se vor limpezi și se va
vedea ce urme au lăsat ele în sufletele noastre. Pentru
că putem face o mulțime de nevoințe și rugăciuni, dar
să rămânem egoiști, mândri, plini de iubire de sine. Pe
când suferințele dărâmă aceste ziduri și ne lasă să Îl
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cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeul pe care până
acum doar ni s-a părut că Îl cunoaștem.
Facem o mare greșeală când limităm grija
noastră la cum vom scăpa de o problemă sau de
cealaltă, cum vom proceda ca să evităm neplăcerile.
Vor veni toate câte Dumnezeu a hotărât să vină. Sigur
că nu vom înfrunta viața fatalist, însă orice vom face,
în cele din urmă nu vom putea să scăpăm de anumite
lucruri.
Așadar, în loc să ne chinuim, să ne împotrivim,
să ne facem inimă rea, să învățăm să le primim, să ne
plecăm grumajii și să ne purtăm jugul recunoscători și
mulțumitori Domnului. Înlăuntrul pătimirilor El ne va
găsi și va săvârși aceasta, indiferent de voința
noastră, vom pătimi toate câte vor fi de pătimit.
Pătimirile noastre sunt, dacă vreți, urzeala prin care
trece harul lui Dumnezeu, lucrarea dumnezeiască
necreată deplină. Astfel, omul se schimbă în fiecare zi.
„Dacă omul nostru din afară se pierde, spune
apostolul, cel dinlăuntru se înnoiește” (II Cor. 4, 16).
Nu spune că vor lipsi cele din afară. Nu! Cu cât suferă
cineva în afară, adică trece prin multele strâmtorări
rânduite de Dumnezeu și le poartă cu răbdare, cu atât
omul dinlăuntru se înnoiește, se schimbă. Așa se
primenește viața noastră de zi cu zi și devine viață în
Hristos, în Duhul Sfânt. Din oameni simpli devenim
oameni în Hristos și în Duhul Sfânt. (182-183)
Nu rezolvăm nimic dacă vom căuta să scăpăm din
cercul suferințelor. Viața în această lume este o viață
din care suferințele nu lipsesc. Ne uităm uneori la alții,
care duc ceea ce nouă ni se pare o viață ușoară, și îi
invidiem. Am vrea poate să avem și noi bogățiile lor,
plăcerile lor, desfătările lor. Nouă ni se pare că au vieți
de invidiat, dar, dacă ne-am apropia de ei, am înțelege
că lucrurile nu stau deloc așa. Da, unii reușesc să
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trăiască acoperiți de măști de tot felul. Cel mai la
îndemână exemplu ni-l oferă vedetele promovate de
mass-media. Atunci când o astfel de vedetă se sinucide,
presa vuiește: „Cum a putut să își ia viața?” Simplu, ea
nu avusese până atunci parte doar de succes, avusese
parte și de multă suferință. Numai că presa văzuse doar
masca, nu și ce era în spatele măștii.
Dumnezeu vede puținătatea credinței noastre, nu
pune asupra noastră poveri pe care să nu le putem
duce. El vrea să creștem în credință și, încet-încet, ne
vom raporta altfel la încercările prin care trecem. Dar
important este să punem început bun, adică să ne
manifestăm deschiderea de a înțelege lecția suferinței.
Să nu mai încercăm să fugim degeaba de ea. Ci să
încercăm să primim cununa răbdării.
Idealul pe care-l vânează fiecare este cum se vor
întâmpla lucrurile în acea zi ca să-i meargă bine.
Creștinii săvârșesc un păcat și mai mare. Se folosesc
de relația lor cu Dumnezeu ca să se facă voia lor, adică
să caute satisfacție personală. Când lucrurile nu se
întâmplă așa cum vor, se întristează, se simt
strâmtorați și, cel mai grav, se răcesc, se pierd, nu mai
au răbdare. De ce? Pentru că nu au învățat să creadă
în Hristos, să fie pregătiți să primească orice ar veni
asupra lor, crezând că Dumnezeu odată cu ispita va
aduce și izbăvirea, că într-o zi îi va aduce la o viață
nouă. (191-192)
Există un curent eretic care învață că, dacă
înțelegi că Dumnezeu te iubește, El îți va da în lumea
aceasta orice vrei. Este de-ajuns să crezi cu adevărat și
vei primi un Mercedes, o vilă pe malul mării și tot ce îți
mai dorești. Chiar dacă este destul de ușor să îți dai
seama că o astfel de învățătură este diferită de cea
prezentată în Sfintele Evanghelii, totuși fiecare dintre
noi se simte îndreptățit să primească de la Dumnezeu
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mai mult decât are în prezent. Ca și cum Dumnezeu ar
fi obligat să răspundă la toate rugăciunile noastre,
indiferent cât de potrivite sau nepotrivite ar fi ele.
Vrem să avem mai multe pe lumea aceasta. Ni se
pare că, dacă vom avea mai multe aici, vom fi mai
aproape de Dumnezeu. Și, cu cât El întârzie să ne
trimită ceea ce cerem, cu atât insistăm mai mult în
rugăciunile noastre.
Dar Dumnezeu nu vrea să ne dăruiască decât ceea
ce ne este de folos pentru mântuire. Nouă ni se pare că
avem nevoie și de unele lucruri de care în realitate nu
avem nevoie. Ne place sau nu, bunăstarea materială i-a
îndepărtat pe mulți de credința în Dumnezeu. I-a făcut
robi ai patimilor lumii acesteia.
Unii sunt creștini doar pentru că li se pare că au
făcut cea mai bună afacere a vieții lor alegându-L pe
Dumnezeul cel adevărat, cu același elan cu care ar fi
alergat la idoli sau la cine știe ce zeități doar pentru a-și
vedea împlinite toate dorințele.
Calea creștină nu este o cale a biruințelor și
victoriilor lumești. Este o cale a mântuirii. Dumnezeul
nostru nu este Șeful cazinourilor și al jocurilor de
noroc, să ne trimită doar bani și bunăstare. Dumnezeu
este Mântuitorul nostru, Cel care ne-a arătat calea
crucii și ne-a arătat că numai pe ea ajungem la Înviere.
A experia durerea este o problemă însemnată. El
Însuși a primit să fie răstignit pentru mântuirea lumii,
Se răstignește și poartă durerea. Cum de a lăsat, însă,
să aibă un asemenea sfârșit Sfântul Ioan Botezătorul?
N-ar fi putut, Dumnezeu fiind, El, Care pe toate le are
la îndemână și le cercetează, să rânduiască astfel
lucrurile încât să nu vină această suferință
înfricoșătoare asupra Sfântului Ioan Botezătorul,
încât să nu i se taie capul? N-ar fi avut puterea să facă
lucrurile în așa fel încât Maica Lui să nu simtă
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durerea? Este o mare problemă acest aspect și vă rog
să luăm aminte. Nu sunt lucrurile așa cum le gândim
noi! (194)
În cine credem, în Hristos care a murit pe cruce
sau într-un zeu care s-a tăvălit în desfătările lumești?
La această întrebare, răspundem că noi credem în
Hristos. Cine sunt prietenii lui Hristos? Sfinții. Ce viață
au dus prietenii lui Hristos? O viață de suferință. Noi
vrem să fim prietenii lui Hristos, dar nu ne plac
suferințele. Măcar să avem curajul de a recunoaște
puținătatea credinței noastre. Măcar să înțelegem că nu
suntem pe drumul pe care trebuie. Și să Îl rugăm pe
Dumnezeu să ne dea puterea de a ne schimba.
Știu că foarte multe greșeli, patimi adânci, stări
de păcătoșenie, nu vor ieși la suprafață și nu va lua
cineva cunoștință de ele dacă Dumnezeu nu va îngădui
să simtă durerea, să sângereze. (195)
Când avem anumite căderi, ne certăm cu
Dumnezeu și spunem oarecum că El e de vină pentru
căderile noastre, că, dacă El ar fi avut mai multă grijă
de noi, noi nu am fi făcut anumite păcate.
Noi ne cunoaștem puțin propriile suflete. Avem o
imagine despre noi mult mai bună decât suntem în
realitate. Nu ne place faptul că, atunci când necazurile
ne-au pus la pământ, apar tot felul de patimi de care nu
eram conștienți. Să avem însă curajul de a ne vedea așa
cum suntem, cu slăbiciuni și patimi, și a-L ruga pe
Dumnezeu să ne ierte.
Nu voi ezita să spun, nu mâine, nu poimâine, nu
mai târziu, ci acum, în acest moment, să îmbrățișăm
fiecare dintre noi martiriul nostru. Cunoaștem, mai
mult sau mai puțin, ce a rânduit Dumnezeu pentru noi
în prezent, prin ce martiriu trebuie să trecem ca să
ajungem la iubire, să devenim ai Lui, să ne unim cu El.
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Noi, însă, într-un fel sau altul, evităm aceasta. Aș
îndrăzni să spun că foarte puțini creștini deschid ochii
sufletului și înțeleg ce rânduiește Dumnezeu pentru ei
ca martiriu, puțini primesc, îmbrățișează și nu vor să
scape de ceea ce le este rânduit. Puțini sunt aceștia.
Ceilalți sau nu văd sau nu caută să vadă, să afle felul
martiriului, strivirii lor. (...)
Să luam aminte, căci martiriul fiecăruia dintre
noi nu este o glumă, ci o realitate dură. Dar cine
îndrăznește s-o vadă? Cei care acceptă martiriul o fac
doar pentru că Mântuitorul și toți ai Lui au mărturisit.
Primirea martiriului este harismă, te face al lui
Hristos, te împărtășește de iubirea, de comuniunea cu
Hristos. Înlăuntrul martiriului se vădește și
îndrăzneala, măsura credinței fiecăruia. (199-201)
Timpul lui Dumnezeu este acum. Acum să
schimbăm lucrurile, nu mâine. Acum să încercăm să
punem început mântuirii noastre. Acum vrea
Dumnezeu să ne schimbăm, nu mai încolo. Noi doar
acum trăim, viitorul este al lui Dumnezeu.
Ce cruce ne-a dat Hristos să purtăm? Dacă ne
întrebăm acest lucru, și dacă vom privi viața noastră cu
ochii credinței, vom înțelege că multe din faptele celor
de aproape ai noștri au ca scop tocmai vindecarea
noastră sufletească. Vom înțelege că defectele soției sau
ale soacrei, că greșelile copiilor noștri ne ajută pe noi să
ne schimbăm. De fapt, noi refuzăm să ne schimbăm.
Noi ne agățăm cu disperare de ideile noastre fixe, de
patimile noastre, de mulțimea de idoli de care ne-am
lipit inimile în viața noastră.
Dar dacă Dumnezeu ne luminează, ne vom vedea
așa cum suntem, cu slăbiciuni și defecte care ne țin
departe de calea mântuirii. Hristos ne pune în față o
cruce doar pentru că, fără ea, Îl vom pierde pe El.
Alegerea vieții creștine ca o formă de martiriu nu este
opțională. Toți suntem chemați la acest martiriu, fie că
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ne dăm sau nu seama. Dar trebuie să Îl rugăm pe
Dumnezeu să fie lângă noi, clipă de clipă, și să ne învețe
să ducem crucea așa cum trebuie. Așa cum vrea El, și
nu cum am vrea noi, înconjurând-o cu dorințe egoiste
sau cu mândrie.
Strâmtorările au rațiunea lor și trebuie să
înțelegem ce voiește Dumnezeu, ce se ascunde
înlăuntrul acestor întâmplări prin care am trecut și în
vremurile de dinainte. Cum să le depășim? La toate
trebuie să luăm aminte. Nu putem să ne îndreptățim
înaintea lui Dumnezeu, zicând: „Aceia sunt răi, ne-au
făcut așa și așa...” Așa este, dar Dumnezeu i-ar fi lăsat
să ne facă răul, dacă noi împlineam voia Lui? Sau nu
cumva Dumnezeu i-a lăsat și îi lasă, tocmai pentru că
ne este necesar biciul? Să nu le nesocotim pe acestea,
ca să nu ne fie mai rău. (249)
Putem să trăim o viață întreagă tot evaluând răul
pe care ni l-au făcut ceilalți. Putem chiar să îmbătrânim
tot numărând suferințele pe care ni le-au provocat alții.
Dar oare asta vrea Dumnezeu de la noi?
Avem două căi – una este omenească, cea a
răzbunării, sau a ranchiunei, iar cealaltă este
dumnezeiască, a lăsării în voia lui Dumnezeu. Avem un
singur cap, o singură minte și un singur suflet, nu două.
Trebuie să ne decidem pe cale care vrem să
mergem. Ne este mai lesne să mergem pe calea
reproșurilor, gândite sau rostite, pe calea supărării și a
mâniei, pe calea care nu ne duce nicăieri. Ar trebui să
facem o altă alegere, să vrem să mergem pe calea
mântuirii. Și atunci toate lucrurile se vor vedea altfel.
Le vom vedea din altă perspectivă, pentru că Dumnezeu
va fi cu noi.
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Despre înfruntarea necazurilor
Cuvânt despre potolirea furtunii

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care
ai luat asupra Ta neputinţele noastre, luminează ochii
inimilor noastre, ca să vadă mâna pe care ne-o întinzi
ori de câte ori suntem în primejdie pe marea vieţii
acesteia!
În mijlocul primejdiilor
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos, să luăm aminte
la cuvântul Evangheliei de astăzi: Corabia era acum la
multe stadii de pământ, fiind învăluită de valuri, căci
vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte
a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L
umblând pe mare, ucenicii s-au spăimântat, zicând că
e nălucă, şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit
îndată, zicându-le: „Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!”
Iar Petru, răspunzând, a zis: „Doamne, dacă eşti Tu,
porunceşte să vin la Tine pe apă”. El i-a zis: „Vino”. Iar
Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat zicând: „Doamne, scapă-mă!” Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi
a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” Şi
suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Şi cei din
corabie I s-au închinat, zicând: „Cu adevărat Tu eşti
Fiul lui Dumnezeu” (Matei 14, 24-33).
Iubiţilor, în această pericopă evanghelică avem
răspunsul la întrebările care îi frământă pe oamenii din
întreaga lume: Cum să scăpăm de suferinţe? Cum să
scăpăm de furtunile care ne bântuie sufletele? Cum să
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scăpăm cu viaţă atunci când valurile mării acestei lumi
ne prind şi suntem traşi înspre adânc?
Iată una dintre cele mai importante şi mai fireşti
întrebări pe care v-aţi pus-o şi voi şi, chiar dacă răspunsul îl ştiţi, totuşi aceasta nu se vede încă şi din viaţa
pe care o duceţi zi de zi. Dar să rămânem deocamdată la
textul din Evanghelia Sfântului Apostol Matei. Întâlnim
aici două situaţii grele, cea a apostolilor aflaţi în corabie
pe timp de furtună şi cea a Sfântului Petru care, pentru
o clipă de necredinţă, a fost în primejdia de a-şi pierde
viaţa.
Cum au scăpat cei din corabie? Aparent simplu.
Când Hristos a venit alături de ei. Dar oare de ce nu
I-au cerut ajutorul înainte ca Hristos să li se arate? Este
normal faptul că, după ce au scăpat de primejdie,
apostolii I s-au închinat Mântuitorului. Mulţi
credincioşi Îi mulţumesc după ce scapă din primejdiile
în care se află. Dar în mijlocul furtunii, în mijlocul
încercărilor, puţini ştiu să Îi ceară ajutorul.
Despre învârtoșarea inimii
Auziţi ce spune Sfântul Ioan Evanghelistul despre
motivul pentru care apostolii s-au mirat că Hristos potolise furtuna: Nu pricepuseră nimic de la minunea
pâinilor, deoarece inima lor era învârtoşată (Ioan 6,
52). Constatarea pare destul de dură: apostolii înşişi,
martori ai minunii prin care Hristos înmulţise pâinile şi
peştii în pustie, nu pricepuseră „nimic”.
Ce înseamnă aceasta? Oare în momentul în care
se aflau pe marea învolburată apostolii uitaseră că Hristos a înmulţit pâinea? Nu, ei ştiau că Hristos poate face
încă o dată această minune. Dar ei nu au înţeles că puterea Fiului lui Dumnezeu nu este mărginită, şi că putea
potoli furtuna aşa cum a înmulţit pâinile şi peştii.
Dar, după cum arată Sfântul Ioan, „inima lor era
învârtoşată”. Şi dacă apostolii înşişi au avut inima în-
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vârtoşată după ce au văzut minunea, ce putem spune
despre credincioşii zilelor noastre, care se îndoiesc de
faptul că Dumnezeu le poate veni în ajutor, oricât de
greu ar fi încercaţi?
Vedeţi că atunci apostolii s-au asemănat cu iudeii
care, după ce Dumnezeu le trimisese mană din cer în
pustie, cârteau împotriva lui Moise, ca şi cum Cel care
le-a astâmpărat foamea nu putea să le astâmpere setea.
Şi aceloraşi iudei ne asemănăm noi când spunem: Da,
Dumnezeu îi ajută pe mulţi, Dumnezeu face minuni
mari, dar în situaţia asta nimic nu mai poate ajuta. Să
nu fim învârtoşaţi la inimă, iubiţilor! Ci să credem că
Dumnezeu ne poate ajuta chiar în situaţiile care par
fără ieşire.
Momente de îndoială
Uitaţi-vă la Sfântul Apostol Petru: Îl vede pe Hristos şi Îi spune: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să
vin la Tine pe apă. Oare câţi dintre noi am fi avut acest
curaj? Şi totuşi, după ce a făcut câţiva paşi, după ce a
mers pe apă ca pe uscat, apostolul a avut momentul de
îndoială: vântul s-a înteţit, şi el a început să se scufunde. Vedem aici un alt caz clasic. Când avem de înfruntat
un necaz, ne rugăm Domnului să ne izbăvească, avem
nădejdea că nu ne va trece cu vederea. Dar vântul necazurilor se înteţeşte, şi atunci începem să ne scufundăm.
Dar cununa nu o ia decât cel care rezistă până la capăt.
Totuşi Sfântul Petru a ştiut să ceară ajutor Mântuitorului, şi aşa s-a izbăvit. La fel şi noi, fraţilor, chiar
dacă vedem că începem să ne scufundăm, să nu deznădăjduim, ci să alergăm la ajutorul dumnezeiesc. Căci
Hristos, Care degrabă i-a întins mâna Apostolului Petru, degrabă ne va milui şi pe noi.
Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?, a fost
întrebat Petru de Cel care ne întreabă pe noi acum:
„Puţin credincioşilor, pentru ce vă îndoiţi? Pentru ce vă
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scufundaţi în marea lumii acesteia? Pentru ce şovăiţi să
Îmi cereţi ajutorul?”
Şi răspunsul nu este greu de găsit: ne aflăm într-o
luptă pe viaţă şi pe moarte cu diavolul care vrea să ne arunce în iad şi cu patimile care ne robesc ca nişte stăpâni fără suflet. În această luptă cea mai grea pierdere o
avem de suferit atunci când credinţa noastră se împuţinează. Da, puteţi zice, dar şi apostolii înşişi au avut inima învârtoşată. Acelaşi Petru care a mers pe apă S-a lepădat mai târziu de Hristos, tot datorită puţinătăţii credinţei sale. Dar aceasta a fost până la Înviere. După ce
Hristos a Înviat, credinţa apostolilor a fost deplină.
După ce la Cincizecime Duhul Sfânt S-a pogorât peste
apostoli, ei au devenit oameni noi. Să nu uităm că
aceiaşi apostoli care au avut momente de şovăială,
momente de necredinţă şi chiar de lepădare, L-au
mărturisit mai apoi pe Hristos cu preţul vieţii,
înfruntând toate felurile de chinuri.
Şi nu avem voie să mai şovăim în credinţă, iubiţilor. Hristos nu este acum pe cruce şi nici în mormânt.
Nu avem de ce să ne mai îndoim. Hristos a Înviat!
Aceasta este temelia credinţei noastre, acesta este secretul nostru, al creştinilor: ştim că Fiul lui Dumnezeu,
Care S-a întrupat pentru mântuirea noastră, a înviat a
treia zi. Să lepădăm de la noi îndoiala şi să credem că El
ne poartă paşii pe calea mântuirii.
Da, iubiţilor, Hristos a înviat! Să nu ne mai temem de moarte. Să nu ne mai temem de încercări. Să
ştim să mergem pe apă spre Hristos. Da, furtuna este
mare şi de multe ori ni se pare că ne scufundăm. Dar să
avem credinţă. Nimic nu se întâmplă fără îngăduinţa lui
Dumnezeu. Şi dacă Apostolul Petru a putut să meargă
pe apă, cu atât mai uşor vom putea noi să mergem spre
Hristos pe marea lumii acesteia.
Şi, dacă ne înecăm, din pricina slăbiciunii credinţei noastre, Hristos nu va şovăi să ne întindă mâna Sa,
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şi dragostea Sa ne va ajuta să ne ridicăm. Curaj, iubiţilor! Lupta nu este uşoară, dar răsplata este mare. Chiar
dacă duhul deznădejdii se apropie de sufletele voastre,
să nu îl primiţi la voi. Acest duh i-a pierdut pe mulţi
care s-au nevoit pentru a dobândi Împărăţia. Dar,
pentru că nu au avut răbdare, pentru că nu au ştiut să
aştepte mila dumnezeiască, au căzut în deznădejde şi
şi-au pierdut mântuirea. Dacă v-aţi lăsat biruiţi de acest
păcat, ridicaţi-vă degrabă. Spovediţi-vă, şi Dumnezeu
vă va uşura. Să nu credeţi că acest păcat este prea mic
ca să poată fi spovedit. Nu. Orice păcat înseamnă
îndepărtare de Dumnezeu. Iar deznădejdea este unul
dintre cele mai rele. Pe unii i-a dus la sinucidere. Iar pe
alţii, pe care nu i-a putut duce la sinucidere, i-a dus la
alte păcate: aşa au ajuns unii dintre cei care trăiau o
viaţă curată să se tăvălească în patimi mai rău decât
necredincioşii. Doamne-fereşte!
Curaj, iubiţilor! Să vă dea Dumnezeu curaj. Şi oricât de mari sunt valurile de lângă voi, nu disperaţi.
Dumnezeu vă va ajuta să ajungeţi la liman.
Şi aşa, ţinându-vă de mână prin mijlocul furtunilor, Hristos vă va aduce în cele din urmă la limanul cel
liniştit, acolo unde nu este durere, întristare sau suspin,
ci viaţă veşnică în curţile Dumnezeului Celui viu, a Căruia este cinstea şi închinăciunea, în vecii vecilor. Amin.
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Veniţi la Hristos voi, cei osteniţi şi împovăraţi!
Cuvânt către cei necăjiţi

Aşa grăieşte Domnul: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi! (Matei 11,
28).
Veniţi la Hristos, suflete care aţi cunoscut necazurile şi durerile vieţii pământeşti. Veniţi la Fiul lui Dumnezeu şi veţi cunoaşte dulcea odihnă pe care a promis-o
celor ce vin la El. O, cine poate găsi în lumea aceasta
trecătoare un liman mai sigur decât cel pe care Biserica
îl arată credincioşilor? Cine poate găsi o cale de scăpare
din furtunile mării lumii acesteia? Nimeni, fraţilor. De
aceea să ne îndreptăm degrabă inimile spre ajutorul ceresc.
Domnul nostru a cunoscut pătimiri fără număr, a
fost batjocorit, scuipat, lovit şi, mai mult decât acestea,
a fost răstignit de către cei pe care venise să îi izbăvească de povara morţii. O, mirare! Cel Care a cunoscut durerea ca nimeni altul Îşi întinde braţele iubitoare către
toţi cei care au stat departe de El şi vrea să îi tragă spre
cereasca bucurie. Cel de care mulţi au fugit, preferând
patimile şi poftele, este gata să treacă toate cu vederea
şi să nască omul cel nou, omul purtător de Duh Sfânt.
„Veniţi la Mine toţi cei necăjiţi, oricât de mari ar fi
suferinţele voastre. Eu sunt doctorul ceresc, Eu am leacurile care tămăduiesc degrabă orice rană sufletească.
Şi vă aştept la Mine!” Aşa grăieşte Domnul şi nimeni nu
mai vrea să Îl asculte. Oare vine ca un Dumnezeu
răzbunător sau ca un tiran care vrea să se joace cu
sufletele noastre? Cine ne arată mai multă dragoste
nouă, celor ce spunem că vrem să fim iubiţi? Nimeni. Şi
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atunci de ce să stăm departe? Ce vom câştiga în schimbul părăsirii lui Dumnezeu? Nimic.
Sunteţi apăsaţi de necazuri? Atunci alergaţi la Cel
ce singur poate să vă izbăvească de ele. Nu mai încercaţi
să găsiţi mâini întinse de alţii, oameni ca şi voi, care de
multe ori ajutându-vă pe voi nu se gândesc decât la o
răsplată care va veni mai târziu. Veniţi la Hristos! Aşa
strigă Mireasa Fiului lui Dumnezeu, Sfânta Biserică, şi
nimeni nu mai ia aminte la glasul ei.
„Veniţi la Mine toţi cei trişti, toţi cei doborâţi de
mâhnire, şi Eu vă voi odihni pe voi.” Aşa grăieşte Domnul. Noi căutăm ca toate să se facă după voia noastră,
dar Domnul toate le face spre binele nostru. De ce sunteţi trişti? Pentru că lucrurile nu sunt aşa cum aţi vrea
să fie. Dar ştiţi voi oare ce este mai bine pentru mântuirea voastră? Sunteţi voi în măsură să Îi spuneţi Domnului: „Doamne, aici ai greşit! Era mai bine pentru mine
să faci aşa!”?
Cine poate să Îl vădească pe Dumnezeu de greşeală? Noi nu suntem mai înţelepţi decât Făcătorul nostru.
Atunci cum vom îndrăzni să ne punem împotriva voii
Sale? Cum vom îndrăzni să cârtim, ştiind că El este Cel
care vrea binele nostru mai mult decât îl vrem noi înşine?
Să nu fim cârtitori, iubiţilor. Să avem nădejdea că
El ne va scoate la lumină, că El ne va aduce pe drumul
cel bun. Şi că, dacă Îi vom urma poruncile, vom dobândi bunătăţile cele netrecătoare. Cei care se mântuiesc
nu îşi mai aduc aminte de lacrimile pe care le-au vărsat
în timpul vieţii, nu mai stau să se compătimească, zicând: „Vai, dar cât de greu a fost să ajungem aici!”, ci
toţi se bucură neîncetat, slăvindu-L pe Dumnezeul Cel
viu, Care le-a purtat paşii pe calea mântuirii.
Pentru cei trecuţi la cele veşnice ne rugăm: „Cu
sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin,
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ci viaţă fără de sfârşit.” Acolo nădăjduim că vom ajunge. Acolo unde nu există nicio urmă de întristare, acolo
unde umbra durerii nu poate acoperi. Dar ca să
ajungem acolo trebuie să trecem prin primirea voii lui
Dumnezeu, prin răbdarea celor pe care Domnul le
îngăduie spre curăţirea păcatelor noastre şi spre
mântuirea noastră.
Să nu credem deci că Domnul a promis odihnă
pământească în această lume celor care vor asculta cuvintele Sale. Să nu credem că Biserica este un târg care
dă credincioşilor toate bunătăţile acestei lumi. Sfinţii
noştri nu au trăit în îmbuibări, ei nu au căutat să stăpânească această lume. Ci L-au căutat pe Hristos, Care
le-a dăruit o împărăţie mult mai preţioasă.
Totuşi să nu credem că Hristos ne ajută numai
pentru a dobândi raiul. El ne ajută să dobândim şi toate
bunătăţile pământeşti care ne sunt cu adevărat de folos
pe calea mântuirii. Da, Hristos ne face părtaşi tuturor
bunătăţilor care ne trebuie cu adevărat. Noi poate vrem
cine ştie ce palate: El ştie că ne este de ajuns o casă. Noi
vrem cine ştie ce bogăţii. El ştie că ne este mai bine să
ne mulţumim cu puţinul pe care îl avem.
Noi nu ştim ce este mai bine pentru mântuirea
noastră. El ştie. Să credem că Dumnezeu ne iubeşte şi
că nu trece cu vederea nici cea mai mică trebuinţă a
noastră. Pentru Dumnezeu nimeni nu este neimportant. Dumnezeu nu ţine cont de niciun fel de ranguri.
Pentru El toţi suntem oameni. Toţi suntem fiii Săi dacă
rămânem în dreapta credinţă şi ne lăsăm călăuziţi pe
drumul cel bun. Atunci când greutăţile ne-au îngenuncheat, să ne aducem aminte că El nu are pe nimeni de
pierdut.
„Veniţi la Mine cei ce plângeţi!”, zice Domnul. O,
câte lacrimi curg în zilele noastre! Câte dureri sunt nemângâiate! Din ce în ce mai mult păcat pe lume şi din
ce în ce mai multe lacrimi. Chiar dacă noi nu vedem le-
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gătura dintre înmulţirea păcatului şi înmulţirea lacrimilor, această legătură există. Hristos are un ştergar cu
care şterge tainic lacrimile celor care îi cer ajutorul. Şi
de aceea ne cheamă la El. Cei din jurul vostru nu ştiu de
ce suspinaţi, dar El ştie şi vrea să vă mângâie. Veniţi la
El.
„Veniţi la Mine toţi cei biruiţi de deznădejde, şi vă
voi da din darurile Mele cele bogate!” Aşa îi cheamă
Domnul la El pe cei sugrumaţi de întunecatul şarpe al
deznădejdii. Să fugim de deznădejde, pentru că otrăvitoare este. Amară şi spurcată este această licoare diavolească, pe care oamenii o beau fără să îşi dea seama ce
fac. În momentul în care deznădejdea ne-a intrat în suflete, nu ne va lăsa prea curând. Ea paralizează voinţa,
ea ucide sufletul. Şi atunci când ni se pare că nu mai avem nicio scăpare, când ni se pare că ne înecăm, auzim
un glas care ne cheamă, auzim un glas care ne dă putere: „Veniţi la Mine!” Şi cei care îl ascultă se ridică de
îndată, se scutură din lanţurile deznădejdii şi devin
puternici prin harul pe care îl primesc de la Dumnezeu.
„Veniţi la Mine toţi cei singuri, cei pe care nimeni
nu îi iubeşte, şi vă voi umple inimile cu pace şi cu linişte, vă voi da bucuria veşnică a celor care neîncetat se
desfătează în frumuseţile raiului.”
Lăsaţi toate şi alergaţi la Hristos! Voi, cei care doriţi să fiţi mângâiaţi, care aşteptaţi o vorbă spusă cu
drag, care vreţi să fiţi luaţi în seamă de cei care nu se
gândesc decât la propriul lor bine, primiţi Vestea cea
bună: Hristos S-a răstignit şi pentru voi! Nu sunteţi singuri: Dumnezeu vă iubeşte şi vrea să vă facă părtaşi
unei bucurii pe care noi, cu mintea noastră omenească,
nu ne-o putem imagina acum.
Nu sunteţi singuri, iubiţilor. Nimeni nu este singur. Cerul întreg este cu noi, dacă mergem pe drumul
cel bun. Dacă ştim unde să căutăm împlinirea.
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„Veniţi la Mine toţi cei flămânzi, cei care răbdaţi
foamea şi setea! Veniţi la Mine cei care răbdaţi frigul şi
apăsarea sărăciei. Şi Eu vă voi face bogaţi, mai bogaţi
decât toţi împăraţii lumii acesteia!”
Aşa vorbeşte Domnul. Vedem din ce în ce mai
multă sărăcie. O vede şi Dumnezeu. Îi vede şi pe îmbuibaţii acestei lumi care spun: „Nu existăm decât noi, cu
stomacurile noastre nesătule, cu poftele noastre şi cu
patimile noastre, iar restul sunt gunoaie. Nu sunt vrednici nici măcar să mănânce resturile care cad de la mesele noastre!”
Aşa spun bogaţii acestei lumi şi nu vă bagă în seamă. Dar voi existaţi, săracilor, şi în faţa lui Dumnezeu
sunteţi mult mai de preţ decât cei care vă dispreţuiesc
de la înălţimea rangurilor lor. Veniţi la Hristos, şi povara sărăciei voastre va fi mult uşurată. Nu vă veţi îmbogăţi pe loc, dar veţi primi puterea de a răbda toate.
„Veniţi la Mine toţi cei bolnavi, zice Domnul, şi Eu
vă voi da o sănătate pe care lumea aceasta nu o cunoaşte!” Da, iubiţilor, au venit mulţimi de bolnavi la Hristos.
Orbii au primit vederea ochilor, surzii au auzit, şchiopii
au mers pe picioarele lor. Însă nu toţi au primit vindecarea trupească. Ci numai o parte, o mică parte. Dar
toţi bolnavii care au alergat la Hristos au primit
sănătatea sufletească. Ba chiar unii I-au şi mulţumit lui
Dumnezeu pentru boala care i-a ajutat să se pocăiască.
„Veniţi la Mine toţi cei păcătoşi! - zice Domnul.
Desfrânatelor, beţivilor, tâlharilor, ucigaşilor, fariseilor,
veniţi la Mine! Nu există niciun păcat care să covârşească iubirea pe care v-o port. Da, chiar dacă voi vă
scăldaţi în noroiul patimilor, chiar dacă voi vă întinaţi
în fel şi chip, chiar dacă voi Mă răstigniţi a doua oară,
Eu încă vă mai iubesc. Şi aştept întoarcerea voastră.
Veniţi acum, veniţi, şi vă voi da iertare de păcate. Veniţi, şi vă voi spăla sufletele. Veniţi, şi vă voi face părtaşi
milelor Mele nenumărate!”
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Aşa grăieşte Domnul. Şi diavolul astupă urechile
oamenilor, ca să nu audă mântuitoarea chemare. Mulţi
cad în păcate... Şi foarte puţini se ridică. Sunt unii care
vor să se ridice dar, văzând că le este greu să se ridice,
preferă să cadă din nou în păcat. Aceasta deoarece nu
îşi dau seama că păcatul i-a legat de mâini şi de picioare. Pe cât de uşor este să cazi, pe atât de greu este să te
ridici. Şi oamenii cad, având nădejdea că totuşi Dumnezeu îi va mântui, fiind multmilostiv. Dar aceasta este o
judecată greşită. Nu putem lăsa totul în seama lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat liberi. Dacă vrem
să fim mântuiţi, atunci trebuie să arătăm aceasta prin
faptele noastre. Niciun păcătos care nu s-a pocăit de
faptele sale nu a dobândit raiul. Fără pocăinţă nu există
mântuire. Unii s-au pocăit, cu vărsare de lacrimi, pe patul de moarte. Pe aceştia i-a primit Dumnezeu. Dar alţii
au aşteptat ceasul morţii pentru a se pocăi şi până la urmă au murit nepocăiţi. Pe aceştia Dumnezeu nu i-a primit. Să nu uităm că Multmilostivul Dumnezeu este şi
Drept Judecător. Şi că cine amână pocăinţa îşi poate
pierde mântuirea.
„Veniţi la Mine cei ce iubiţi păcatul!”, zice Domnul. Şi cu această chemare nu îi cheamă numai pe ucigaşi sau pe desfrânate, ci şi pe noi, iubiţilor. Pe noi care
de multe ori arătăm că iubim mai puţin virtutea decât
păcatul, pe noi care zicem una şi facem alta. Pe noi care
ne credem mai curaţi decât alţii, dar avem sufletele
atinse de mândrie. Pe noi care vedem imediat greşelile
altora, dar căderile noastre nu le vedem. Şi noi avem
nevoie de pocăinţă. Nimeni nu este desăvârşit, oricât ar
fi de sus pe scara duhovnicească. Şi noi, atunci când lepădăm părerea de sine şi ascultăm glasul conştiinţei, ne
dăm seama imediat că de fapt suntem mult mai păcătoşi decât credem.
Da, toţi vrem să fim văzuţi de ceilalţi ca oameni
buni, ca oameni de treabă, vrem să fim lăudaţi şi aplau-
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daţi. Dar puţini vor ca această bunătate să fie temeinică, prea puţini vor să ducă lupta cea bună împotriva
patimilor şi a poftelor.
Va veni vremea când toate măştile pe care le purtăm vor cădea, se vor ofili ca nişte flori care rezistă numai o zi. Şi, după ce lepădăm măştile, suntem biruiţi de
disperare. Ca o tânără care și-a mințit logodnicul că
este fecioară, dar în noaptea nunţii adevărul a ieşit la
iveală. De Dumnezeu nu ne putem ascunde, iubiţilor.
Sute de ani au încercat atâţia oameni să se ascundă de
Dumnezeu, şi nu au reuşit. Oare vom reuşi noi? Nu,
pentru că Domnul le vede şi le ştie pe toate. Mai bine să
încercăm să lepădăm de acum măştile şi prin multă pocăinţă să ne curăţim sufletele.
„Veniţi la Mine cei ce până acum aţi stat departe.
Veniţi la Mine cei ce până acum nu aţi vrut să trăiţi ca
fii ai Bisericii. Veniţi la Mine voi, care aţi trăit fără credinţa cea dreaptă. Veniţi cu toţi!”, zice Domnul. Da, e
loc pentru toţi, fraţilor. Să îi chemăm la Hristos pe cei
care stau departe. Să fim urmaşii ucenicilor lui Hristos.
Lumea în care trăim are nevoie de Dumnezeu. Cei care
acum stau departe au nevoie ca cineva să îi ia de mână.
Pietre de poticneală au găsit, motive de sminteală au
găsit. Da, dar ceea ce este mai important, adică faptul
că Biserica este poarta spre rai, nu au înţeles. Aveţi mare grijă de aceştia, căci şi pe ei îi cheamă Hristos. Şi
poate că la Înfricoşătoarea Judecată faptul că am ajutat
un suflet să se apropie de Dumnezeu ne va ajuta mai
mult decât toate celelalte fapte bune pe care le-am
făcut.
Hristos îi cheamă, şi noi le dăm de multe ori prilej
de sminteală. Ei aşteaptă de la noi să ducem o viaţă curată, o viaţă de sfinţenie. Şi ce văd la noi, la cei care ne
mândrim cu atâţia şi atâţia sfinţi? Văd, de multe ori,
răutate, lăcomie şi alte patimi care ne fac de ruşine. Văd
că una spunem şi alta facem. Cum să ne creadă atunci?
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Cum să creadă că Hristos este cu noi, când nu se vede
aceasta din vieţuirea noastră? Vorbele noastre rămân
lipsite de putere până nu vom pune început bun.
Să strălucim ca nişte făclii, iubiţilor. Să trăim ca
nişte mădulare de cinste ale Bisericii, să fim purtători
de Hristos.
Căci, după ce ne-a chemat la El, după ce ne-a
spus: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi
Eu vă voi odihni pe voi! (Matei 11, 28), ne-a mai cerut
şi aceasta: Luaţi jugul Meu asupra voastră şi
învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu
inima şi veţi avea odihnă sufletelor voastre. Căci jugul
Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară (Matei 11,
8-29).
Aici este una dintre tainele credinţei creştine:
odihna lui Hristos o doresc toţi, dar numai puţini vor să
poarte jugul Său. Dar Domnul nu a separat odihna de
jug. Nu a spus: „Cine vrea odihnă să vină la odihnă. Dacă vrea cineva să poarte jugul, poate să îl poarte.” Purtarea acestui jug, purtarea propriei cruci, nu este ceva
lipsit de importanţă. Ci dobândirea odihnei este legată
tocmai de purtarea acestei cruci.
Taina este tocmai că purtarea crucii nu este grea
pentru cei care vor să fie ai lui Hristos. Cât de greu a
fost jugul sfinţilor mucenici, şi totuşi, după cuvintele
Domnului, a fost uşor. Oare nu au simţit durerile şi
chinurile? Ba da, dar au simţit şi puterea dumnezeiască
întărindu-i.
Ştim cu toţii că o mamă bună ar face orice jertfă
pentru binele copiilor ei. Ştim că un tânăr ar face orice
ca să se poată căsători cu fata pe care o iubeşte. Efortul
nu contează când ştii ce vrei.
Noi să vrem să fim ai lui Hristos! Să Îl iubim pe
Dumnezeu din toată inima, şi atunci purtarea crucii va
fi mult mai uşoară. Să ardă inimile noastre de dragoste
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sfântă, şi atunci vom simţi cum jugul Domnului este
bun şi sarcina sa este uşoară.
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care neputinţele noastre le-ai luat şi bolile noastre le-ai
purtat, care ştii slăbiciunile şi patimile noastre, trimite
harul Tău cel ceresc asupra noastră, asupra celor ce am
auzit chemarea Ta. Dăruieşte-ne, Doamne, să mergem
pe calea mântuirii, pentru a ajunge la odihna pe care ai
promis-o celor ce urmează poruncile Tale, şi a ne bucura cu toţi sfinţii de frumuseţile cereşti, lăudând numele
Tău cel sfânt în vecii vecilor. Amin.
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Despre suferinţele celor căsătoriţi
Cuvânt la nunta din Cana Galileii

„Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe
Sine pentru ea, ca să o sfinţească” (Efes. 5, 22-26).
Iubiţi credincioşi, vom vorbi astăzi despre unul
dintre cele mai importante lucruri privitoare la viaţa
duhovnicească. Pornind de la nunta din Cana, de la înţelegerea familiei ca o mică biserică, vom trece apoi la
câteva dintre ispitele principale care transformă familia
din biserică în templu păgân, spre întristarea lui Dumnezeu şi spre bucuria diavolilor.
Este foarte important faptul că Hristos a făcut prima Sa minune la nunta din Cana. Şi foarte important
este faptul că Iisus a fost chemat la acea nuntă. Despre
El Sfântul Ioan Botezătorul mărturisise, nu cu mult
timp în urmă: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică
păcatul lumii... Acesta este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 1,
29-34). De ce am făcut referire la această mărturisire?
Ca să ne dăm seama cine a fost chemat să ia parte la
nuntă. Nu pentru că Hristos ar fi fost vreun înalt dregător, sau vreunul dintre arhierei, a fost chemat acolo.
Invitați la nuntă
Pe cine chemăm noi astăzi să vină la nunţile noastre? Pe prieteni, pe rude, pe diferiţi cunoscuţi. Şi după
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ce vin la biserică, să vadă cum cei doi miri sunt binecuvântaţi să trăiască o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu,
aceşti invitaţi vin să ia parte la ospăţ. Din păcate, în zilele noastre unii dintre invitaţi nici nu se mai obosesc să
vină la biserică, ci vin direct la masă. De parcă baza
unirii celor doi tineri ar fi stomacul şi petrecerea. Sau,
chiar dacă vin la biserică, se plictisesc repede şi o parte
din slujbă o petrec bucurându-se de frumuseţile din împrejurimi. Dar nu la aceştia mă voi referi acum. Ci la cei
care, fiind mai sporiţi în viaţa duhovnicească, trăiesc
bucuria unirii mirilor prin Taina cununiei ca pe o minune. La cei care, rugându-se pentru miri şi bucurându-se
pentru ei, simt puţin din bucuria şi dragostea pe care o
simt cei care Îl slăvesc împreună pe Dumnezeu în
Împărăţia Cerească. Ei, prin rugăciunile pe care le fac,
dăruiesc mirilor mai mult decât dăruieşte cel mai bogat
dintre cei invitaţi la nuntă. Pentru că Dumnezeu, la
marea Taină care este nunta, adaugă micile daruri care
sunt aceste rugăciuni, pe care nimeni nu le poate cântări.
Ei bine, să încercăm să ne dăm seama cu cât mai
mare a fost bucuria mirilor de la nunta din Cana, când
L-au chemat alături de ei pe Hristos. Nu L-au chemat să
facă minuni şi nu ştiau că vor fi învredniciţi să ia parte
la una. Nu L-au chemat decât pentru ca prin prezenţa
Sa să binecuvânteze unirea lor. De unde ştim aceasta?
Pentru că Hristos nu a fost chemat singur. Ci împreună
cu ucenicii Săi. Adică, cei care L-au chemat L-au
recunoscut drept Învăţător.
De ce m-am oprit asupra acestui amănunt? Voi ce
credeţi? Ca să arăt că, înainte ca Hristos să facă prima
mare minune, avusese loc o altă minune, mult mai mică, şi care de obicei se trece cu vederea. Anume că Hristos a fost chemat să ia parte la nuntă.
De ce consider aceasta o mică minune? Ia gândiţi-vă câţi dintre creştinii zilelor noastre S-ar bucura ca
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Hristos să vină la nunta lor? La biserică L-ar aştepta
poate aproape toţi. Dar la ospăţ, mult mai puţini. De
ce? Pentru că unora li s-ar părea trist un asemenea
ospăţ. Cum ar fi să te îmbeţi de faţă cu Hristos? Cum ar
fi să fumezi de faţă cu Hristos? Cum ar fi să mănânci
până ţi se face rău? Sau cum ar fi să dănţuieşti în cele
mai destrăbălate feluri, aşa cum se face astăzi?
O, puţini oameni şi-ar dori ca Hristos să participe
la ospăţul lor de nuntă. Pentru că invitaţii nu s-ar simţi
în largul lor, totul ar fi mult mai trist, nu-i aşa?
Deşi Hristos nu ar spune să nu ne bucurăm de
mâncăruri alese la masa de nuntă, nu ar spune să bem
numai apă sau sirop. Şi la nunta din Cana s-a băut vin,
şi ce vin! Dar El ar vrea să păstrăm măsura, să le facem
pe toate cuviincios. Or, cuvântul acesta, cuviincios, începe să aibă din ce în ce mai puţin în comun cu ospeţele
de la nuntă. De altfel, încă din primele secole ale Bisericii, Sfinţii Părinţi au tras alarma asupra modului greşit în care unii creştini înţelegeau să se poarte la masa
de după cununie.
Deci să ne mirăm de credinţa mirilor care L-au
chemat pe Hristos la masa lor. Mai ales că Hristos a rămas la masă până la sfârşit, nu a stat doar câteva clipe.
Minunea cu prefacerea apei în vin a avut loc abia spre
sfârşitul ospăţului, semn că Fiul lui Dumnezeu nu a găsit niciun prilej de poticnire care ar fi putut lăsa semne
de întrebare asupra prezenţei Sale acolo. Cinste mirilor,
cinste nuntaşilor!
S-ar putea spune că degeaba încerc eu să vorbesc
frumos despre mirii de la nunta din Cana. Niciun alt
amănunt din Sfânta Scriptură nu permite astfel de concluzii. Şi totuşi, Sfânta Tradiţie ne pune înainte un amănunt extrem de important. Mirele de la nunta din Cana
este cel care a devenit apoi mucenic pentru Hristos, însuşi Sfântul Apostol Simon Zelotul, cel din ale cărui
sfinte moaşte izvorăsc râuri de minuni până în zilele

70

noastre. Iată deci că nu întâmplător Hristos a venit la
nunta sa.
Prezența lui Hristos în familie
Nu despre marele Simon voi vorbi acum, ci voi
insista asupra chemării adresate lui Hristos de a lua
parte la nuntă. Şi nu numai la slujba de la biserică şi
apoi la masă. Ci în toate momentele vieţii de familie, în
viaţa de zi cu zi. Familia este chemată să fie o mică biserică. Soţii să meargă pe calea mântuirii, să meargă pe
calea sfinţeniei. Să îşi crească pruncii în credinţa
creştină şi să le fie modele demne de urmat.
Am folosit un cuvânt care poate să zgârie unele
urechi: sfinţenie. Ce are familia obişnuită a zilelor noastre în comun cu sfinţenia? Ce legătură este între sfinţenie şi dramele familiilor de astăzi, între sfinţenie şi
adulter, între sfinţenie şi divorţ?
Una singură: toate aceste răni ale familiei, între
care adulterul nu mai este ceva şocant, ci ceva de înţeles
din moment ce „nu suntem sfinţi”, cum zice îndrăgitul
refren repetat de toţi cei care încearcă să îşi justifice păcatele, arată tocmai cum a pervertit diavolul nunta binecuvântată de Dumnezeu.
Să nu uităm că la nunta din Cana Galileii Hristos
a prefăcut apa în vin, adică în ceva mult mai preţios.
Hristos ne-a arătat atunci că prin harul lui Dumnezeu
legăturile dintre oameni trebuie să fie noi, trebuie să
stea sub semnul sfinţeniei. Ar fi fost uşor pentru mulţi
ca prima minune a Mântuitorului să se fi întâmplat în
alt loc, să nu fi fost nicio legătură între schimbarea apei
în vin şi unirea mirilor.
Despre risipirea mărgăritarului familiei
Aţi auzit atâtea predici frumoase despre nunta din
Cana, şi despre nuntă în general. De aceea acum nu vă
voi spune lucruri pe care le ştiţi deja, ci voi încerca să vă
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vorbesc despre lucruri care privesc direct mântuirea
voastră, deşi la prima vedere par triste şi apăsătoare.
Voi vorbi puţin despre prefacerea vinului în apă. Cum,
doar Evanghelia nu pomeneşte de aşa ceva? E adevărat
că Evanghelia nu pomeneşte, dar viaţa de zi cu zi o face.
Mă refer la modul în care mulţi creştini răstoarnă sensul nunţii şi duc o viaţă în care înţelegerea, comuniunea
şi sprijinirea pe calea mântuirii sunt elemente de legendă.
Se mai pot numi creştini aceşti oameni mulţi de
care vorbiţi, din moment ce duc o viaţă ruptă de Hristos, puteţi întreba? Normal ar fi să găsească un alt termen pentru ei. Dar în mod obişnuit ei sunt numiţi tot
creştini, din moment ce sunt botezaţi şi nu s-au lepădat
de credinţa creştină. Firesc este să îi numim creştini pe
cei care, deşi cad în anumite păcate, se luptă cu toată
puterea lor să se izbăvească, şi în cele din urmă prin darul lui Dumnezeu primesc tămăduire; dar nefiresc este
să îi numim creştini pe cei care nu vin la slujbele bisericeşti decât de Paşti şi de Crăciun, pe cei care nu vor să
ducă lupta cea bună, pe cei care deşi nu s-au lepădat
formal de Hristos trăiesc precum păgânii, ca nişte oameni fără Dumnezeu. Totuşi vom folosi şi pentru aceştia numele de creştini.
Să ne referim acum la o familie care preface vinul
în apă, în care cei doi soţi trăiesc precum păgânii. Soţul
bea, soţia îl înşeală, copiii cresc de capul lor. Dar şi ei
sunt botezaţi, şi ei sunt creştini, nu? Dar ce fel de familie creştină este aceasta? Poate fi numită această familie
o mică biserică, dacă nu Îl primeşte pe Hristos? Nu se
poate. Şi atunci, cum stau lucrurile: a fost oare vreodată
aceasta o mică biserică sau nu a fost?
Dacă la nuntă cei doi soţi au vrut ca prin binecuvântarea lui Dumnezeu să pornească pe drumul cel
bun, atunci putem spune: Da, a fost, dar din slăbiciune
omenească şi din cauza vrăjmaşului s-a năruit. Ce fa-
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cem însă cu mirii care se căsătoresc fără să se iubească,
din interese lumeşti, pentru averi sau alte nimicuri, şi
nu îşi pun problema mântuirii? Vin la biserică din formalitate, pentru că aşa e obiceiul, pentru că este frumoasă mireasa îmbrăcată în alb. Chiar dacă sufletul este întunecat, rochia contează, că doar ceilalţi nu văd sufletul. Se poate spune că în momentul cununiei o astfel
de familie nou întemeiată a devenit o nouă biserică?
Doar ştim că Dumnezeu nu forţează libertatea omului.
Şi dacă mirii nu vor să fie uniţi în Hristos, nicio slujbă
exterioară nu îi poate lega.
Aţi citit poate în Catehismul Ortodox că „simpla
mărturisire a păcatelor fără pocăinţă adevărată şi fără
hotărâre de îndreptare nu aduce iertarea păcatelor, căci
zice Domnul: «De nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel»”
(Luca 13, 5). Şi deci dacă spovedania fără pocăinţă nu
aduce iertarea păcatelor, adică spovedania nu mai este
întreagă, atunci cum oare ar putea face cununia dintr-o
astfel de familie, în care lipseşte dorinţa unirii în Hristos, o mică biserică? Eu nu mă grăbesc să răspund la o
asemenea întrebare. Cred că ar fi mai bine ca astfel de
soţi să se căsătorească în sediul vreunei bănci sau la
vreun centru de schimb valutar. Că doar banul i-a unit,
nu Hristos.
Astfel de soţi se plâng mai apoi că viaţa le este plină de greutăţi, că trăiesc sub semnul necazurilor şi al
durerii. Nu toţi, numai o parte, căci pe ceilalţi diavolul
îi ţine într-o linişte aparentă, ca nu cumva să simtă nevoia izbăvirii şi să alerge la ajutorul dumnezeiesc. Ei
bine, nu este greu să ne gândim de ce suferă cei dintâi.
Răspunsul îl găsim în Evanghelia Sfântului Apostol
Ioan, imediat după relatarea minunii din Cana. Chiar în
acelaşi capitol.
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Despre pervertirea vieții de familie
Despre ce a mai scris Sfântul Evanghelist Ioan după nunta din Cana, ştie cineva? A scris despre izgonirea
vânzătorilor din templu. Cred că acum vă este clar la ce
mă voi referi în cuvintele următoare: la legătura dintre
cei care batjocoresc mica biserică, propria familie, şi cei
care au batjocorit templul lui Dumnezeu.
Iisus S-a urcat la Ierusalim, şi a găsit în templu
pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani (Ioan 2, 14). Aşa găseşte şi astăzi în faţa altarului pe unii care au în suflete dorinţa de a se căsători
din interese materiale, pentru un alt fel de boi, de oi şi
porumbei. Sau pe alţii care, chiar dacă nu se căsătoresc
din motive meschine, se căsătoresc numai pentru a trăi
împreună în desfătări, fără a-şi pune problema mântuirii. Şi aceştia, chiar dacă păcatul lor este mai greu de
observat, chiar dacă nu schimbă bani, schimbă suflete.
Îşi schimbă în rău propriile suflete, căci în loc ca prin
căsătorie să se unească pentru a-I sluji Domnului, se
unesc pentru a sluji poftei.
O, şi cât de greu le este acestora să îşi vină în fire.
Ei spun: „Nu desfrânăm, nu ne îmbătăm decât rar, sau
poate niciodată, nu furăm, nu ucidem. Nu e viaţa noastră bineplăcută lui Dumnezeu?” Răspunsul este simplu:
Nu. Pentru că Domnul, Care ţi-a poruncit să nu desfrânezi şi să nu furi, ţi-a poruncit şi să duci o viaţă de sfinţenie. Şi cei care fac binele fără a duce o viaţă creştină,
fără a se ruga, fără a merge la biserică, fac acest bine cu
acordul diavolului. Pentru că patimile nu ies din suflet
numai dacă dai milostenie unui sărac. Ci ies din suflet
numai după ce te spovedeşti în faţa preotului, care a
fost rânduit de Dumnezeu pentru aceasta.
Dar să vedem ce a făcut blândul Iisus când a văzut
ce era în templu: Făcându-şi un bici de ştreanguri, i-a
scos pe toţi afară din templu, şi oile, şi boii, şi schimbătorilor de bani le-a vărsat banii şi le-a răsturnat
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mesele (Ioan 2, 15). Câtă nepoliteţe, ar putea spune un
om civilizat al zilelor noastre, care se indignează văzând
pe jos o bucată de hârtie, dar care primeşte cu braţele
deschise gunoaiele pătimaşe, adică gândurile de desfrâu
şi de necredinţă pe care i le şopteşte diavolul.
Fraţi creştini, să luăm aminte la acest fapt tulburător: Hristos i-a izgonit cu sfântă mânie pe cei care
batjocoreau templul lui Dumnezeu. Şi nu oricum, ci cu
biciul. El, Care din dragoste pentru noi a primit a fi răstignit, şi care S-a rugat Părintelui Ceresc pentru iertarea
celor care L-au batjocorit, El, Care ne-a învăţat să ne iubim unii pe alţii şi să îi iertăm pe vrăjmaşii noştri, a
folosit biciul pentru a-i izgoni pe vânzători din templu.
Şi le-a poruncit atunci: Nu faceţi casa Tatălui Meu casă
de negustorie (Ioan 2, 16).
Acelaşi Hristos spune celor ce trăiesc o viaţă de
familie din care Dumnezeu este izgonit: „Nu transformaţi mica biserică, familia, într-un templu păgân!” Daţi-vă seama câtă nesimţire dovedeau cei care îndrăzneau să schimbe bani în templu, să vândă boi şi oi şi
porumbei. Care îndrăzneau să batjocorească astfel Casa
Domnului. Ia gândiţi-vă cum ar fi ca în pridvorul bisericii noastre să se facă după slujbă târg. Să vândă fiecare
ce vrea, fără să se teamă de Dumnezeu. Sunt convins că
vă daţi seama că acest lucru este o blasfemie. Dar vă
spun vouă că nu sunt cu nimic mai prejos cei care consideră că viaţa de familie nu se încrucişează cu credinţa
creştină. Ei zic: „Cine vrea sfinţenie să se călugărească.
Noi nu vrem să ne călugărim”. Şi acest refren este des
întâlnit. Dar mântuirea nu este numai pentru călugări,
ci pentru toţi creştinii. Şi porunca: Fiţi sfinţi, că Eu,
Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt (Lev. 19, 2) nu
menţionează niciun fel de excepţii. Toţi suntem chemaţi
la o viaţă în care să Îl slujim pe Dumnezeu, nu numai
călugării. Că ei vor să urce pe culmile desăvârşirii,
aceasta este spre cinstea lor. Dar sfinţenia la care ajung
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monahii nu trebuie să ne descurajeze, să ne fie motiv de
lenevire, ci, dimpotrivă, trebuie să ne sporească dorinţa
de a-L sluji pe Dumnezeu.
Vorbind despre familiile în care amândoi soţii
merg pe drumuri greşite, trăiesc departe de Dumnezeu,
nu trebuie să credeţi că pentru ei totul este pierdut.
Sunt rude ale noastre, sunt prieteni ai noştri şi ne doare
inima pentru ei. Or, dacă noi ne întristăm pentru starea
în care se află şi le vrem binele, oare nu cu mult mai
mult decât noi le vrea binele şi le aşteaptă întoarcerea
Însuşi Dumnezeu? Ba da. Nimeni nu este predestinat să
ajungă în iad, asta să o ţineţi minte. Aşa cum nimeni
dintre cei care merg pe calea sfinţeniei nu este predestinat să ajungă în rai. Suntem liberi, am primit acest mare dar al libertăţii, şi, dacă îl folosim spre binele nostru,
Dumnezeu ne va mântui. Şi El poate să îi mântuiască şi
pe cei care acum trăiesc departe de biserică, închinându-se idolului libertăţii. Sufletul lor este ca o Americă
deasupra căreia domneşte statuia Libertăţii, statuia unei zeiţe care îi spune omului că totul este îngăduit, că
totul este permis. Dar la un cutremur mare s-ar putea
surpa şi această statuie, nu-i aşa? Dacă vrea Dumnezeu,
într-o clipă se alege praful de acest simbol al libertăţii
pătimaşe. Şi tot aşa într-o clipă se pot distruge capiştile
zeiţei Libertate, căreia semenii noştri îi jertfesc tot timpul lor. Să avem nădejde că şi ei se vor întoarce. Să ne
rugăm pentru ei, şi Dumnezeu, poate chiar pe patul de
moarte, le va da gând de pocăinţă.
Vă mai spun un lucru: că Hristos nu a pierdut biciul pe care l-a folosit în templu; ci l-a transformat
într-un bici al necazurilor. Adică nu avem de ce să ne
mirăm când vedem că cei care dispreţuiesc învăţăturile
creştine, cei care trăiesc ca şi cum Dumnezeu ne va
mântui pe toţi la grămadă, fiind prea-milostiv, au parte
de mari necazuri. Au parte de biciul pe care l-au căutat.
Dar acest bici nu vine ca o răzbunare, nu vine ca să ni-
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micească. Ci vine ca omul să îşi dea seama de greşeala
sa şi să se întoarcă spre El. Mai bine o suferinţă trecătoare, care îi deschide omului ochii, decât o suferinţă
veşnică pe cealaltă lume.
Este foarte trist că de multe ori oamenii care stau
departe de Biserică refuză să citească mesajul scris de
Dumnezeu pe încercările prin care trec: „Pocăiţi-vă, pocăiţi-vă, pocăiţi-vă!” Ei trăiesc mai departe în păcate, şi
astfel atrag asupra lor mânia dumnezeiască.
Nu toate necazurile sunt pedepse pentru păcate,
unele sunt încercări trimise de Dumnezeu pentru a curăţa sufletele, pentru a se vădi credinţa celor care astfel
îşi agonisesc cununi netrecătoare.
Când unul dintre soți este credincios
Până acum ne-am referit la necazurile celor care
fac eforturi susţinute pentru a simţi asupra lor biciul lui
Dumnezeu. Vom trece acum la al doilea caz, cel în care
unul dintre soţi vrea să meargă pe calea mântuirii. În
acest caz nu este greu de observat că de cele mai multe
ori femeia este cea care merge pe drumul cel bun. O dovedesc bisericile în care numărul femeilor îl copleşeşte
aproape tot timpul pe cel al bărbaţilor.
Chiar dacă ne vom referi la cazul în care femeia
este cea care vrea să ducă lupta cea bună şi bărbatul îi
pune piedici, nu va fi greu pentru bărbaţii care ascultă
acest cuvânt, şi care se află în situaţii contrare, să priceapă cum să se folosească de el. Cinste celor care, oricâte piedici au de înfruntat de la soţii sau soţiile lor, ştiu
să ţină nestinsă flacăra dreptei-credinţe în familiile lor!
Vom vorbi mai mult despre aceste piedici şi despre modul în care trebuiesc înfruntate. O întrebare vine
de la sine: cum de este atât de mare numărul celor care
suferă foarte mult din pricina celor cu care s-au căsătorit? De ce îngăduie Dumnezeu această suferinţă?
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Răspunsul nu este greu de găsit. În marea majoritate a acestor cazuri cel credincios nu şi-a pus problema
că celălalt îi va face atâtea necazuri. Înainte de căsătorie, cei care nu sunt credincioşi, deşi fetele pe care vor
să le ia de soţii sunt credincioase, nu îşi fac cunoscută
aversiunea lor faţă de cea ce este sfânt, ca nu cumva să
rămână cu buza umflată. Ci rabdă, cu o răbdare diavolească, până după nuntă. Sau cel mult încă vreo câteva
luni. După care încep să îşi impună autoritatea. „Hai,
nu mai merge astăzi la biserică, mai bine mergem la un
film.” „Ce dacă este Săptămâna Mare, dacă eu ţi-am zis
să nu posteşti, nu posteşti!” Sau: „Ce te tot rogi, nu vezi
că Dumnezeu nu ne ajută?” Sau multe altele asemenea,
pe care unii le ştiţi mult mai bine. Şi, după înjurături,
urmează violenţa. Azi o palmă, mâine două. Poimâine
nouă. Şi apoi, foarte firesc, vine decizia: „Nu mai pot
trăi cu o femeie ca tine. Plec de acasă!” Asta, în situaţia
în care conjunctura permite această decizie. De multe
ori însă o amantă rezolvă discret această nevoia de înţelegere și afecțiune.
Poate că realitatea de zi cu zi este atât de apăsătoare, încât nu mai este nevoie să auziţi aceste lucruri şi
dintr-o cateheză. Dar aici nu suntem la buletinul de
ştiri. Nu prezentăm calamităţi numai ca să gâdilăm setea omului de informaţie. Aici suntem la doctor. Şi, înainte de a da reţeta, trebuie să precizăm boala şi cauzele
ei. Nu?
Să spunem şi că, înainte de nuntă, credincioşii care s-au căsătorit cu cineva care este necredincios, de
exemplu o femeie credincioasă cu un bărbat care este
necredincios, şi-a pus problema: „Cum va fi după?” Precizez că acum folosesc termenul „necredincios” cu un
sens foarte larg. Prea puţini susţin că sunt necredincioşi; dar cei a căror credinţă nu se vede din fapte, chiar
dacă susţin că au credinţă în Dumnezeu, o credinţă
„proprie şi personală”, tot necredincioşi trebuie numiţi.
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Credinţa, dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi (Iacov 2, 17). Deci, poate problema: „Cum va fi după?” a
fost din vreme pusă, dar răspunsul a fost dat de cele
mai multe ori prost: „O să fie bine, va veni şi el la
biserică”. Orice duhovnic poate confirma faptul că un
astfel de răspuns, în marea majoritate a cazurilor, s-a
dovedit greşit şi a avut consecinţe extrem de dureroase
pentru cei care au crezut că este simplu ca cineva să se
convertească.
Există, bineînţeles, şi excepţii. Dar oricât ar fi de
frumoase, oricât ar fi de impresionante, ele sunt nişte
excepţii care arată cât de rar regula poate fi călcată.
Când o fată iubeşte un tânăr, dragostea îi dă aripi, îi dă
nădejdea că el se va întoarce spre Dumnezeu. Speră că
dragostea ei îl va ajuta.
Şi totuşi lanţurile necredinţei şi ale patimilor care
îl leagă pe tânăr se dovedesc mai puternice decât dragostea fetei. Unde a fost greşeala? Fata nu şi-a pus în
mod serios problema dacă lui Dumnezeu i-ar fi bineplăcută o astfel de căsătorie. Pentru că dacă şi-ar fi pus
problema în mod serios, ar fi căutat un tânăr care să îi
fie sprijin pe calea mântuirii.
Dacă a căutat vreun Făt-Frumos, fără să îşi pună
problema aşezării sale duhovniceşti, va avea de suferit.
Şi asta nu ca o pedeapsă de la Dumnezeu. Ci în mod firesc, ca o consecinţă a alegerii sale. Şi aşa se întâmplă şi
cu tinerii care iau fete necredincioase: deşi la început
speră că, fiind bărbaţi, le vor putea domina şi convingerile religioase, idee radical greşită, în cele din urmă suferă mult pentru alegerea făcută. Chiar dacă nu sunt în
primejdia de a fi bătuţi, durerea este de alt fel. Este durerea că împarţi viaţa cu o persoană cu care nu ai în comun exact lucrul esenţial: dorinţa de a merge pe calea
mântuirii. O astfel de relaţie, oricât de politicoasă ar fi,
evoluează tragic.
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Durerea, chiar dacă nu este trupească, ci sufletească, devine mult mai mare. Relaţia dintre cei doi, în
timp, devine stearpă. Este o relaţie moartă, o relaţie
formală. Şi omul ajunge să se simtă din ce în ce mai singur. Familia devine un deşert. Şi asta nu este totul.
Pentru că pe tine te ţine credinţa în Dumnezeu. Dar pe
celălalt singurătatea îl doboară. Un filozof a spus că
„aproapele meu îmi este iadul”. Aproapele nostru nu va
fi niciodată pentru noi iadul, oricât de mult ne-ar chinui. Dar noi, fără să vrem, putem fi iad pentru cei de
lângă noi. Cum asta? Diavolul le dă asemenea gânduri,
ca în tot ceea ce ne leagă de Dumnezeu ei să nu vadă
decât obsesia noastră religioasă. În tot ceea ce vrem să
facem noi bine, un bine pe care ei nu prea pot să îl înţeleagă, diavolul vede o ţintă pe care nu şovăie să o atace.
O, câtă răbdare trebuie să aibă soţiile ai căror soţi sunt
necredincioşi!
Vorbind despre necazurile lor, putem să ne referim şi la necazurile celor care suferă din cauza părinţilor, a socrilor, a copiilor sau a altor rude alături de care
trăiesc.
Îmi vin în minte cuvintele: Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace,
ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său,
pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi duşmanii
omului vor fi casnicii lui. Cel ce iubeşte pe tată ori pe
mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de
Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât
pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia
crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.
Cine ţine la sufletul său îl va pierde, iar cine-şi pierde
sufletul lui pentru Mine îl va găsi. (Matei 10, 34-39).
Aici este un punct de reper pentru înţelegerea rostului suferinţelor, şi mai ales a celor provocate de casnicii noştri. Noi am fi vrut ca Hristos să fi adus pacea, şi
sabia să îi fi fost străină. Noi am fi preferat poate ca
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Hristos să zică: „Am venit să apropii pe fiu de tatăl său,
pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa”. Şi totuşi
Hristos a spus altfel. Ne convine sau nu, trebuie să acceptăm adevărul aşa cum este. Trebuie să avem curajul
de a privi realitatea în faţă.
Totuşi cuvântul „am venit să despart pe tată de fiul său...” se referă numai la cazurile în care unul dintre
cei doi îi este celuilalt piatră de poticnire pentru mântuire, în care dragostea poate fi pretext pentru îndepărtarea de Hristos. Sute de ani fiii, tinerii, erau cei care
voiau să meargă pe drumuri greşite, şi cuvântul se referea mai ales la părinţii care din dragoste pentru copiii
lor erau tentaţi să treacă cu vederea anumite compromisuri, anumite căderi ale fiilor. În zilele noastre însă
fenomenul are loc şi în sens invers, pentru că mulţi
tineri au descoperit credinţa creştină fără ca părinţii lor
să o facă. Nu avem timp să vorbim despre cât de impresionante sunt cazurile în care tinerii îi trag de mână pe
părinţii lor spre biserică. Poate o vom face altădată. Lor
nu li se potriveşte cuvântul „am venit să despart pe tată
de fiul său”, ci dimpotrivă.
De fapt Hristos nu vrea să despartă pe nimeni. El
a vrut şi vrea ca toţi, părinţi, copii, rude, să meargă pe
calea mântuirii. Dar câtă vreme mulţi stau departe de
această cale, şi chiar stau împotriva celor care vor să
meargă pe ea, câtă vreme unii casnici sunt duşmanii
mântuirii, Hristos intervine cu sabia cuvântului: „Cine
îi ascultă pe aceştia mai mult decât pe Mine nu este
vrednic de Mine”.
O, cât de mult suferă o soţie al cărei soţ îi interzice
să ţină o icoană în casă sau un tânăr căruia tatăl îi interzice să ţină candela aprinsă. Câtă vreme sunteţi obişnuiţi să aveţi icoana pe perete şi candela aprinsă, nu vă
daţi seama ce ar însemna să fiţi lipsiţi de acestea, atât
de fireşti de altfel pentru orice casă de creştin.
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Dar când tatăl începe: „Mai du-te şi tu la discotecă, fă-ţi şi tu o prietenă cu care să simţi viaţa, las-o pe
asta că e prea cuminte, nu poţi să te distrezi cu ea”, sau
„de ce nu stai să vezi filmul ăsta, ce eşti prost, vino să
înveţi ce înseamnă femeia!”, ne aflăm în plin război.
Cine îşi ascultă tatăl în acest caz, Îl pierde pe Hristos. În
acest caz ne aflăm în plină prigoană. Pentru tânărul respectiv lupta duhovnicească este extrem de grea şi apăsătoare. Pentru că diavolul nu se foloseşte numai de
răutatea tatălui, ci şi de bunătatea lui. Adică nu numai
la beţie tatăl vorbeşte astfel, ci şi în momentele de linişte, în care vrea binele feciorului. Vrea ca acesta să se
înfrupte din toate desfătările tinereţii.
Casnicii tăi, dușmanii tăi
Să nu mai vorbim despre acest caz anume, ci să
vorbim despre toţi cei care suferă prigoana pornită împotriva credinţei de către casnicii lor. Sfinţii Părinţi
spuneau că ascultarea faţă de duhovnic fără cârteală
este mucenicie nesângeroasă, căci monahul îşi taie voia
sa. Tot aşa răbdarea prigoanei pornită de aceşti casnici
fără Dumnezeu este mucenicie; ba în rare cazuri, când
bătăile depăşesc un anumit grad de violenţă, este chiar
sângeroasă.
Voi, cei care răbdaţi prigoană de la casnicii voştri,
să ştiţi că veţi primi mare plată de la Dumnezeu. Nicio
palmă, niciun cuvânt urât nu va fi trecut cu vederea. O,
dacă aţi şti cât suferă Hristos văzându-vă înlăcrimaţi...
O, de-aţi şti cât suferă Preacurata Sa Maică... Să ştiţi că
atunci când Maica Domnului plânge, şi lacrimile care
izvorăsc din icoane arată aceasta, ea plânge nu numai
pentru păcatele oamenilor. Nu plânge numai pentru că
unii trăiesc departe de Dumnezeu. Ci plânge şi se întristează atunci când îi vede pe creştini cum sunt prigoniţi.
De casnicii, de vecinii, de întâi-stătătorii lor. Nu sunteţi
singuri, fraţilor! Ştiu că sunt destui care aşteaptă acest
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cuvânt de încurajare. Nu sunteţi singuri. Şi chiar dacă
viaţa încearcă să vă sufoce, nu vă lăsaţi. Prin răbdarea
ispitelor ne mântuim.
Chiar dacă sunt momente în care ajungeţi la capătul puterilor, nu vă descurajaţi. Chiar dacă simţiţi că
nu mai puteţi răbda, nu cedaţi. Până la ultima picătură
de sânge trebuie să rezistaţi.
Şi Dumnezeu nu vă va lăsa, nu are cum să vă lase.
În orice chip ar veni ispita de a ceda, nu o primiţi. Sunt
unii care au luptat o viaţă întreagă împotriva atacurilor
în care vrăjmaşul se folosea de casnicii lor. Şi nu au cedat. Cunosc o femeie care aparent este o femeie obişnuită, dar căreia Dumnezeu i-a pregătit mare răsplată
pentru vieţuirea sa. Ba mai mult decât atât: văzând-o
câte bătăi răbda, cum era ameninţată cu moartea, câte
îndura de la soţul ei fără să crâcnească, văzând-o cum
în această lume pătimaşă se lupta să îşi crească copiii
pe drumul cel bun, Maica Domnului i s-a arătat, acoperind-o cu Sfântul ei Acoperământ.
Noi, creştinii, nu facem circ din astfel de semne
sfinte, cum fac păgânii cu semnele înşelătoare care li se
arată. Ci le spunem duhovnicului, care poate deosebi
dacă sunt sau nu înşelăciuni diavoleşti, şi poate şi unora care ne sunt mai apropiaţi. Eu v-am spus vedenia
acestei doamne, pe care nu o cunoaşteţi, pentru că se
adresează direct şi celor care, chiar dacă nu sunt într-o
situaţie atât de dură ca a ei, sunt prigoniţi de către casnicii lor.
Şi vă mai spun un caz, aparent obişnuit: o femeie
a primit ascultare de la duhovnicul ei să ducă o viaţă de
nevoinţă foarte aspră. Bărbatul a dispreţuit-o pentru
aceasta, ba a şi început să o înşele. Şi sărmana femeie
răbda multe, rugându-se pentru pătimaşul ei bărbat.
Acesta însă, aflându-se pe patul de moarte, a fost cuprins de pocăinţă. Şi-a dat seama că femeia de lângă el
era o sfântă. Şi-a cerut iertare pentru relele pe care le-a
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făcut nu numai femeii sale, ci şi Domnului. Şi a murit în
pocăinţă.
Acest exemplu arată calea pe care trebuie să
meargă cei care suferă de la soţi, părinţi, copii sau alţi
oameni: calea răbdării. Nu stă în putinţa noastră să îi
mântuim pe ceilalţi. Dar, fiindu-le un exemplu de trăire
creştină, poate că ei se vor întoarce.
Ştiu, durerea că cei de lângă noi merg pe căile întunericului este nespus de mare. Am văzut atâţia părinţi îndureraţi din cauza copiilor lor sau soţii îndurerate din cauza soţilor lor. Şi nu o dată i-am auzit
spunând: „Gata, ne-am săturat, nu mai vrem să facem
nimic pentru ei. I-am răbdat prea mult. Dacă nu vor să
se mântuiască, noi nu vom mai încerca să îi ajutăm”.
Le-aş spune: „Aţi rezistat până acum. Foarte bine. Dar
nu vă daţi seama că Dumnezeu v-a dat puterea să îi iubiţi? Nu vă daţi seama că Dumnezeu a sprijinit dragostea pe care le-aţi purtat-o? Altfel, după câte v-au făcut,
poate i-aţi fi urât până acum. Şi dacă Dumnezeu v-a
fost alături, de ce să cedaţi? Rezistaţi până la capăt!”
Acum vorbesc despre o altă latură a rezistenţei.
Chiar dacă noi ne ţinem pe picioare, chiar dacă nu am
părăsit calea mântuirii, la un moment dat ne săturăm
să îi mai iubim pe cei care ne prigonesc. Şi ori ne devin
indiferenţi, ori îi dispreţuim, ori în cel mai rău caz ajungem să îi urâm. Oricum, indiferenţa este tot o formă,
chiar dacă cea mai uşoară, de a ucide dragostea pe care
am purtat-o cuiva. Păcatul indiferenţei este un păcat
foarte mare. Nu prin răul pe care îl facem, ci prin lipsa
binelui pe care îl evităm. Cum zice Scriptura: Aceasta
este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum
v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, decât ca sufletul lui să şi-l pună pentru
prietenii săi (Ioan 15, 13).
O, de am avea noi această dragoste sfântă... Ştiţi
cum fac oamenii? Renunţă la dragostea pe care o poartă
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casnicilor şi o înlocuiesc cu indiferenţa, fără să îşi dea
seama că lepădându-se de semenii lor se îndepărtează
de Hristos. Dar oare uşor este să iubim pe cineva care
ne înjură sau ne loveşte? Sau pe cineva care ne dispreţuieşte? Nu. Este foarte greu. „Imposibil”, ar spune
unii. Numai că niciodată nu este imposibil ceea ce ne
porunceşte Hristos. Şi dacă ne porunceşte să ne iubim
până şi duşmanii, despre casnici nici nu mai este nevoie
să vorbim. Da, este foarte greu să îi iubim atunci când
ne prigonesc, dar Dumnezeu ne poate întări spre aceasta.
Chiar dacă unii consideră că este prea greu pentru
ei să îşi iubească prigonitorii, lucrul acesta este cu putinţă. Bineînţeles că o astfel de luptă, lupta de a-i iubi,
are căderi şi ridicări. Apar gânduri de dispreţ, de duşmănie sau chiar de ură. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu
astfel de gânduri sunt izgonite şi în locul lor se aşază
pacea.
Important este să fim hotărâţi să îi iubim oricât de
mult am avea de suferit din partea lor. Şi, răbdând noi,
ei se vor întoarce. Se plângea o mamă că oricât de mult
s-ar ruga pentru fiul ei, roadele nu se văd. Tânărul tot
în dezmăţ trăieşte. Unde mai sunt roadele rugăciunii?
„Rugăciunea nu este vrăjitorie, i-am spus, nu apeşi pe
buton şi se declanşează convertirea altuia. Ci trebuie să
aştepţi, cu răbdare, ca acela să se lase tras de mână de
către Dumnezeu. Chiar dacă nu acum, poate peste
câţiva ani, în cine ştie ce împrejurare, Dumnezeu poate
că îl va întoarce. Oricum, chiar dacă el va refuza să se
pocăiască, să ştii că fiecare rugăciune pe care ai făcut-o
pentru el către Dumnezeu s-a întors cu putere spre tine.
Şi, rugându-te pentru el, te-ai ajutat şi pe tine.”
O astfel de povăţuire nu a mulţumit-o. Dragostea
pentru fiul ei devenise disperată. Dar aici a şi lovit Hristos, când a spus că va despărţi pe părinte de copil. Cine
îşi iubeşte mai mult copilul decât pe Hristos îşi pierde

85

sufletul. O astfel de dragoste disperată este dăunătoare
atât părintelui, cât şi copilului. Nu putem obliga pe nimeni să se mântuiască. Dar, dacă noi ducem lupta cea
bună, dacă ne jertfim noi unii pentru alţii, posibilitatea
întoarcerii celorlalţi este mult mai mare.
Un amănunt prea des trecut cu vederea. Ne rugăm pentru „ceilalţi”, încercăm să le vorbim despre
Dumnezeu şi este foarte bine. Dar uneori, fără să vrem,
ne punem noi stavilă între ceilalţi şi Dumnezeu. „Dacă
nu vii săptămânal la Maslu, o să te îmbolnăveşti”. „Dacă
nu posteşti şi lunea, o să îţi meargă rău.” „Dacă te mai
uiţi la televizor, o să te biruie patimile şi o să ajungi în
iad.” Dar nu aşa se pune problema. Este evident că televizorul, în loc să fie o sursă de informaţie, este bun la
spălat creiere: ne arată multă destrăbălare, şi puţinele
lucruri folositoare aproape că se pierd în furtuna de artificii. Dar a convinge pe cineva de nocivitatea telenovelelor sau a emisiunilor de aşa-numit divertisment nu
este un lucru uşor. Să avem grijă să nu sărim peste nişte
etape. Că nu îi vom ajuta cu nimic pe ceilalţi.
Să încercăm acum a lămuri unul dintre cuvintele
cel mai greu de tâlcuit din cele care se află în Sfânta
Scriptură: Bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte
prin bărbatul credincios (I Cor. 7, 14). Şi ce ştii tu, femeie, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui femeia? (I Cor. 7, 16). Vă rog
să ascultaţi cu luare-aminte ceea ce vă spun. Oare toţi
soţii credincioşi şi-au mântuit femeile? Sau oare toate
femeile credincioase şi-au mântuit bărbaţii? Nu, ştim
bine că nu. Sunt atâţia soţi care au murit în patima băuturii, de exemplu, refuzând sfatul soţiilor lor de a se pocăi, ba chiar L-au hulit pe Dumnezeu. Aceştia, ca toţi cei
ce mor fără să se pocăiască, s-au dus în întunericul iadului.
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Cum înţelegem atunci cuvântul? Să precizăm întâi
de toate în ce context a fost rostit de marele Pavel: atunci când se referea la familia în care unul dintre soţi
era necredincios. El îi îndruma pe creştinii ai căror soţi
sau soţii nu primiseră învăţătura creştină să nu îi părăsească pe aceştia sub pretextul evlaviei, ci să trăiască
alături de ei. Sfatul este valabil şi în zilele noastre.
Despre despărțirea de soțul sau soția necredincioasă
Gândiţi-vă ce ar fi fost dacă Sfântul Apostol Pavel
ar fi zis: „Dacă soţii voştri nu sunt creştini, părăsiţi-i!”.
Sau: „Dacă soţii voştri se îndepărtează de Biserică,
părăsiţi-i!”. Mare tulburare s-ar fi făcut. Părinţii s-ar fi
despărţit, invocând porunca Evangheliei, şi unii s-ar fi
întrebat: Oare nu aceasta este sabia de care a vorbit
Hristos, când a zis că îl va despărţi pe om de casnicii
lui? Familiile s-ar fi destrămat, copiii ar fi rămas ca vai
de ei. Dar neorânduiala aceasta nu are nimic în comun
cu învăţătura lui Hristos. Ci dimpotrivă.
Fiul lui Dumnezeu nu a spus că va despărţi pe soţ
de soţia lui. Ci doar că cel care iubeşte pe altcineva mai
mult decât pe Hristos (pe mamă, pe copii sau pe oricine
altcineva) nu este vrednic de El. Adică dacă celălalt era
necredincios nu trebuia părăsit; dar niciodată nu trebuia ca părerile celuilalt să fie ascultate cu preţul călcării
poruncilor Evangheliei.
Oricum, Sfântul Pavel nu a afirmat clar că soţii
necredincioşi se mântuiesc prin femeile credincioase, ci
doar a pus întrebarea care poate fi înţeleasă aşa: „De
unde ştii tu, femeie, că el văzându-ţi vieţuirea aleasă nu
se va îndrepta?” Sau: „De unde poţi să ai convingerea că
efortul tău de a-l aduce pe calea cea bună este neroditor?” Aceasta nimeni nu o ştie decât Dumnezeu. Şi noi,
care suntem creaţi de El, trebuie să facem tot ce ne stă
în putinţă pentru a-i ajuta să vină pe calea credinţei.
Oricât de înrăiţi ar fi în convingerile lor, oricât de tare
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ar fi legaţi cu lanţurile patimilor, noi trebuie să aşteptăm cu nădejde întoarcerea lor.
Cei care, fiind iubitori de sine, trăiesc o viaţă de
desfrâu, liniştindu-se că oricum se vor mântui prin femeile lor binecredincioase, se înşeală. O astfel de speranţă este deşartă. Este cursă a vrăjmaşului, în care cad
cei care le zic nevestelor: „Lasă-mă cu viaţa mea, că
Dumnezeu, dacă există, o să primească rugăciunile tale
şi o să mă mântuiască şi pe mine. Acolo, la grămadă”.
Încercări venite de la copii sau alte rude
Să nu uit să amintesc şi ceva privitor la familiile
ideale, în care cei doi soţi sunt hotărâţi ca prin căsătorie
să meargă de mână spre rai. Vieţuire binecuvântată, copii crescuţi în dreaptă credinţă. Dar vrăjmaşul nu stă
deoparte. Aţi auzit poate de Sfântul Iona din Odessa,
preotul făcător de minuni care are trupul neputrezit,
sfinte moaşte. El a avut nouă copii, printre care şi o fată, Sofia, care a ales să meargă pe drumul păcatului.
Înainte de a muri, Sfântul Iona i-a spus fiicei sale: „Am
să mă rog lui Dumnezeu pentru tine, ca să îţi dea o
moarte năprasnică şi aşa să te mântuieşti”. După o vreme ea şi-a pierdut minţile şi a ajuns la spitalul de nebuni, unde a murit, alături de alţi bolnavi psihic, împuşcată de către soldaţii din trupele germane care au
trecut pe acolo în timpul războiului.
Oare ce înţelegem de aici? Înţelegem că, oricât de
întăriţi în credinţă ar fi cei care pornesc împreună pe
calea căsătoriei, acolo unde diavolul vede că nu poate
băga vrajbă între ei se răzbună pe cei de aproape ai lor,
copii, rude mai îndepărtate sau alţi apropiaţi. Nu există
familii care să nu cunoască încercările, mai uşoare sau
mai grele. Dar, atunci când amândoi soţii merg pe drumul cel bun, lupta lor este mult uşurată. Când cade unul, îl sprijină celălalt. Când cad amândoi, ştiu să caute
tămăduire la duhovnic.
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O astfel de familie este într-adevăr o mică biserică. Cine dar îi împiedică pe tineri să se pregătească
pentru o astfel de vieţuire binecuvântată? Diavolul şi
mai ales poftele. Pentru că vrăjmaşul diavol, care este
cap de familie şi stă în capul mesei în multe case de
aşa-zişi creştini, într-o familie sporită duhovniceşte este
lovit tot timpul, prin rugăciuni şi prin fapte care îl ard.
Şi atunci el aduce asupra soţilor greutăţi peste
greutăţi. Un exemplu este chiar durerea Sfântului Iona
că fiica sa a luat-o pe drumuri greşite. A primit o creştere aleasă, şi totuşi diavolul a înşelat-o. Înţelegeţi dar
că libertatea umană este foarte fragilă, trebuie folosită
cu mare grijă.
Să nu înţelegeţi însă din acest caz că oricât de
sfinţi ar fi părinţii, copiii tot o apucă pe drumuri greşite.
Nu ştim ce s-a întâmplat cu ceilalţi copii ai Sfântului
Iona, câţi dintre ei au mers pe calea arătată de tatăl lor
şi au dobândit sfinţenia. Credem totuşi că, pentru rugăciunile sfântului, şi Sofia s-a mântuit. Că dacă Dumnezeu a ascultat rugăciunea tatălui ei şi i-a dat o moarte
grea, atunci nădăjduim că a şi mântuit-o. O moarte grea
nu înseamnă şi iertarea păcatelor. Dar aici, fiind vorba
de o moarte grea cerută în rugăciune de Sfântul Iona
tocmai pentru ca fiica sa să se mântuiască, îndrăznim să
credem că a fost spre mântuire.
Aceasta să înţeleagă părinţii care, deşi nu văd nicio urmă de îndreptare în viaţa copiilor lor, continuă să
se lupte în rugăciuni şi nevoinţe ştiute numai de către
Bunul Dumnezeu: că rugăciunile lor vor rodi, chiar dacă poate şi în ceasul de pe urmă. Şi poate pentru lacrimile şi nevoinţele părinţilor cei pe care i-au adus pe lume se vor pocăi, şi atunci Dumnezeu îi va primi în Împărăţia Sa.
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Despre singurătate
Fac o constatare: este prea multă singurătate în
zilele noastre. Oamenii sunt înfiorător de singuri. De la
soţia care plânge că este înşelată de soţul ei până la săracul care plânge că nimeni nu îl bagă în seamă. De la
bogaţii care sunt înconjuraţi de comori şi pe care ceilalţi
îi tratează ca pe o sursă de bani până la oamenii care
sunt aflaţi în posturi de conducere şi sunt priviţi ca un
prilej de a trage foloase, toţi sunt singuri. Diavolul s-a
folosit de anticul proverb: „Împarte şi stăpâneşte”, şi
aşa a obţinut prima victorie.
Oamenii singuri, cei pe care nu îi mai sprijină nimeni, sunt mult mai uşor de biruit. Singurul care poate
sufoca această singurătate este Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu ni-L poate lua nimeni. Dacă Îl iubim pe Dumnezeu, dacă înţelegem că El este „vârtutea, întărirea şi scăparea noastră” şi mai ales „Izbăvitorul nostru”, atunci
am aflat punctul de sprijin de care avem nevoie. Dacă
Dumnezeu umple vieţile noastre, atunci singurătatea
noastră se dărâmă ca un castel de nisip în faţa vântului.
Da, iubiţilor, să Îl dobândim pe Dumnezeu, şi singurătatea va pieri. Atunci vom învăţa să ne iubim unii pe alţii, să ne răbdăm unii pe alţii. Atunci vom fi cu adevărat
împreună.
Am văzut că, în loc de dragoste şi înţelegere, de
multe ori omul primeşte din partea semenilor tot felul
de lovituri, are de răbdat necazuri peste necazuri. Vom
opri aici cuvântul privitor la suferinţele pe care oamenii
le au de suferit din partea casnicilor lor, pentru a trece
la un alt subiect, la fel de important, şi anume la suferinţele care vin din alte părţi: sărăcia, boala, şi celelalte
necazuri. Unii aţi fi preferat să vă vorbesc despre boală,
căci poate sunteţi feriţi de necazuri din partea casnicilor. Am vorbit pentru cei care aşteptau de multă vreme
acest cuvânt, şi mă doare sufletul că nu m-am priceput
să îi întăresc mai mult. V-am ţinut un cuvânt oarecum
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apăsător, şi poate că veţi rămâne trişti şi îngânduraţi.
Dar nu am un inel magic care să schimbe pe loc în bucurie toată durerea pe care o purtaţi în inimi. Ci tot ceea
ce pot face este să vă mărturisesc că orice durere are un
sens, că durerea poate fi purtată eroic, cu multă răbdare. Dacă după alte cateheze plecaţi cu feţele luminate,
acum poate că veţi rămâne mai trişti. Scopul cuvintelor
pe care vi le spun nu este însă acela de a vă binedispune, nici de a vă face să vă simţiţi ca la un spectacol. Ci
este acela de a vă da sfaturi pentru mântuire.
Despre familiile binecuvântate
Şi totuşi poate că ar fi trebuit să pun mai mult în
lumină şi familiile în care domneşte pacea şi înţelegerea. Şi să le laud, că sunt vrednice de laudă. Să le laud
că, ţinându-se aproape de scaunul spovedaniei, nu îi
dau ocazia diavolului să facă fisuri, să ucidă dragostea.
Sau poate ar fi trebuit să vă vorbesc mai mult despre
bunătăţile din care vor gusta cei ce rabdă astăzi. Dar
cine a urmărit cuvântul meu cu atenţie a înţeles că pe
toate le va răsplăti Dumnezeu. Poate până acum aţi fost
într-o luptă şi nu ştiaţi pentru cine luptaţi, de care parte
a baricadei sunteţi. Şi acum v-aţi dumirit că luptaţi pentru mântuire, că luptaţi pentru Hristos. Că eroismul de
a rezista prigoanei pornite de casnicii voştri sau de alţi
cunoscuţi are un sens, are un rost.
Viaţa este o cruce pe care o purtăm sau pe care o
lepădăm. E foarte greu, în aceste vremuri de împuţinare sufletească, să rezistăm pe baricade. Dar numai aşa
putem dobândi mântuirea. Oricât de mari sunt durerile
noastre, avem o nădejde. Nu suntem singuri. Nu alergăm după iluzii, nu căutăm raiul pe pământ. Ci Îl căutăm pe Hristos. Hristos este cu noi, iubiţilor, cu toţi laolaltă şi cu fiecare în parte. El vede inimile noastre. El
aude fiecare oftat al nostru. Să ne punem nădejdea în
El. Şi, mai devreme sau mai târziu, Îi vom simţi ajuto-
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rul. Să dea Dumnezeu ca familiile voastre să stea sub
binecuvântarea nunţii din Cana. Să Îl lăsăm să prefacă
neînţelegerea în înţelegere şi răutatea în bunătate, aşa
cum a prefăcut apa în vin.
Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce ai promis că vei fi cu robii Tăi în toate zilele până
la sfârşitul veacului, arată-Ţi puterea, arată-Ţi dragostea şi mila cea nemăsurată. Nu ne lăsa să pierim pe marea vieţii acesteia, ci adu-ne degrabă la limanul liniştii,
ca să mergem pe calea mântuirii şi să Te lăudăm în toate zilele vieţii noastre. Amin.
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Cum să scăpăm de necazuri
Cuvânt despre încercările vieţii

Rețete de feririre
Iubiţi credincioşi, vom vorbi acum despre una
dintre cele mai importante teme duhovniceşti, şi anume
despre necazuri, suferinţe şi ispite. Din ce în ce mai des
auzim vocile specialiştilor care ne oferă cheia vieţii fără
suferinţe, vocile magicienilor care promit raiul pe pământ. E foarte potrivit să aflaţi care este învăţătura lui
Hristos privitoare la aceste reţete şi dacă există o învăţătură mai bună decât toate.
Viaţa fără dureri, viaţa fără chinuri! La aceste promisiuni nimeni nu are cum să stea nepăsător. Toţi trebuie să încercăm să vedem dacă aceia care ne promit
fericirea pot să ne-o şi dea. De ce nu am încerca? Când
viaţa este atât de searbădă, atât de tristă, de ce să stăm
departe de fericire?
Iată o reţetă de fericire: dacă medităm în fiecare zi
în faţa unei icoane sau în faţa unei statui a lui Budha,
gândurile noastre vor deveni din ce în ce mai paşnice.
Vom dori pacea lumii şi vom fi noi înşine pace. Vom
alunga de la noi orice gând de duşmănie, orice gând de
tensiune, orice urmă de neînţelegere. Îi vom lăsa pe ceilalţi să trăiască după cum vor, iar noi ne vom limita a
căuta pacea...
Astfel de reţete găsim cu grămada în jurul nostru,
prin reviste, prin ziare, la radio sau la televizor. Toate a-
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ceste reţete ne promit pacea, dar o pace care nu are nimic în comun cu pacea lui Hristos.
Calea crucii
Cum putem răspunde la întrebarea: Cum să scăpăm de necazuri, dacă vrem să ţinem seama de învăţătura lui Hristos? Răspunsul nu este foarte greu de dat.
Să citim în Sinaxare, sau chiar în Noul Testament, sau
să ne uităm la sfinţii zugrăviţi pe pereţii Bisericii.
Vedem cumva zugrăviţi sfinţi cu burţile mari, cu
chipurile pline de patimi? Vedem cumva prin Vieţile lor
că au trăit o viaţă lipsită de încercări? Dar ce vorbim de
sfinţi, a trăit oare Fiul lui Dumnezeu o viaţă uşoară?
Nu, iubiţilor. A trăit Hristos o viaţă de huzur, o viaţă
fără necazuri şi suferinţe? Dimpotrivă. El ne-a arătat
tuturor calea crucii ca fiind singura cale care duce la
mântuire. Să nu uităm aceasta. De două mii de ani
creştinii nu au ştiut o altă cale de mântuire pentru
simplul motiv că nu există. „Necazurile sunt şcoala în
care învăţăm”, a spus dumnezeiescul Ioan Gură de Aur,
şi prin el s-a făcut auzit glasul tuturor Sfinţilor Părinţi.
Prin necazuri ne mântuim, prin ele ne unim cu Hristos.
Drumul spre Împărăția Cerurilor
În momentul în care primim învăţătura creştină,
trebuie să o primim în întregime. Dacă Hristos ar fi vorbit despre o cale spre Împărăţia Cerurilor lipsită de suferinţe, mult mai mulţi oameni ar fi fost creştini. Dacă
raiul ar putea fi dobândit de oamenii care trăiesc în patimi şi în pofte, atunci necredinţa multora s-ar risipi.
Fiţi atenţi la această observaţie: mulţi caută argumente
care să arate că nu există Dumnezeu numai pentru că le
este teamă că, dacă Dumnezeu ar exista, atunci viaţa lor
ar trebui să se schimbe. Astfel de oameni caută cu tot
dinadinsul să se convingă pe ei înşişi mai întâi, şi mai
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apoi şi pe alţii, că Împărăţia Cerurilor este o minciună
gogonată. Altfel, dacă Împărăţia Cerurilor ar fi locul în
care ajung oamenii care se luptă cu patimile şi cu poftele, înseamnă că ei nu prea ar avea ce căuta într-un asemenea loc.
Să dăm un exemplu: dacă aproape de casa unde
locuiţi ar fi palatul unui rege, v-aţi duce, chiar şi numai
din curiozitate, să îl vedeţi. Dar dacă palatul regelui este
foarte departe de casa voastră, atunci aveţi trei variante: ori să mergeţi spre palat, oricât ar fi de greu, ori să
recunoaşteţi că nu vreţi să vedeţi palatul, ori să preferaţi să spuneţi că palatul împăratului nu există şi că nu
are rost să faceţi efortul de a merge acolo. Cam asta fac
necredincioşii: încearcă să se convingă că nu există niciun palat. Sunt unii care le spun: „Bine, dar împăratul a
trecut el însuşi prin părţile noastre şi ne-a chemat să îi
vedem palatul”. Poveşti, spun necredincioşii, doar sunt
atâţia care au plecat spre palat şi nu au găsit nimic, s-au
întors dezamăgiţi.
Dar, iubiţilor, adevărul este că, dacă am avea curajul să pornim în lungul drum spre palatul împăratului, oricât ar fi de departe acest palat, împăratul ne va
ieşi în întâmpinare. Da, iubiţilor, Hristos nu ne lasă să
mergem singuri spre Împărăţia Cerurilor. Ci vine în întâmpinarea noastră. Da, sunt greutăţi, drumul este plin
de primejdii şi de pericole. Dar noi ştim un lucru: împăratul este cu noi.
Daţi-vă seama cât de mult ne-a iubit Hristos dacă
a primit a fi răstignit pentru mântuirea noastră. El nu a
venit să ne arate cu degetul calea suferinţei şi să ne
spună că ne este de folos să mergem pe ea. Ci a urcat El
însuşi pe muntele suferinţei. Să ne dăm seama că Hristos nu a suferit numai chinurile pironirii pe cruce. De-a
lungul istoriei sute şi mii de oameni au murit răstigniţi.
Suferinţa Mântuitorului nu a fost numai trupească, deşi
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răstignirea pe cruce este una dintre cele mai mari suferinţe la care pot fi supuşi oamenii.
Hristos a suferit văzând cum oamenii pentru care
S-a întrupat, oamenii pe care i-a vindecat de neputinţe,
oamenii care au fost martorii minunilor Sale au spus:
„Sângele Lui să fie asupra noastră!” Fiind vândut de
unul dintre cei doisprezece apostoli, părăsit de către
ceilalţi, bătut şi umilit de către cei care credeau că prin
aceasta fac un lucru vrednic de laudă, Hristos a băut
paharul suferinţei până la capăt. Şi aceasta nu pentru
propriul Său bine. Fiul lui Dumnezeu nu S-a întrupat ca
să câştige ceva pentru Sine, ci S-a întrupat pentru
mântuirea noastră. El S-a lăsat răstignit tocmai pentru
ca noi să dobândim Împărăţia Cerurilor. A vrut să ne
arate calea crucii. Şi noi vrem să fugim de această cale...
Despre greutatea crucii
Din ce în ce mai mulţi creştini vor să uite că
Hristos ne-a arătat că numai ducându-ne crucea ne
vom mântui. De parcă s-ar putea separa purtarea crucii
de dobândirea Împărăţiei. Cei mai mulţi dintre noi, dacă nu toţi, ne plângem că avem de purtat o cruce prea
grea, că trecem prin încercări de nesuportat.
Poate că unii ştiţi pilda cu omul care se plângea că
are de dus o cruce prea grea. Şi un înger a venit la el, l-a
luat şi l-a dus într-un loc în care erau o mulţime de
cruci, de mărimi diferite. „Uite, i-a spus îngerul, caută o
cruce pe care să vrei să o porţi. Caută o cruce potrivită
pentru puterile tale.” Omul a căutat ce a căutat, până ce
a găsit o cruce mai mică, o cruce pe care şi-a dat seama
că o poate purta. „Pe aceasta o vreau”, i-a spus îngerului. Dar îngerul i-a răspuns: „Aceasta este tocmai crucea
pe care ai purtat-o şi până acum. Este chiar crucea de
care voiai să te lepezi...”
Pilda aceasta are o învăţătură de mare folos
pentru noi: dacă am putea să vedem cât de mare este
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puterea de a răbda faţă de încercările prin care trecem,
ne-am da seama că niciodată crucea nu este prea grea.
Dacă în viaţă am trece numai prin încercări uşoare – să
zicem că cea mai grea încercare ar fi să fim puţin răciţi
–, atunci nu am putea să scăpăm de patimile care zac în
sufletele noastre. Ar trebui să ne fie clar că Dumnezeu
nu a greşit când a rânduit ca drumul spre rai să treacă
prin cruce. Dacă ar fi putut exista un drum mai scurt,
din prea marea Sa dragoste ni l-ar fi arătat cu siguranţă.
Dar oamenii au pierdut înţelegerea tainei crucii.
Creştinii se gândesc la pătimirile Mântuitorului numai
în Săptămâna Mare din Postul Paştilor, şi în restul anului nu. Dar pentru creştini cugetarea la patimile Mântuitorului ar trebui să fie unul dintre principalele puncte de sprijin în lupta cu necazurile. Gândindu-ne la câte
suferinţe a răbdat pentru noi, ar trebui să ne dăm seama că încercările prin care trecem sunt mult mai mici şi
ar trebui să căpătăm putere...
Aşa au făcut în vremurile de prigoană sfinţii
mucenici: au avut în faţa ochilor minţii pătimirile Mântuitorului. Şi nici în zilele noastre, când creştinii nu mai
sunt ucişi în mijlocul drumului, cugetarea la pătimirile
Fiului lui Dumnezeu nu trebuie să lipsească din
vieţuirea noastră duhovnicească. Trebuie să ne dăm
seama că întotdeauna cei care vor să Îl urmeze pe
Hristos vor fi prigoniţi. De fapt, prigoana care este
astăzi este mult mai greu de înfruntat. Înainte ţi se
punea în faţă alegerea: ori lepădarea de Hristos, ori
moartea. Dar astăzi alegerea este mult mai greu de
făcut, pentru că diavolul ne pune înainte o sumedenie
de ispite, încercând să ne convingă că ne putem desfăta
cu ele fără a ne lepăda de Hristos.
Prigoana prin care trecem astăzi este o prigoană
foarte, foarte fină. Desfrâul, patimile de tot felul se răspândesc cu repeziciune în numele libertăţii omului de a
trăi după cum îi place. Dar această libertate este relati-
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vă. Patimile înlănţuie, nu te lasă liber. Deşi dau aparenţa libertăţii. Beţivii sunt oare liberi, când lipsa băuturii
îi face să dispere? Desfrânaţii sunt oare liberi, când
lipsa păcatului îi duce la deznădejde? Nu, ei sunt legaţi
cu lanţuri foarte grele. Şi de fapt singurii oameni liberi
sunt cei care Îl cunosc pe Dumnezeu. Bucuriile lor sunt
mai mari decât ale celor care trăiesc în păcate. Dar
despre astfel de bucurii nu se poate vorbi. Ele se trăiesc.
Cât priveşte vremurile de apostazie în care trăim,
deşi uneori ni se pare că toate se luptă cu noi, că toate
ne sunt potrivnice mântuirii, de fapt tocmai aşa se dobândeşte mântuirea. Nu ne este de folos să ne plângem
că nu trăim cu o mie de ani în urmă, când mântuirea
era mai uşor de dobândit. Aceasta este o înşelare, să
crezi că vremurile de astăzi fac cu neputinţă sporirea
duhovnicească. Atâta vreme cât Dumnezeu ţine lumea,
trebuie să ne fie clar că putem merge pe calea
mântuirii.
Cuviosul Paisie Aghioritul, marele sfânt al vremurilor noastre, spunea: „Împrejurările ne silesc şi ne vor
sili să lucrăm duhovniceşte. Şi e bine să facem aceasta
cu bucurie şi de bunăvoie, iar nu din mâhnire, de nevoie. Mulţi sfinţi ar fi dorit să trăiască în vremea noastră, ca să se nevoiască...” Aţi auzit ce cuvânt tulburător?
„Mulţi sfinţi ar fi vrut să trăiască în vremea noastră, ca
să se nevoiască...” Acesta este adevărul, iubiţilor. Deşi
noi încercăm să găsim tot felul de motive pentru a justifica propriile căderi, spunând că aşa se trăieşte astăzi,
de fapt tocmai căderea celorlalţi ar trebui să fie pentru
noi un semnal de alarmă şi un prilej de a ne îngriji mai
cu atenţie de propria noastră mântuire. Nimic nu
justifică păcatul. Deşi oamenii de lângă noi par înţelegători, deşi ei înţeleg argumentele pe care le aducem
în sprijinul căderilor noastre, o fac numai pentru că ei
înşişi sunt biruiţi de aceleaşi păcate şi neputinţe. Şi
acesta este unul dintre lucrurile cele mai triste. Că nu
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prea poţi găsi folos duhovnicesc la creştinii din jurul
tău.
Dacă înainte credincioşii se sprijineau unii pe alţii
pe calea virtuţilor, dacă ştiau să îl ajute pe cel căzut să
se ridice, astăzi lucrurile stau invers. Cei mai mulţi dintre creştini sunt creştini doar cu numele şi nu numai că
nu ştiu să te ajute să te ridici din cădere, ci chiar de
multe ori încearcă să te convingă că Dumnezeu este îngăduitor cu păcatele oamenilor. Adică nu trebuie să îi
înfrunţi numai pe cei din afara Bisericii, ci trebuie să îi
înfrunţi chiar şi pe cei care pretind că sunt creştini. Sfaturile unora ca aceştia, deşi par înveşmântate în dragoste şi înţelegere, pot fi foarte periculoase dacă sunt primite fără discernământ.
Să nu uităm că oamenii care trăiesc în păcate şi
nu vor să se ridice simt nevoia ca nimeni în jurul lor să
nu ducă o viaţă curată. Ar vrea să îi tragă pe toţi în aceeaşi mocirlă cu ei, gândindu-se că Dumnezeu nu poate
fi atât de lipsit de iubire încât să îi arunce pe toţi în iad.
O asemenea cugetare este şoptită de diavol.
Noi să nu primim sfaturile celor care vor să trăim
în aceleaşi păcate cu ei, ci să mergem pe calea mântuirii. Şi, în orice păcate am cădea, să alergăm degrabă la
spovedanie. Numai aşa ne vom putea curăţa sufletele.
Ştiţi, sunt unii care vreme de ani de zile ascund unele
păcate la spovedanie. Şi spovedesc păcatele mai mici,
gândindu-se că pe cele mari le vor spune la bătrâneţe.
Şi se miră de ce viaţa lor este plină de necazuri şi de
greutăţi de tot felul: „De ce, Doamne, că doar facem
atâta şi atâta bine?...” Răspunsul este simplu:
Dumnezeu le trimite aceste mari necazuri tocmai
pentru a-i ajuta să îşi vadă neputinţele şi pentru a se
pocăi. Nicio faptă bună nu poate înlocui spovedania. Să
vă spovediţi sincer, căci altfel nu puteţi spori duhovniceşte. Altfel staţi în braţele vrăjmaşului. Şi păcatele
nespovedite sunt cea mai bună recomandare pentru
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iad. Ca şi căderea în erezie. Sunt unii care, fiind plini de
o nesăbuită râvnă, caută să urce pe culmile duhovniceşti folosind trăsurile altor religii. Fac meditaţii yoghine, zic tot felul de formule pentru liniştirea minţii,
încetul cu încetul încep să creadă în vise, apoi în zodii şi
chiar în reîncarnare. Ei vor să urce spre cer, dar de fapt
drumul lor duce în prăpastie. Erezia îi rupe de Biserică,
îi rupe de Hristos. Aveţi grijă ca nu cumva, la un
moment dat, să vă lăsaţi ademeniţi de astfel de
învăţături potrivnice adevărului. Chiar dacă unii dintre
cei care au alergat la secte sau la alte grupări religioase
se laudă că au scăpat de necazuri, că Dumnezeu i-a
izbăvit de griji, să nu îi credeţi: diavolul le face parte de
bucurii trecătoare pentru a-i ţine departe de calea mântuirii. Şi ne-ar da orice şi nouă, numai să ne rupă de
Hristos. Dar noi să avem tăria de a refuza ofertele sale
şi să ne ducem cu răbdare crucea.
O, cât este de simplu să vorbeşti despre răbdare,
şi cât de greu este să dai dovadă de răbdare... Dacă oamenii ar avea de înfruntat numai un singur necaz în
toată viaţa lor, atunci poate că ar şti să îi acorde toată
atenţia cuvenită. Dar oamenii sunt sătui de necazuri, şi
de aceea de cele mai multe ori pierd cununile pe care
le-ar fi primit dacă ar fi fost mai răbdători.
Sfârșitul necazurilor
Sfântul Dimitrie al Rostovului spunea că precum
pe mare vine val după val, furtună după furtună şi vânt
după vânt, tot astfel şi în viaţă vine necaz după necaz,
amărăciune după amărăciune, încercare după încercare. Şi numărul mare de necazuri îi îngenunchează pe
oameni. Astfel, în loc să vrea ca Dumnezeu să le dea
puterea de a înfrunta încercările, ei nu mai vor decât să
iasă cât mai repede la liman.
Asta, în cazul în care mai văd o ieşire din situaţia
grea în care se află. De multe ori diavolul îi ispiteşte cu
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gânduri de deznădejde, şi chiar de hulă: „De ce Dumnezeu a îngăduit să ajungem aici?” În momentul în care
omul are impresia că se află într-o situaţie din care nu
are ieşire, mintea lui se întunecă. Inima i se împietreşte, mânia şi frica îi sufocă sufletul. Omul simte că
i-a ajuns cuţitul la os. Şi totuşi, dacă ar avea mai multă
credinţă, şi-ar da seama că deasupra tuturor încercărilor vieţii stă Dumnezeu. Dumnezeu are puterea de a întoarce tot răul înspre bine. Există situaţii fără ieşire?
Pentru cel credincios, nu. Există situaţii în care mintea
omenească nu vede nicio ieşire, aceasta este adevărat.
Dar cel credincios, lepădând nădejdea în propriile sale
puteri, aşteaptă cu nădejde mâna cea tare a Domnului.
Cum zice Psalmistul: Unii se laudă cu căruţele lor, alţii
cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului
Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat (Ps. 19,
8-9). Noi aşteptăm în ajutorul nostru mâna Dumnezeului celui Viu, care nu ne va lăsa fără răspuns.
Voi spune acum ceva despre Psaltire, despre
cartea din care sute şi sute de ani mii şi mii de sfinţi
s-au hrănit duhovniceşte citind din ea. Unii cuvioşi o
ziceau pe dinafară, în fiecare zi. Cine are ochi găseşte în
această carte răspunsuri la toate durerile sale: la
atacurile vrăjmaşilor, la boală, la foame, la deznădejde.
Citind Psaltirea, îşi va spune şi necazul, dar îşi va
mărturisi şi dorinţa de a fi ajutat de Dumnezeu.
Psaltirea este unul dintre prietenii cei mai apropiaţi ai
creştinilor. Cei care au învăţat să soarbă mierea din
Psaltire, care rostesc psalmii ca şi cum ei înşişi i-ar fi
scris, multă mângâiere simt. Da, vă spun cu toată convingerea: mare greşeală faceţi dacă nu încercaţi să
descoperiţi Psaltirea. Pe mulţi i-a urcat spre cer, pe
mulţi i-a călăuzit spre rai. Fireşte, nu este bine să începeţi să citiţi toată ziua din Psaltire, ca şi cum numai aşa
puteţi spori duhovniceşte. Nu este bine ca vreo nevo-
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inţă să fie făcută fără binecuvântare de la duhovnic. Dar
când primiţi binecuvântare, chiar şi numai pentru câte
o catismă în fiecare zi, veţi vedea cum încetul cu încetul
sufletul ajunge să guste din liniştea cea adevărată şi din
dragostea de Dumnezeu, dragoste care arunca o lumină
nouă asupra tuturor clipelor vieţii.
Despre măștile care ascund suferința
Rugăciunea dă celui care se roagă puterea de a nu
abandona războiul duhovnicesc. Ea vindecă rănile sufletului. Cine nu se roagă se lasă copleşit de necazuri.
Inima i se acoperă de riduri, devine rece. De fapt omul
se închide în el însuşi, pune un zid între el şi lumea care
îl înconjoară, ca să simtă cât mai puţin loviturile care
vin din afară. Dar acest zid nu este trainic. Nu după
multă vreme el va fi surpat de necazuri. Dar bucuria şi
liniştea nu se vor mai apropia de suflet. Sau mai bine
zis se vor apropia, dar vor intra foarte, foarte greu. Oamenii şi-au construit o carapace care să îi ajute să înfrunte necazurile, dar această carapace nu face altceva
decât să le paralizeze sufletul.
Omul duhovnicesc nu are nevoie de astfel de ziduri artificiale. El are nădejdea că de fiecare dată Dumnezeu îl va ridica, îi va da noi puteri. De fiecare dată pune început bun. Dacă a ştiut să reziste în faţa unei
încercări, Îi mulţumeşte lui Dumnezeu. Dacă nu a ştiut
să reziste, Îi cere iertare cu inima zdrobită şi se ridică
din cădere. Pe credincioşi nu îi sperie căderile şi nu
renunţă la lupta duhovnicească de teamă că vor fi
răniţi. Aici este unul dintre motivele curajului lor:
oamenii duhovniceşti ştiu că Dumnezeu este Cel care îi
tămăduieşte cu multă dragoste pe cei care aleargă la
ajutorul Său. Nu există om fără păcat. Dar oamenii credincioşi ştiu să lupte împotriva păcatului, şi lucrul
acesta îi deosebeşte de ceilalţi. De căzut, cad şi unii, şi
alţii. Dar credincioşii se ridică şi continuă lupta, ca şi
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cum căderea nici nu ar fi avut loc. Sau mai bine zis ca şi
cum singurii care trebuie să ştie de cădere sunt
duhovnicul, care le dă iertare de păcate şi Dumnezeu,
Cel care le primeşte pocăinţa.
Ne uităm în jurul nostru şi ce vedem? Oameni
obosiţi, oameni frământaţi, oameni necăjiţi. De multe
ori, chiar dacă încearcă să îşi ascundă durerea, omul de
lângă noi suferă. Dar încearcă să îşi ascundă suferinţa.
Nu rareori se întâmplă ca doi oameni să stea de vorbă,
să zâmbească, să şi râdă, să spună că nu mai pot de
bine. Dar aceasta numai din formalitate. E o trăsătură a
omului contemporan să poarte mască, să nu arate ce
simte. Omul de astăzi nu mai ştie să înfrunte necazurile
cu demnitate. Şi atunci, pentru a nu fi nevoit să recunoască faptul că este îngenuncheat de necazuri, că nu
ştie să le înfrunte, el preferă să se închidă în el. Ceea ce
comunică altora nu are nimic de-a face cu ceea ce este
în sufletul său. Ştiţi că sunt unii care vin la biserică,
încearcă să pară cât mai evlavioşi, dar când ajung la casele lor îşi dau arama pe faţă: dau frâu liber patimilor.
Deşi la biserică sunt cât se poate de binevoitori cu ceilalţi, sunt aşa numai pentru a masca ce este de fapt în
sufletul lor.
Oamenii nu se mai satură de atâta falsitate. Oamenii respiră de bunăvoie minciuna. Şi când văd că cineva este altfel, atunci se simt atacaţi. Se unesc pentru
a-l nimici pe cel care are curajul de a nu purta mască,
pe cel care are curajul de a nu pactiza cu minciuna.
Sunt oare fericiţi cei care poartă mască? Nu, sunt foarte
trişti. Ei nu ştiu să se poarte natural, ei nu ştiu să simtă
ce este frumos, ce este curat în viaţă. De ce se ridică împotriva celor care nu le împărtăşesc modul de viaţă?
Pentru că aceşti eroi – că eroi sunt – arată că, oricât ar
fi de grea viaţa, durerile ei nu îl pot nimici pe om. Aceşti
eroi sunt curaţi ca nişte copii, au curăţia copiilor de care
vorbeşte Evanghelia.
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Pe cei care au uitat să fie copii nu îi acuzăm. Ci
doar le arătăm că Dumnezeu le dă posibilitatea de a îndrepta lucrurile. Oricum, masca nu o vor mai purta
prea multă vreme.
Întâlnirea cu moartea
Ştiţi care este lucrul pe care cei mai mulţi dintre
oameni îl primesc foarte greu? Moartea. Să spunem
câte ceva despre moarte, despre momentul de maximă
sinceritate în care ajungem în faţa Dreptului Judecător.
Omul de astăzi nu vrea să mai audă vorbindu-se
despre moarte. El, deşi ştie că nu va trăi veşnic în această lume, încearcă să se amăgească, încearcă să uite că va
muri. Toate la vremea lor, spune, fără să îşi dea seama
că acum este vremea să ne pregătim pentru moarte. În
clipa în care un om se teme de moarte, se teme de întâlnirea cu Dumnezeu. Nu vorbim despre teama celor
smeriţi, nici despre teama părintelui că îşi va lăsa copiii
singuri pe lume, ci despre teama celui care se teme că Îl
va întâlni pe Dumnezeu şi că toate castelele de nisip pe
care le-a construit se vor dărâma. Omul îşi dă seama că
pe Dumnezeu nu Îl va putea înşela. Dumnezeu este
adevărul şi în El nu încape minciună. Asta îi sperie pe
mulţi. Că va trebui să îşi părăsească măştile şi să dea
socoteală pentru faptele lor. Pentru ei, moartea este cel
mai mare necaz, moartea este sfârşitul. Pe lumea cealaltă nu se pot desfăta în patimi, pe lumea cealaltă nu
îşi mai pot satisface pornirile păcătoase.
Dar pentru credincioşi moartea este o bucurie,
este odihna în Hristos, este intrarea în curţile raiului.
Creştinii se pregătesc clipă de clipă pentru moarte.
Nimeni nu poate spune că şi-a făcut porţia, nimeni nu
poate spune că s-a pregătit prea mult. Toţi suntem în
plină luptă. Şi cu cât am sporit duhovniceşte, cu atât ne
dăm seama de propria noastră cădere, cu atât vrem să
ne pocăim şi mai mult.
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O, dar lumea aceasta ne face ca uneori să suspinăm după intrarea în odihna veşnică, ne face să ne
săturăm de desfrâul cu care ne presează. Mântuitorul a
spus: Adevărat, adevărat zic vouă că voi veţi plânge şi
vă veţi tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veţi
întrista, dar întristarea voastră se va preface în
bucurie. Femeia, când este să nască, se întristează,
fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul,
nu-şi mai aduce aminte de durere, pentru bucuria că
s-a născut om în lume. Deci şi voi sunteţi trişti, dar
iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi
bucuria voastră nimeni nu o va putea lua de la voi
(Ioan 16, 20-22).
Viaţa noastră este pregătirea pentru naşterea sau
mai bine zis pentru trecerea noastră în viaţa veşnică.
Grea este pregătirea pentru această trecere. Într-adevăr, lumea se bucură şi se veseleşte, lumea se desfată în
fel şi chip. Iar cei care sunt ai lui Hristos plâng şi se
tânguiesc. De ce? Pentru că văd în jurul lor atâta desfrâu, pentru că văd cum pierzania îi înghite pe ceilalţi.
Dar tristeţea lor nu este deznădăjduită. Ei ştiu că vor
ajunge la Hristos, şi atunci nici măcar o umbră de tristeţe nu va rămâne în inimile lor. Să păstrăm în inimile
noastre întristarea cea dătătoare-de-viaţă, întristarea
care ne ţine departe de patimi. Şi să nu uitam că, oricât
ar fi de mari suferinţele, răsplata va fi pe măsură. Sfântul Apostol Pavel ne-a învăţat doar că pătimirile vremii
de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi (Rom. 8, 18).
Cât despre moartea celor dragi nouă, nu mai avem timp să vorbim prea multe acum. Dacă ei au murit
creştineşte, nu avem de ce să ne întristăm: au ajuns la
odihna veşnică. Iar dacă ştim că au murit în păcate, dacă gândul ne spune că poate s-au dus în iad, nu trebuie
să deznădăjduim. Nu avem noi dreptul de a fi judecătorii lor. În clipa în care am căzut în deznădejde nu îi

105

mai putem ajuta cu nimic. Trebuie să fim tari, să nu ne
lăsăm biruiţi de întristare şi să ne rugăm pentru ei.
Până la sfârşitul vieţii nu trebuie să uitam că ei au nevoie de rugăciunile noastre. Şi atunci când facem parastase pentru ei, să căutăm să fie cu adevărat mese de pomenire creştinească, şi nu mese la care ne îmbuibăm
pântecele cu prietenii, părându-ni-se că aşa îi ajutăm pe
cei adormiţi. Noi, văzând că mor alţii, să cugetăm la
propria moarte. Oricât de grele ar fi necazurile prin care trecem, să nu uitam că la sfârşitul vieţii vom da socoteală pentru felul în care le-am înfruntat.
Valoarea răbdării încercărilor
Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că „darul de a
suferi este mai mare decât darul de a învia morţii,
pentru că făcând cineva minuni, Îi rămâne dator lui
Dumnezeu, pe când dacă cineva suferă, acestuia
Dumnezeu îi rămâne dator”. Puţine cuvinte despre suferinţă mai frumoase decât acesta s-au spus de-a lungul
timpului. Cine înţelege acest cuvânt dovedeşte o mare
înţelepciune duhovnicească. Dacă ne întrebăm pe noi
înşine, sau dacă întrebăm pe oricine altcineva dintre cei
pe care îi cunoaştem, ce este de preferat, să suferi sau
să faci minuni, răspunsul primit va fi: să faci minuni.
Toţi am vrea să facem minuni, să înviem morţii, să
mergem pe ape, să transformăm apa în vin şi chiar în
aur, dacă s-ar putea. Noi, oamenii, vrem ca viaţa să
treacă cum ni se pare nouă că este mai bine. Am fi în
stare să născocim tot felul de metode de a spori în viaţa
duhovnicească. Dar Hristos nu i-a fericit pe făcătorii de
minuni. Şi nici nu ne-a poruncit să facem minuni.
Mântuirea noastră nu presupune facerea de minuni, ci
cu totul altceva. Înseamnă a primi în toate voia lui
Dumnezeu.
Sfântul Ioan Gură de Aur nu a spus că este mai
mare darul de a suferi numai ca să aline necazurile ce-
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lor aflaţi în suferinţă. Ci pentru că aşa este. Dar prea
puţini am vrea să primim acest dar, prea puţini vrem să
mergem pe calea crucii. Prea puţini vrem să primim
crucea ca pe un dar. Încercăm să ne convingem că suferinţele prin care trecem nu ne sunt de folos, că am fi
mai sporiţi duhovniceşte dacă nu am trece prin ele. Însă
Dumnezeu ştie mai bine decât noi ce ne este de folos şi
ce nu.
Despre ajutorul dat celorlalți
Ei, dar acum să vorbim puţin şi despre modul în
care îi putem ajuta pe cei din jurul nostru, pe cei care
au nevoie de ajutor, dar nu ştiu unde să îl caute. Să
vorbim despre mucenicia nesângeroasă.
Sfântul Antonie de la Optina ducea o viaţă de nevoinţă foarte aspră. Din cauza rugăciunilor lungi pe care le făcea stând în picioare i se făcuseră nişte răni adânci, care îi provocau dureri foarte mari. Ajunsese
chiar să nu se mai poată încălţa şi nu mai putea veni la
biserică, dar nu slăbea nevoinţa de la chilie, deşi din
picioare sângele îi curgea şiroaie. Auzind că un frate se
lenevea să vină la slujbă, Sfântul Antonie l-a rugat cu
multă dragoste să lepede obiceiul cel rău şi să facă ascultare. Dar fratele nu a ţinut seama de rugăminţi. În
cele din urmă, sfântul a venit în chilia fratelui, s-a aşezat în genunchi şi l-a rugat încă o dată să vină la biserică. În timp ce vorbea, sfântului i s-a scurs în chilie sângele care i se adunase în ghete. Înţelegând viaţa de nevoinţă a sfântului, fratele s-a pocăit şi a pus început bun
mântuirii.
Pentru nişte creştini cu viaţă căldicică, cum sunt
cei din zilele noastre, o asemenea jertfă pare imposibilă.
Noi astăzi fugim de cea mai mică durere; când ne doare
capul sau stomacul stăm duminica acasă, fiindu-ne
prea greu să mergem la biserică. Suntem prea slăbiţi
pentru a ne ruga.
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Iată că Sfântul Antonie însă, deşi sângele îi curgea
din picioare, nu şovăia să se roage lui Dumnezeu. Şi, în
momentul când fratele i-a văzut sângele curs în chilie, a
înţeles lupta sa duhovnicească şi şi-a dat seama că nicio
durere nu este prea mare când este vorba de dobândirea mântuirii.
Ce să înţelegem de aici? Sfântul Antonie de la Optina se ruga atât pentru mântuirea sa, cât şi pentru a
celorlalţi oameni. Rugăciunea sa era o adevărată mucenicie. Şi de aceea Dumnezeu îi asculta rugăciunile.
Mulţi s-au folosit de ele fără să ştie nevoinţele sfântului.
Or, acesta este un lucru foarte important: că pentru rugăciunile sale Domnul îi ajută pe alţii.
Aici trebuie să ajungem şi noi: nu numai să nu fugim de încercările pe care Dumnezeu ni le trimite pentru mântuirea noastră, ci să fim plini de dragoste pentru aproapele şi să vrem şi să ne rugăm pentru mântuirea celorlalţi. În momentul în care viaţa noastră devine
jertfelnică, rugăciunile noastre devin mai puternice, şi
Dumnezeu îi ajută mai mult pe cei pentru care ne rugăm. În momentul în care vrem să îi folosim duhovniceşte pe cei de lângă noi, în momentul în care ne rugăm
pentru convertirea lor, diavolul nu va pregeta să aducă
asupra noastră ispite. El vrea să ne descurajeze, vrea să
îi lăsăm pe ceilalţi să îi facă jocul.
Dar nu trebuie să ne descurajăm: singura soluţie
în aceste vremuri de apostazie aceasta este: să fim gata
de jertfă, gata de nevoinţă. Vrem binele celor de lângă
noi? Cuvintele noastre pot să fie neiscusite, sau ceilalţi
pot refuza să le asculte. Dar cea mai bună cale de a-i
ajuta este jertfa noastră. Să fim gata pentru a ne jertfi,
prin mucenicie nesângeroasă, pentru binele celorlalţi.
Toţi avem copii, părinţi sau alte rude, prieteni sau cunoştinţe pe care diavolul îi ţine departe de Biserică. Cu
toţii avem momente în care inimile noastre suferă pentru rătăcirile acestora. Avem un leac: jertfa noastră. Să
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fim gata să ardem ca nişte lumânări. Şi Domnul va vedea şi va primi jertfa noastră. Şi chiar dacă unii dintre
cei pentru care ne rugăm se vor încăpăţâna să rămână
departe de Hristos, Dumnezeu va întoarce asupra noastră binecuvântările Sale. Nicio rugăciune nu rămâne
fără răspuns. Şi încă un lucru: să nu căutăm nevoinţe
peste puterile noastre. Să nu imităm fără socoteală nevoinţele marilor sfinţi pentru a-i ajuta pe cei de lângă
noi. Nu toţi putem răbda nevoinţe ca ale Sfântului Antonie de la Optina. Nici Dumnezeu nu ne cere aşa ceva.
Ci toate să le facem cu îndrumarea duhovnicului. Aşa
vom fi pe drumul cel bun. Şi, făcând în fiecare zi canonul primit – să zicem două catisme din Psaltire –, suntem mai bineplăcuţi Domnului decât dacă am citi de
capul nostru şi plini de mândrie întreaga Psaltire. Jertfa
noastră este mai curată atunci când facem mai puţin cu
binecuvântarea duhovnicului, decât dacă facem mult de
capul nostru.
Şi să nu căutăm noi necazurile şi încercările. Dacă
ducem lupta cea bună, diavolul nu va întârzia să ridice
război asupra noastră. Deci să nu căutăm noi încercările. Să nu ne credem eroi şi apoi să cădem la pământ. Ci,
atunci când Dumnezeu îngăduie să fim ispitiţi, să răbdăm cu nădejdea că până la urmă încercarea va trece.
Ei, dar am început acest cuvânt vorbind despre
reţeta izbăvirii de necazuri şi am sfârşit prin a vorbi nu
numai despre răbdarea încercărilor trimise pentru
mântuirea noastră, ci şi a ispitelor pe care le ridică diavolul asupra celor care se roagă pentru binele aproapelui.
Nu putem ajunge în rai fără să purtăm crucea
Să nu uităm că în rai nu putem ajunge fără ispitiri
şi încercări. Sfântul Dimitrie al Rostovului zicea: „Toţi
sfinţii şi-au petrecut viaţa în necazuri şi mâhniri, în suferinţe, răbdând prigoniri; vrei ca tu singur să rămâi fă-
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ră nicio suferinţă şi mâhnire? Oare numai tu singur vrei
să fii din numărul aleşilor lui Dumnezeu, nedorind să
rabzi nimic? Să nu fie!”
Da, iubiţilor, nu putem fi noi singurii care să ajungem în rai fără necazuri şi fără suferinţe. Acesta este
adevărul. Ceea ce putem face noi este să răbdăm aceste
încercări cu nădejdea în Dumnezeu, şi aşa vom dobândi
cununa. Aduceţi-vă aminte mărturia Sfântului Ioan Gură de Aur: „Din nimic nu avem noi mai mult de câştigat
decât din suferinţe şi pătimiri”. Şi nu uitaţi cuvintele pe
care ni le-a spus Însuşi Domnul: În lume necazuri veţi
avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33).
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu,
rânduieşte precum ştii mântuirea noastră. Dăruieşte-ne
să căutăm în toate voia Ta şi să lepădăm de la noi toată
pofta şi grija cea lumească. Întăreşte-ne cu harul Tău,
ca să mergem pe drumul cel bun, ca să primim cu înţelepciune toate încercările care se vor abate asupra
noastră şi să trăim acoperiţi de puterea Ta cea
dumnezeiască în toate zilele vieţii noastre. Amin.
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De ce nu ne ajută Dumnezeu?
Cuvânt despre încrederea nemăsurată
în propriile puteri

Nu putem face nimic fără Dumnezeu
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,
Vă voi vorbi acum despre o patimă pe care de
multe ori o trecem cu vederea: despre patima încrederii
nemăsurate în propriile puteri. Lumea în care trăim este o lume a recordurilor, o lume a performanţelor, o lume în care autodepăşirea este un simbol apreciat şi
aplaudat.
Nu voi vorbi astăzi despre stadiul paranoic al autodepăşirii condiției umane, în care omul vrea să devină
supraom, se consideră egal cu Dumnezeu şi se simte
nesatisfăcut de starea actuală în care nu îşi conştientizează dumnezeirea. Această ispită îi prinde uşor pe
unii intelectuali ai zilelor noastre, care sunt atât de
înţelepţi, încât nu observă repetarea provocării pe care
diavolul a pus-o înaintea strămoşilor noştri Adam şi
Eva. Fără a ne referi deci la înşelarea luciferică, potrivit
căreia omul este atotputernic din clipa în care îşi
conştientizează puterile sufleteşti, ne vom referi la o
ispită mult mai greu de observat, ispită cu care se
confruntă aproape toţi oamenii şi pe care, din păcate,
nu o mai consideră ispită.
Oamenii cred că pot face ceva fără Dumnezeu. De
la oamenii de ştiinţă care demonstrează că omul se trage din maimuţă (deşi în realitate nu au argumente pen-
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tru aceasta, omul fiind creat de Dumnezeu) până la oamenii politici care îşi imaginează că pot conduce lumea
fără să ţină seama de Atotţiitorul Dumnezeu; de la
muncitorul care este sigur că folosind o maşină performantă va face treabă bună, fără să aibă nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, şi până la fiecare dintre noi, care
credem că putem face unele lucruri prin propria noastră putere, peste tot se observă virusul încrederii nemăsurate în propriile puteri.
De altfel, lumea aşa-zis civilizată, alături de multe
alte zeităţi, se închină şi acestei zeiţe: încrederea în propriile puteri. Pare un lucru atât de firesc să îţi repeţi că
eşti puternic, că vei depăşi toate obstacolele, încât orice
tentativă de a spune adevărul despre acest idol riscă să
devină motiv de ironie, dacă nu chiar de râs, pentru puternicii zilelor noastre.
Glasul Scripturii nu se lasă acoperit însă de vocea
idolatrilor contemporani, nici măcar atunci când aceştia pretind că sunt ajutaţi de Însuşi Dumnezeu în lucrările lor.
Glasul Sfintei Scripturi spune cu totul altceva şi
cred că cel mai bine ar fi să auziţi tocmai cum mărturiseşte adevărul în ceea ce priveşte această patimă.
Lecția biruinței Dreptului Ghedeon
Vă voi cita un întreg capitol din „Judecători”, scriere pe care o puteţi afla între cărţile Vechiului Testament. Vreau să vă amintesc cum i-a biruit pe madianiţi
marele Ghedeon, Dreptul pe care Biserica îl prăznuieşte
împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul. Să încercaţi să
vedeţi în el modelul omului care vrea să ducă lupta cea
bineplăcută lui Dumnezeu şi care nu îşi pune nădejdea
în propriile forţe. Atunci s-a sculat Ierubaal, adică
Ghedeon, şi tot poporul care era cu dânsul
dis-de-dimineaţă şi au tăbărât la En-Harod, iar
tabăra madianiţilor era spre miazănoapte de dânsul
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pe colina More cea din şes. Iar Domnul a zis către
Ghedeon: „E prea mult popor cu tine; nu voi putea Eu
să dau pe Madian în mâinile lor, ca să nu se
mândrească Israel înaintea Mea şi să nu zică: «Mâna
mea m-a izbăvit!» De aceea grăieşte în auzul
poporului şi zi: «Cine este fricos şi se teme, acela să se
întoarcă şi să se ducă înapoi din Muntele Galaad.»” Şi
s-au întors din popor douăzeci şi două de mii şi au
rămas zece mii.
Apoi a zis Domnul către Ghedeon: „Tot e prea
mult popor, du-l la apă; acolo ţi-l voi alege. Şi de care
voi zice să meargă cu tine, acela să meargă cu tine, iar
de care îţi voi zice că nu trebuie să meargă, acela să nu
meargă”. Şi a dus el poporul la apă, iar Domnul a zis
către Ghedeon: „Cine va limpăi apa cu limba din
pumni, cum limpăie câinele, pe acela să-l pui deoparte; de asemenea să pui deoparte şi pe toţi aceia
care-şi vor pleca genunchii şi vor bea apă”.
Şi a fost numărul celor ce au limpăit cu limba lor
din pumni trei sute de oameni; iar tot celălalt popor
s-a plecat pe genunchii săi să bea apă. Atunci a zis
Domnul către Ghedeon: „Cu cei trei sute care au
limpăit am să vă izbăvesc Eu şi am să dau pe
madianiţi în mâinile voastre, iar tot poporul să se
ducă fiecare la locul său.” Şi au luat de la popor
merindele şi trâmbiţele; apoi a dat Ghedeon drumul
tuturor israeliţilor pe la corturi şi a oprit la sine pe cei
trei sute de oameni, iar tabăra madianiţilor era din jos
de el, în vale.
În noaptea aceea i-a zis Domnul. „Scoală şi te coboară la tabără, că Eu o voi da în mâinile tale. Dacă
însă te temi să te duci singur, atunci du-te la tabără tu
şi Pura, sluga ta, şi ai să auzi ce se grăieşte şi atunci au
să se îmbărbăteze mâinile tale şi ai să te duci în
tabără.» Şi s-a dus el şi Pura, sluga sa, până la cele
dintâi străji ale taberei. Iar madianiţii şi amaleciţii şi
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toţi locuitorii Răsăritului se aşezaseră în vale atât de
mulţi, ca lăcustele; cămilele nu mai aveau număr şi
erau multe, ca nisipul de pe malurile mării.
Ghedeon veni. Şi iată, unul povestea altuia un vis
şi zicea: „Am visat o turtă de orz, ce se rostogolea prin
tabăra madianită şi, ajungând la un cort, a izbit în el
aşa de tare, încât el a căzut, s-a răsturnat şi s-a
desfăcut.” Celălalt i-a răspuns: „Aceasta nu este alta
decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioaş Israelitul; Dumnezeu a dat în mâna lui pe madianiţi şi toată tabăra.”
Auzind povestirea visului şi tălmăcirea lui, Ghedeon
s-a închinat Domnului şi s-a întors în tabăra israelită,
zicând: „Sculaţi! Domnul a dat tabăra madianiţilor în
mâinile noastre”.
Apoi a împărţit pe cei trei sute de oameni în trei
cete şi le-a dat la toţi în mâini trâmbiţe şi oale goale şi
oale făclii. Şi le-a zis: „Să vă uitaţi la mine şi să faceţi
ce voi face eu; iată, eu mă duc în tabără şi ce voi face
eu să faceţi şi voi. Când eu şi cei cu mine vom trâmbiţa, să trâmbiţaţi şi voi din trâmbiţele voastre împrejurul întregii tabere şi să strigaţi: sabia Domnului
şi a lui Ghedeon!” Şi s-a apropiat de tabără Ghedeon şi
cu el o sută de oameni, pe la începutul străjii de mijloc
a nopţii, şi au deşteptat străjile şi au trâmbiţat din
trâmbiţe şi au sfărâmat oalele pe care le aveau în
mâini. Şi au trâmbiţat tustreile cete din trâmbiţe şi au
spart oalele şi ţineau în mâna stângă făclia, iar în
mâna dreaptă trâmbiţele şi trâmbiţau din trâmbiţe şi
strigau: «Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!»
Şi stătea fiecare la locul său împrejurul taberei şi
au început cei din tabără a alerga în toată tabăra şi a
striga şi au luat-o la fugă. Pe când cei trei sute sunau
din trâmbiţe, în toată tabăra a întors Domnul sabia
unora asupra altora, şi a fugit tabăra către Ţerera
până la Betşita şi până la hotarele lui Abelmehola,
aproape de Tabat. Atunci au fost chemaţi israeliţii din
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seminţiile lui Neftali şi Aşer şi din toată seminţia lui
Manase şi au alergat după madianiţi.
Iar Ghedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim să spună: „Ieşiţi înaintea madianiţilor şi prindeţi
vadul înaintea lor până la Betbara şi Iordan”. Şi au
prins pe cele două căpetenii ale madianiţilor: pe Oreb
şi pe Zeeb; au ucis pe Oreb la Ţur-Oreb, iar pe Zeeb la
Iecheb-Zeeb; şi au urmărit pe madianiţi, iar capetele
lui Oreb şi Zeeb le-au adus la Ghedeon, dincolo de
Iordan (Judecători 7, 1-25). Iată mărturie adevărată!
Iată cum lucrează Dumnezeu!
Cum să biruim noi?
Ei, acum, după ce aţi auzit cuvântul Scripturii, oare ce aţi înţeles din el? Răspunsul nu este greu, şi mă
îndoiesc că poate spune cineva că nu a înţeles despre ce
este vorba: este vorba de faptul că în orice încercare am
fi, nu trebuie să ne punem nădejdea în noi, ci în ajutorul lui Dumnezeu.
Aţi auzit? Domnul Dumnezeu nu vrea ca o biruinţă vremelnică să ne îndepărteze de El, căci mândria biruitorului este de fapt cea mai grea înfrângere. La întrebarea atât de des pusă: „De ce nu ne ajută Dumnezeu?”,
unul dintre puţinele răspunsuri adevărate este acesta:
„Pentru că ne punem nădejdea în noi!”
De aceea au picat la examene studenţi foarte bine
pregătiţi, de aceea mari sportivi s-au făcut de ruşine,
terminând cursa printre ultimii: şi-au pus încrederea în
propriile puteri. Şi tot din acest motiv de multe ori creştinii nu primesc ceea ce cer în rugăciune. Bine facem
cerându-I ajutorul lui Dumnezeu. Totuşi să nu neglijăm
un amănunt, şi anume că ori de câte ori suntem în grele
încercări nu este de ajuns să cerem ajutorul dumnezeiesc. Trebuie să lepădăm de la noi toată mândria, toate
gândurile care ne zic: „Oricum, te vei descurca şi
singur”.
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De multe ori, cerem ajutorul lui Dumnezeu, dar
încrederea ne-o punem tot în noi. Nu ştiu dacă mai
există vreun text care să pună în evidenţă faptul că
Domnul vrea să ne punem nădejdea în El şi nu în puterile noastre, aşa cum a făcut-o textul despre Ghedeon.
Ia gândiţi-vă: din treizeci şi două de mii de oşteni,
Domnul i-a cerut să rămână numai cu trei sute. Dacă
am fi fost noi în locul lui Ghedeon, am fi zis: „Doamne,
de ce lepezi de la noi milele Tale? Pentru ce ne laşi în
mâinile vrăjmaşilor noştri?” Şi am fi fost biruiţi de deznădejde. Dar Ghedeon a ascultat sfatul Domnului.
Domnul îi ştia credinţa, de aceea i-a cerut un lucru care
nouă ni se pare peste puteri: atunci când orice căpetenie se bucură să primească întăriri, să primească ajutoare, cineva să se învoiască a renunţa de bunăvoie la
cea mai mare parte a trupelor.
Dumnezeu ține seama de slăbiciunile noastre
Aţi văzut că Domnul nu s-a impus ca un tiran în
faţa lui Ghedeon, ci a ţinut cont de neputinţele sale.
Atunci când l-a trimis în tabăra duşmană, i-a spus: „Dacă însă te temi să te duci singur, atunci du-te la tabără
tu şi Pura, sluga ta.”
Este foarte important acest fapt, care poate fi uşor
trecut cu vederea. Domnul nu a spus: „Îţi poruncesc să
te duci singur în tabără”. Ghedeon, temându-se să plece
singur, l-a luat pe Pura cu el. Adică, Domnul ştie foarte
bine care este măsura credinţei noastre şi niciodată nu
pune asupra noastră o povară mai mare decât putem
duce. Niciodată Domnul nu ne va porunci lucruri peste
putinţă. Cel mai greu lucru pe care ni l-a cerut vreodată
Dumnezeu – Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt! (Lev. 19, 2), nu este imposibil. Chiar
dacă nimeni nu ajunge sfânt prin propriile puteri, ci numai prin harul lui Dumnezeu, totuşi nimeni nu poate
spune că Dumnezeu i-a cerut ceva imposibil.
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Înţelegeţi, dar, fraţi creştini, că nicio poruncă
dumnezeiască nu poate fi lăsată la o parte, pe motiv că
este prea grea pentru noi. Da, strâmtă este calea spre
Împărăţia Cerurilor şi puţini vor să meargă pe ea, dar
altă cale nu există. Şi, dacă mergem pe această cale, să
lăsăm nădejdea în puterile noastre şi să ne dăm în grija
lui Dumnezeu.
Oare ce înseamnă aceasta, poate zice cineva, înseamnă că eu nu pot bea apă fără să mă ajute Dumnezeu? O, dar nu numai apă, nici măcar să respirăm nu
am putea dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu. Nimic nu rezistă prin sine. Nici măcar necredincioşii nu pot să facă
ceva fără ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă ei susţin că
toate le fac prin propria putere. Dacă Dumnezeu nu ar
vrea să îi ţină în viaţă, într-o clipă ar pieri.
De altfel, Hristos a spus clar: Fără Mine nu puteţi
face nimic (Ioan 15, 5). Iar Sfinţii Părinţi adunaţi la
Sinodul de la Cartagina au întărit: „Cine crede că poate
face ceva bun fără ajutorul lui Dumnezeu, să fie anatema!”
Mândria e o patimă care ne distruge
Să ne oprim puţin asupra mândriei, asupra acestei patimi prin care omul se crede mai mare decât este,
asupra acestei patimi care-l face pe om să se simtă atotputernic. Oamenilor mândri până şi unele dintre lucrurile bune pe care vor să le facă le sunt prilej de poticnire, pentru că binele pe care îl fac le sporeşte mândria.
Acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii
mândri sunt biruiţi de deznădejde, au sentimentul că
toate le stau împotrivă. Ei sunt orbiţi de mândrie şi nu
înţeleg de ce nu sunt ajutaţi mai mult de Dumnezeu. Nu
înţeleg că Dumnezeu îi ajută uneori tocmai stând împotriva dorinţelor lor care par bune, dar care de fapt adapă mândria.
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Dacă Dreptul Ghedeon ar fi crezut în puterile sale
şi nu L-ar fi ascultat pe Dumnezeu, atunci ar fi plecat la
luptă cu întreaga sa oştire. Dar ar fi fost biruit, ar fi fost
îngenuncheat. Aşa se întâmplă cu fiecare dintre cei care
se încred în propriile puteri. Groaznică este patima
mândriei, şi foarte greu scapă omul de ea. Nu există altă
cale decât smerenia. Da, prin spovedanie deasă, cel care
caută smerenia o va găsi. Să ne ferim de mândrie, iubiţilor! Şi ori de câte ori lăsăm gândurile de mândrie să
pătrundă în inimile noastre, sau mai ales atunci când
faptele noastre oglindesc mândria, să ne recunoaştem
greşeala în faţa lui Dumnezeu şi să încercăm să ne
ridicăm.
Fiecare dintre noi suferim de această patimă, mai
mult sau mai puţin. Mândria este prăpastia care ne
aruncă în iad, este sabia care taie legătura noastră cu
Dumnezeu.
Este uşor să vorbim despre această patimă ca şi
cum ne-ar fi străină, cu aceeaşi dispoziţie cu care vorbim despre crimă sau despre alte păcate care ne sunt
străine. Dar toţi suntem mândri, şi arătând cu degetul
spre mândria altora nu vom fi nici mai smeriţi, nici mai
curaţi înaintea lui Dumnezeu. Totuşi, pe cât de greu este să ne dăm seama că suntem mândri, pe atât de uşor
este să ne dăm seama că nu suntem smeriţi. Şi pentru
că smerenia este opusul mândriei, este firesc să ne dăm
seama că, dacă nu suntem smeriţi, atunci suntem
mândri, a treia posibilitate nefiind cu putinţă.
Despre falsa smerenie
Foarte trist lucru este să ni se pară că suntem
smeriţi. În momentul în care am ajuns la concluzia că
suntem smeriţi, ar trebui să rugăm un iconar să ne picteze chipul şi să vorbim cu un scriitor să ne scrie viaţa.
Nu-i aşa? Nu, bineînţeles că nu. În momentul în care
am ajuns la concluzia că suntem smeriţi, ar trebui să ne
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întristăm tare de tot. Ar trebui să ne dăm seama că suntem înşelaţi de duhul mândriei. Adică sfinţii Bisericii,
oricât erau de sporiţi în viaţa duhovnicească, îşi vedeau
numai păcatele, iar noi, care nu numai că nu ne gândim
să mergem pe drumul lor, ci chiar trăim în patimi, ne
imaginăm că suntem smeriţi.
Mândria ucide sufletul, sugrumă inima. Omul
mândru nu mai poate să-şi iubească aproapele, nu se
vede decât pe sine. Şi nici măcar pe Dumnezeu nu Îl
mai iubeşte. Ci înfierbântarea pe care o simte, chiar dacă i se pare că este dragoste, este înşelare. Omul mândru se vede pe sine nu numai smerit, ci şi plin de celelalte virtuţi, se consideră mai sporit duhovniceşte decât
cei din jurul său. Viaţa oamenilor mândri este o viaţă
foarte tristă. Singurătatea îi apasă, pentru că nu găsesc
semeni cu care să vorbească. Ei văd în jurul lor numai
obiecte însufleţite.
Este oare păcatul mândriei fără leac? Nu, dar leacul acesta este căutat de foarte puţini. De ce? Pentru că
omul mândru vrea să dea sfaturi, vrea să îi călăuzească
pe alţii. Şi chiar dacă se preocupă de propriul urcuş
spiritual, având la temelia nevoinţelor mândria, nu
poate urca spre Dumnezeu. Omul mândru nu poate fi
mântuit. Patericul ne pune înainte o întâmplare care
arată foarte bine acest lucru: un cuvios părinte a găsit
un copil părăsit. L-a crescut cu multă grijă, l-a povăţuit
pe calea ascezei, l-a învăţat să se roage. Şi, când tânărul
a murit, părintele s-a rugat să i se descopere unde se
sălăşluieşte sufletul acestuia. Deşi nădăjduia că îl va vedea în curţile raiului, bătrânul l-a văzut în chinurile iadului. De ce? Pentru că, deşi ucenicul nu cunoscuse păcatele trupeşti, inima sa era plină de mândrie. Părintele
nu l-a învăţat ce este smerenia şi de aceea toate nevoinţele sale nu i-au ajutat cu nimic.
Aşa sunt oamenii mândri: caută să fie mai presus
de ceilalţi, caută să facă nevoinţe exterioare, dar sufle-
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tul lor miroase urât. Vrea omul mândru să ţină post? Se
mândreşte că nu este ca cei care calcă postul. Vrea să
facă milostenie? Se mândreşte că este mai sporit decât
cei care nu fac milostenie. Face donaţii pentru ctitorirea
unei mănăstiri? Se umple de mândrie, de aerul de superioritate că a făcut ceva deosebit. Şi prin tot ceea ce face
bun el nu respiră decât mulţumire de sine şi mândrie,
uneori împletită cu o falsă smerenie.
Ar putea omul mândru să se lipsească de smerenie, când toate cărţile despre urcuşul duhovnicesc vorbesc despre ea? Nu. Şi caută şi el să se smerească, dar,
fără să îşi dea seama, smerenia sa este artificială. Este o
smerenie care, chiar dacă este însoţită de lacrimi, este
falsă. De fapt păruta smerenie este una dintre culmile
mândriei. Şi omul care se vede pe sine smerit nici nu se
gândeşte că se poate afla în rătăcire.
Să ne ferească Bunul Dumnezeu să fim biruiţi de
această patimă ucigătoare de suflet şi să ne ajute să
mergem pe calea pe care El Însuşi a mers: calea smereniei. Iar noi să înţelegem că dacă Dumnezeu ne stă
împotrivă, chiar dacă avem intenţii bune, aceasta se datorează mândriei noastre, care ar putea transforma tot
binele în pricină a răului. Dumnezeu ne ajută tocmai
neajutându-ne să facem lucrurile care s-ar întoarce împotriva noastră. Şi să ne aducem aminte că sunt şi lucruri care nouă ne par bune, dar, de fapt, ochiul pătrunzător al lui Dumnezeu ştie că ne sunt vătămătoare.
Dumnezeu nu ne părăsește niciodată
Să ne referim acum la momentele în care ni se
pare că Dumnezeu ne-a părăsit, deşi El este lângă noi şi
vede cum răbdăm încercările prin care trecem, vede dacă suntem sau nu vrednici de cunună.
Acesta este un alt caz în care ni se pare uneori că
Dumnezeu nu ne ajută. De fapt, ne ajută tainic, şi vina
este a noastră că nu ne dăm seama de ajutorul Lui. Aşa
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Sfântul Antonie cel Mare, trecând prin grele ispite din
partea diavolilor care l-au chinuit fără milă, primind în
cele din urmă uşurare, a întrebat: „Unde erai, Doamne,
când mă luptam?” şi Domnul i-a răspuns: „Eram lângă
tine, ajutându-te”.
Acesta este răspunsul pe care Dumnezeu îl dă
creştinilor care repetă, plini de amărăciune, întrebarea
psalmistului: „Până când, Doamne, mă vei uita, până în
sfârşit? Până când vei întoarce faţa Ta de la mine? Până
când voi îngrămădi gânduri în sufletul meu, durere în
inima mea ziua şi noaptea?”
„Sunt lângă voi, ne spune Dumnezeu. Sunt cu voi
şi vă dau putere să rezistaţi, biruind încercările prin care treceţi. Sunt cu voi şi văd fiecare picătură de sudoare
şi fiecare lacrimă. Şi toate îşi vor avea plata lor.”
Da, chiar şi Sfântului Antonie cel Mare i se părea
că a fost părăsit de Dumnezeu. Dar nădejdea în Domnul
i-a dat aripi, nădejdea în Domnul l-a ajutat să depăşească greutăţile şi să ajungă în cetele sfinţilor alături de
care îl cinstim noi, credincioşii.
Să luptăm cu armele credinței
Acum, apropiindu-ne de sfârşitul acestui cuvânt,
să mai vedem că viteazul Ghedeon nu a atacat tabăra
madianiţilor cu sabia sa, ci i-a nimicit folosindu-se de
trâmbiţe şi de făclii. Să vedem în trâmbiţe un semn al
cuvântului dumnezeiesc şi în făclii un semn al cunoaşterii lui Dumnezeu.
Noi, creştinii, nu ne luptăm cu sabia nici împotriva madianiţilor contemporani şi nici împotriva oamenilor de alte credinţe. Aceste vremuri au trecut odată cu
întruparea lui Hristos. Noi ne luptăm pentru a cuceri
duhovniceşte această lume, pentru a-i birui ispitele şi
pentru a-i trage şi pe alţii spre cunoaşterea adevăratului
Dumnezeu.
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Să ştiţi că nu vom putea birui această lume prin
propriile puteri. Dar o putem birui prin glasul de trâmbiţă al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi prin făcliile aprinse de Duhul Sfânt în inimile noastre.
Dacă vom lupta aşa, vom auzi de la cetele îngereşti: „Sabia Domnului şi a voastră!” Aşa trebuie să
luptăm, iubiţilor, astfel încât sabia noastră duhovnicească să fie lângă cea a Domnului. Şi lupta Lui să fie
lupta noastră.
Sabia Domnului şi a noastră, iubiţilor! Sabia rugăciunii, a nevoinţelor şi a mărturisirii lui Hristos! Sabia
care nu taie, ci tămăduieşte. Sabia care nu provoacă, ci
alină durerile. Sabia dragostei care nu răstigneşte, ci se
lasă răstignită.
Această sabie să o luăm, iubiţilor, pentru a fi bineplăcuţi Dumnezeului Părinţilor noştri şi pentru a dobândi raiul cel preadulce şi a ne bucura dimpreună cu
toţi sfinţii! Amin.
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Despre foloasele sărăciei
Cuvânt la prăznuirea Dreptului Iov

Iubiţi credincioşi,
La prăznuirea Dreptului Iov vom vorbi despre sărăcie şi săraci, pentru că mulţi, foarte mulţi oameni se
confruntă cu această ispită. Nu ştiu cât ar fi de folositor
pentru voi să fac acum un elogiu sărăciei. Cine poate
lăuda sărăcia, când nu are ce să dea de mâncare copiilor? Cine poate lăuda sărăcia, când nu îi ajung banii
pentru medicamente? Cine poate lăuda sărăcia, când
neplata întreţinerii îl poate scoate în stradă? „Nimeni,
am putea spune. Sau numai sfinţii, cei cu care noi nu
prea avem multe în comun.”
Iată un subiect arzător: „Cine poate lăuda sărăcia?” Voi încerca să vă răspund pe scurt la această întrebare. În primul rând vă spun că despre sărăcie cei care
sigur nu sunt în măsură să vorbească sunt bogaţii. Vorba: „Sătulul nu crede celui flămând” lasă de înţeles nu
numai o anumită împietrire a inimii celor sătui, ci şi o
neputinţă de a înţelege. Cum ar fi să vă vorbesc eu despre ceea ce simte un toreador spre care se îndreaptă
taurul, dacă nu m-am aflat în arenă? Cum aş putea să
vă vorbesc despre ceea ce simte un om care sare cu paraşuta, dacă nu am sărit niciodată?
Ei bine, în ceea ce priveşte sărăcia, Dumnezeu
mi-a făcut parte „din belşug” de ea, aşa că voi vorbi din
experienţă. Nu o spun spre lauda mea, ci numai spre
lauda Celui care n-a îngăduit sărăcia să îmi paralizeze
sufletul. Cel puţin aşa nădăjduiesc. Mă rog Domnului să
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îmi dea putere să vorbesc aşa cum trebuie despre acest
subiect.
Bogații nu înțeleg valoarea sărăciei
Sondajele arată că o mare parte dintre oameni
trăiesc în sărăcie. Dumnezeu nu a vrut aceasta, dar,
dacă strămoşul nostru Adam a ales calea neascultării,
noi suportăm anumite consecinţe. Mântuirea noastră
nu se poate dobândi fără greutăţi. Or, ce greutăţi ar mai
fi fost acelea dacă aveam toţi bogăţii peste bogăţii? Nu
ne-ar fi fost de folos așa ceva. Nu ne-am fi putut
mântui. Doar vedeţi cum bogaţii de lângă noi
transformă credinţa lor într-un tablou bun de pus în cui
la evenimente festive, căci altfel dracul lăcomiei ştie să
îi ţină acasă când ceilalţi creştini sunt la biserică. Nu îi
judecăm, ci îi compătimim. Sunt într-adevăr de plâns.
Consideră că dacă donează o sumă mare de bani pentru
ctitorirea vreunei mănăstiri, vreunei biserici, L-au
cumpărat pe Dumnezeu. Numai că aceşti bani nu vor fi
socotiţi ca cei doi bani ai văduvei, care a adus Domnului
puţinul pe care îl avea. Ei, din multul pe care îl au, dau
o sută de mii de bani, dar pe cântar aceştia atârnă mult
mai puţin decât bănuţii văduvei. Mântuirea nu se cumpără cu bani. Să îşi pună bogaţii toate averile la un loc şi
nu pot cumpăra nici măcar un loc în rai. Pentru că acolo nu este ca într-o staţiune de lux de pe litoral, în care
vin numai bogaţii. În rai vin numai cei bogaţi sufleteşte.
Dumnezeu nu vrea să lenevim
Ştiu că cei care se luptă cu sărăcia nu bogăţii mari
râvnesc. Ci atât cât să sature gurile copiilor, atât cât să
aibă cu ce să se îmbrace, atât cât le trebuie ca să poată
trăi. E oare ceva rău în aceasta? Nu, bineînţeles că nu.
Şi ce să ne facem când nu facem rost de tot ceea ce ne
trebuie, să cădem în deznădejde? Nu. Ci să ne rugăm
Domnului ca El să ne trimită ceea ce crede de cuviinţă.
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Dar nici rugăciunea nu plineşte toate. Nu este de ajuns
să ne rugăm, ca Dumnezeu să ne şi asculte. Există un
mare număr de săraci biruiţi de patima trândăviei care
nu înţeleg de ce Dumnezeu îi lasă să rabde de foame.
Dar răspunsul este simplu: dacă Dumnezeu i-ar ajuta să
trăiască fără să muncească, atunci patima trândăviei,
împreună cu celelalte patimi care o însoţesc, ar duce sufletul spre pieire. E adevărat că sunt unii neputincioşi
trupeşte, care nu pot munci nimic. Pe aceştia Dumnezeu îi miluieşte. Dar pe cei care se lenevesc să muncească refuză să îi ajute. Şi o face spre binele lor.
Totuşi nu aceasta este problema săracilor, că sunt
prea leneşi să muncească. Săraci sunt în zilele noastre o
mare parte dintre cei care lucrează foarte mult, dar nu
sunt plătiţi pe măsura efortului depus. Cei de pe urma
cărora se îmbogăţesc alţii, lipitorile care trăiesc sugând
sângele angajaților.
Despre crucea sărăciei
Cine este sărac atunci? Sărac este omul căruia,
chiar dacă lucrează cât îl ţin puterile, nu îi ajung banii
să dea de mâncare şi să asigure cele necesare familiei.
Lucrează şi bărbatul şi femeia până cad de pe picioare,
dar nu primesc banii pe care îi merită. De multe ori
aceşti săraci se ruşinează cu propria stare, nu vor ca
alţii, vecinii sau rudele, să ştie de sărăcia lor. Le este
ruşine de sărăcia lor. Dar de sărăcie nu trebuie să se
ruşineze nimeni. Ar trebui să se ruşineze numai dacă nu
ştiu să îşi ducă crucea cu demnitate, dacă din pricina
sărăciei ar cădea în patimi. Dar altfel, nu.
Asta este sărăcia, o cruce permanentă. O durere
permanentă că părinţii bolnavi rămân fără medicamente. Că la şcoală copiii vor fi dispreţuiţi pentru hainele
lor modeste. Că de multe ori copiii vor fi nedreptăţiţi de
către copiii celor cu bani. Că nimeni nu le va lua apărarea.
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Da, iubiţilor, inima săracului este o rană deschisă.
Sângele săracului curge neîncetat şi nimeni nu mai are
înţelegere pentru el. Trăim într-o lume care nu se mai
îngrijeşte de săraci. Într-o lume care îşi face reclamă
din ajutorul pe care îl dă cerşetorilor, dar în acelaşi
timp îşi închide ochii la gemetele săracilor. Dar gemetele lor le aude Dumnezeu, care nu trece niciun oftat cu
vederea.
Despre lăcomia săracilor
Să mai zicem câte ceva despre haine şi despre
mâncare. Oricât de sărac ar fi omul, patima lăcomiei nu
stă departe de el. Sărăcia nu este o stavilă împotriva lăcomiei. De multe ori săracii devin mai lacomi decât bogaţii, îşi lipesc inimile cu disperare de puţinul pe care îl
au. Au oarecum şi motive. I se sparge unui bogat o farfurie, îşi cumpără un set nou. I se sparge unui sărac o
farfurie, îl cuprinde amărăciunea. Mai are puţine farfurii. La fel cu hainele: i se toceşte puţin o haină de piele unui bogat, o aruncă şi îşi ia alta. Dar pe sărac, dacă i
se rupe singura haină groasă pe care o are, îl biruie mânia. Dacă numărul bogaţilor ar fi egal cu cel al săracilor,
tot ar fi mai bine, că săracii ar purta hainele pe care le
aruncă bogaţii şi nu ar mai răbda de frig. Dar bogaţii
sunt puţini, şi puţini săraci se îmbracă de pe urma lor.
Despre oportunitatea de a face compromisuri
Să mai spunem ceva despre sărăcia care duce la
păcate. Despre fetele care îşi vând trupul pentru desfrânare s-a vorbit destul de-a lungul timpului, aşa că acest
subiect vă este clar. Eu vreau să vă vorbesc despre celelalte păcate şi forme de păcat la care duce sărăcia.
Din cauza sărăciei unii ajung să fure, alţii să facă
diverse compromisuri. Nu cred că este cazul să ne referim acum şi la cei care devin atât de orbiţi, încât ajung
chiar să ucidă. Ci să ne referim la cei care se lasă roşi de
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patima invidiei pe cei mai înstăriţi. Sau la cei mai mulţi
care cad în două păcate: în păcatul deznădejdii, care
uneori duce la sinucidere, şi în păcatul satisfacerii
patimilor trupeşti. Săracul care deznădăjduieşte arată
că ceva în credinţa sa este strâmb, arată că îi lipseşte
curajul de a înfrunta încercările sau iscusinţa de a se
folosi de ajutorul dumnezeiesc.
Cei care aleg calea patimilor, sătui de suferinţă şi
de lacrimi, nu îşi dau seama că aşa aleg calea suferinţei
veşnice. Săracii caută în patimi o scăpare de suferinţă,
dar intră într-un cerc vicios, din care numai cu greu vor
mai putea ieşi. Aleg patima, Dumnezeu îi pedepseşte
prin suferinţe. Sau mai bine zis îngăduie ca ei să treacă
prin suferinţe pentru ca sufletul lor să se curăţească. În
loc să primească curăţirea, ei cad din nou în păcate. Şi
tot aşa, până la sfârşitul vieţii.
Poate cineva în afară de Dumnezeu să îl judece pe
cel care vine de la muncă şi nu are ce să le dea copiilor
de mâncare, şi merge pentru prima dată în viaţa lui la
cârciumă, chemat de prietenii săi la un pahar de băutură? Da, toţi ne grăbim să îl judecăm. Ia uite, ce om de
nimic! Şi el iar vine acasă, iar se mâhneşte, iar merge la
cârciumă. Şi încetul cu încetul capătă acest obicei prost,
de a-şi alina tristeţea prin băutură. Fiecare dintre noi
ştie că este mare lucru să găsim alinare în necazurile
noastre. Dar singura noastră alinare trebuie să o căutăm la Dumnezeu, la Maica Domnului şi la cetele sfinţilor. Când căutăm alinare în patimi nu facem altceva
decât să ne sporim suferinţele.
Oameni care căutaţi alinare în desfătările lumii
acesteia, luaţi aminte: numai Dumnezeu ne poate ajuta
să întoarcem răul în bine, numai El ne poate da puterea
să biruim necazurile.
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Despre mâncare
Să mai spunem ceva despre mâncare... Atunci
când puteţi alege ce să mâncaţi, încercaţi să alegeţi întotdeauna hrana care este mai sănătoasă pentru organism. Nu căutaţi mâncăruri cu gusturi extraordinare,
dar care nu sunt sănătoase. Să ştiţi că cei care aleg
mâncarea pentru gust se aseamănă fumătorilor care îşi
distrug, cu bună ştiinţă, plămânii. Noi nu trăim ca să
mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Sau cel puţin aşa ar
trebui. Pe unii nu îi interesează dacă la Judecată ni se
va cere socoteală pentru mâncărurile cu care ne-am
desfătat trupul. Modul în care ne preocupăm de hrana
trupească oglindeşte modul în care înţelegem viaţa. Vă
voi citi acum o pildă din Pateric, pildă care va lămuri ce
am spus mai înainte.
,,Era un bătrân mare şi văzător cu mintea şi s-a
întâmplat ca odată să şadă cu mai mulţi fraţi la masă şi,
când mâncau ei, lua aminte bătrânul cu duhul şi vedea
că unii mănâncă miere, alţii pâine, iar alţii baligă. Şi se
minuna şi se ruga lui Dumnezeu, zicând: «Doamne,
descoperă-mi taina aceasta, că aceleaşi bucate fiind puse pe masă înaintea tuturor, când mănâncă se văd aşa
schimbate». Şi i-a venit lui glas de sus, zicând: «Cei ce
mănâncă miere sunt cei ce cu frică, cu cutremur şi cu
bucurie duhovnicească şed la masă şi neîncetat se roagă
şi rugăciunea lor ca tămâia se suie la Dumnezeu. Cei ce
mănâncă pâine sunt cei ce mulţumesc pentru împărtăşirea celor dăruite de la Dumnezeu, iar cei ce mănâncă
baligă sunt cei ce cârtesc şi zic: aceasta este bună, aceasta este putredă».”
Aşa şi noi avem de ales, oricât de puţine ar fi bucatele pe care le avem înainte, să mâncăm ori miere, ori
pâine, ori baligă. Totuşi, din câte ştiu eu, baliga nu face
parte numai din meniul bogaţilor, care tot aleg între cele mai fine feluri de mâncare, dar tot nu sunt
mulţumiţi. Cu baligă se hrănesc, trist cuvânt, toţi cei
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care mănâncă fără să Îi mulţumească Domnului care a
trimis mâncarea, care cârtesc că nu au bucate alese. Da,
este normal să ne dorim să avem pentru noi şi pentru
cei de aproape ai noştri hrană sănătoasă, hrană care să
ţină trupul în stare de sănătate. Dar atunci când suspinăm după specialităţile cu care se îndestulează bogaţii,
greşim mult. Să mulţumim Domnului pentru tot ce ne
trimite, şi să mâncăm cu cumpătare. Uneori chiar şi din
prea multă pâine ni se face rău. Aşa este şi cu sufletul:
orice mâncăm peste măsură stârneşte patima. Deci,
orice mâncăm, să nu uităm care este rostul pentru care
mâncăm şi să mâncăm cu măsură.
Despre îmbrăcăminte
Cât despre haine, iarăşi trebuie multă luare-aminte. Sărăcia aduce de multe ori o preocupare exagerată
pentru îmbrăcăminte: să fim cât mai frumoşi, să fim, pe
cât ne ţine buzunarul, în pas cu moda. Şi vezi cum oameni săraci îşi rup de la gură ca să poarte cine ştie ce
haină scumpă. Acest gest dovedeşte puţină credinţă.
Omul credincios nu se gândeşte să fie în pas cu nicio
modă, ci se gândeşte numai ca hainele să îi acopere trupul, să îl ferească de frig, sau ploaie, şi ca îmbrăcămintea să fie o oglindă a personalităţii sale. Există oameni
foarte săraci, care se îmbracă cu haine ieftine, dar care
arată mult mai luminoşi şi mai frumoşi decât bogaţii
îmbrăcaţi în haine scumpe. De ce? Pentru că frumuseţea lăuntrică se răsfrânge şi în afară. Cât despre creştinii care vor să placă şi lui Dumnezeu şi lumii şi caută să
fie în pas cu moda, se observă foarte uşor că nu frumuseţea lăuntrică domină la ei, ci dorinţa de a fi pe placul
lumii acesteia. O sumedenie de artificii cosmetice, de
haine care de care mai puţin cuminţi, ca să nu spunem
vulgare, şi cu toate astea ei nu îşi dau seama că măştile
le acoperă sufletul, îl sufocă.
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O idee scurtă şi clară: oricât am fi de săraci, să nu
căutăm să arătăm mai bogaţi decât suntem. Să umblăm
îmbrăcaţi în haine cuminţi, care să exprime atitudinea
noastră faţă de lumea aceasta. Să fim îmbrăcaţi în aşa
fel încât, dacă l-am vedea pe stradă pe duhovnicul pe
care îl avem, să nu trebuiască să ne schimbăm hainele
înainte de a-i săruta mâna. De fapt, trebuie să fim îmbrăcaţi în aşa fel, încât să nu ne fie ruşine că Hristos ne
vede clipă de clipă.
Şi încă un lucru pentru cei săraci: voi sunteţi pietre preţioase, sunteţi comori pentru aceia care au ochi
să vadă. Pentru că voi sunteţi mântuirea bogaţilor. Adică bogaţii, oricât de mari nevoinţe ar face, dacă pe voi
vă trec cu vederea, vor fi şi ei trecuţi cu vederea de
Hristos. Ar trebui ca bogaţii să vă pescuiască cu multă
grijă. Ia gândiţi-vă cum ar fi ca în toată lumea să trăiască numai câţiva săraci. S-ar bate bogaţii pe ei. S-ar
năpusti asupra săracilor. Că aşa cugetă bogaţii: ar fi în
stare să facă un fel de colecţie până şi de săraci. Dar aşa,
găsind săraci la tot pasul, bogaţii nu ştiu să le aprecieze
valoarea. Însă Dumnezeu ştie să o aprecieze.
Despre răbdarea lui Iov
Ei, şi după ce am vorbit atâta despre sărăcie, să
vorbim şi despre săracul săracilor, despre Dreptul Iov.
Cu toţii ştiţi că a ajuns, din cel mai bogat om, cel mai
sărac; din cel mai lăudat, cel mai dispreţuit. I-au fost
răpite averile, i-au murit copiii, dar tot nu L-a hulit pe
Dumnezeu.
Diavolul îi spusese lui Dumnezeu că toată virtutea
lui Iov ţine de binecuvântările cu care se desfată şi că,
dacă ar fi lipsit de ele, atunci ar deveni cârtitor şi s-ar
mânia pe Dumnezeu. Şi a fost încercat Iov atât de greu,
încât nici nu ne putem da seama. Dar nu s-a ridicat împotriva Domnului cu cuvinte de ocară. Ia auziţi: Gemetele mele sunt pâinea mea şi vaietele mele curg ca apa.
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De ceea ce mă tem, aceea mi se întâmplă şi de ceea ce
mi-e frică tocmai de aceea am parte. N-am nici tihnă,
nici odihnă, nu-mi găsesc nicio pace şi zbuciumul mă
stăpâneşte (Iov 3, 24-26). Vă par cunoscute aceste cuvinte?
Pe urmele Dreptului Iov
O, iubiţi credincioşi, printre voi se află săraci care
repetă deseori plângerea lui Iov, chiar dacă folosesc
propriile lor cuvinte. O, între noi se află urmaşi ai lui
Iov, oameni pentru care lacrimile se amestecă cu bucăţica de pâine pe care o mănâncă. Şi lor le vorbesc acum:
daţi-vă seama cât de mare este chemarea voastră. Voi
sunteţi mărturisitori ai credinţei creştine! Viaţa voastră
este o mucenicie nesângeroasă! Dureri peste dureri vă
năpădesc sufletul, dar nu disperaţi. Sau chiar dacă disperaţi pentru câteva clipe, vă ridicaţi degrabă. Cinste
vouă, vase alese ale lui Dumnezeu. Cinste vouă, părinţi
care renunţaţi la bucăţica de pâine pentru a o da copiilor. Cinste vouă, soţii iubitoare, care renunţaţi la micile
bucurii pentru a face bucurii celor de lângă voi. Cinste
vouă, oameni care munciţi până cădeţi de pe picioare,
pentru a aduce acasă un bănuţ. Vouă, celor pe care bogaţii îi dispreţuiesc, vă aduc laude.
Iubiţilor, urmaţi răbdării lui Iov şi veţi fi urmaşi ai
binecuvântărilor sale de pe urmă. Cum, veţi spune, oare
ne vom îmbogăţi cu toţii? Căci ştim că până la urmă
Domnul i-a dat lui Iov mai mult decât avusese la început. Dar vă întreb: oare aţi avut toţi bogăţia pe care a
avut-o Iov înainte de a sărăci? Nu. Săraci aţi fost şi săraci sunteţi. Dar urmând răbdării lui Iov vă veţi învrednici de bunătăţi mai mari şi mai multe pe lumea cealaltă, acolo unde moliile nu le strică şi nici furii nu le fură. Ne-a poruncit Hristos: Adunaţi-vă comori în cer,
căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta
(Matei 6, 20).
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Să nu şovăim a urma acestui cuvânt. Să ne adunăm bogăţii în cer, bogăţii de care ne vom bucura în
vecii vecilor. Şi să înţelegem că Dumnezeul părinţilor
noştri este mai milostiv astăzi decât pe vremea lui Iov,
când încă Fiul lui Dumnezeu nu Se făcuse Fiu al omului
pentru mântuirea noastră. Să nu vă fie ruşine că sunteţi
urmaşi ai lui Iov, că sărăcia vă încearcă fără cruţare. Ci
să nădăjduiţi că, dacă vă împărtăşiţi de sărăcia lui Iov,
atunci vă veţi putea împărtăşi şi de binecuvântările de
care s-a împărtăşit el.
Bucuraţi-vă, săracilor, bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă!
Bucuraţi-vă că sărăcia voastră va avea sfârşit, că prin
mila lui Dumnezeu puteţi dobândi bogăţia cea duhovnicească, pe care nimeni nu o va lua de la voi, în vecii
vecilor. Dumnezeu să vă dea putere să purtaţi cu vrednicie această cruce, iar celor care vă ajută să le răsplătească înmulţit dragostea pe care v-o arată. Amin.
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„Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit...”
Cuvânt despre mântuirea bogaţilor

Despre sărăcia bogaților
„Dacă după ce ai privit puţin bogăţiile celor bogaţi
şi ţi se întunecă iarăşi mintea şi vederea din pricina bogăţiilor de pe pământ, ca şi cum te-ar fi lovit într-un
naufragiu nişte valuri puternice, ascultă hotărârea lui
Hristos, care îţi spune că este cu neputinţă ca bogatul să
intre în Împărăţia Cerurilor. Pune în faţa acestei hotărâri a lui Hristos munţii, pământul şi marea şi prefă-le
pe toate cu mintea, dacă vrei, în aur. Vei vedea că toată
această bogăţie de aur nu este pe măsura pierderii Împărăţiei Cerurilor. Îmi vorbeşti de atâtea şi de atâtea
hectare de pământ, de zece, de douăzeci sau chiar de
mai multe case, de tot atâtea băi, de mii de robi sau de
două ori pe atâţia, de trăsuri ferecate în aur şi în argint!
Eu îţi spun numai atâta: «Dacă fiecare dintre voi, bogaţilor, şi-ar părăsi sărăcia lui – că de fapt bogăţia voastră
este sărăcie faţă de bogăţia despre care vreau să vă vorbesc – şi ar ajunge proprietarul întregii lumi; dacă fiecare dintre voi ar avea sub stăpânirea lui atâţia oameni
câţi sunt acum peste tot pe pământ şi pe mare; dacă fiecare dintre voi ar stăpâni toate: lumea, pământul, marea, casele, oraşele şi neamurile; dacă pretutindeni toate izvoarele i-ar izvorî aur în loc de apă, ei bine, eu vă
voi spune că un om atât de bogat nu face trei parale dacă pierde Împărăţia Cerurilor!»”
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Iubiţi credincioşi, cuvintele acestea îi aparţin
Sfântului Ioan Gură de Aur şi fac parte din omilia la
textul evanghelic despre tânărul bogat care a venit la
Hristos să îl întrebe ce trebuie să facă pentru a se
mântui. Cuvintele par puţin dure. Dar ele reprezintă într-un fel rezumatul învăţăturii Sfinţilor Părinţi despre
bogaţi, şi anume că oricâte averi ar strânge un bogat,
dacă nu dobândeşte bogăţia duhovnicească, îl aşteaptă
iadul.
Despre tânărul bogat care a venit la Hristos
Toţi ştiţi această învăţătură. Este simplă şi clară.
Voi încerca astăzi să vorbesc mai mult despre bogaţii
care vor să dobândească Împărăţia, dar nu sunt gata să
facă tot ce trebuie, şi astfel se aseamănă tânărului din
Evanghelia de astăzi.
Să ne amintim cum a fost: Un tânăr a venit la
Hristos şi L-a întrebat: „Învăţătorule, ce să fac ca să
dobândesc viaţa veşnică?” (Matei 19, 16). Ia gândiţi-vă
ce lucru mare, ca un tânăr să se gândească la viaţa
veşnică, să înseteze după adevăr. Hristos i-a răspuns să
păzească poruncile, adică: să nu ucidă, să nu fure, să nu
mintă, să-şi cinstească părinţii şi să-şi iubească
aproapele. Şi când tânărul a zis că plineşte aceste
porunci, Hristos i-a spus: „Dacă vrei să fii desăvârşit,
du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea
comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi”
(Matei 19, 21).
Oare i-a dat Hristos o poruncă nouă? Nu. Ci i-a
încercat credinţa. Putea oare bogatul să spună că îşi iubeşte aproapele, dar trăieşte risipind averile cu care ar
fi putut ajuta mulţimi de săraci? Nu. Tânărul din Evanghelie nu plinea poruncile de care i-a vorbit Hristos. El
îşi imagina totuşi că le plineşte. De aceasta ne convingem ascultând ce s-a mai întâmplat: Auzind cuvântul
acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe
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avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat zic vouă
că un bogat cu greu va intra în Împărăţia Cerurilor. Şi
iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin
urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăţia
lui Dumnezeu”. Auzind acestea, ucenicii s-au uimit
foarte, zicând: „Dar cine poate să se mântuiască?” Dar
Iisus, privind la ei, le-a zis: „La oameni aceasta este cu
neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă”
(Matei 19, 22-26).
Să observăm încă o dată că tânărul care a venit la
Hristos părea plin de bunăvoinţă. El ştia că pentru intrarea în Împărăţie oamenii trebuie să asculte şi să urmeze poruncile lui Dumnezeu. Unde este greşeala? În
înţelegerea greşită a poruncilor. Această situaţie o întâlnim în cazul unui foarte mare număr de oameni care
trăiesc în păcate. Ei reuşesc să deformeze înţelegerea
poruncilor dumnezeieşti astfel încât conştiinţa lor să fie
împăcată, să se păcălească până şi pe ei înşişi că sunt pe
drumul cel bun. Dar întâlnirea cu Dumnezeu răstoarnă
aceste planuri mincinoase. Şi ei pleacă trişti, căci au
multe avuţii, adică inima lor este lipită de păcatele acestei lumi. Nu vom ajunge să vorbim despre toţi aceşti păcătoşi care cred că păcatele lor sunt lesne de trecut cu
vederea, sunt omeneşti, care se consideră pe drumul cel
bun, chiar dacă merg pe drumuri greşite. Ci ne vom referi numai la cei cuprinşi de patima bogăţiei, la bogaţii
zilelor noastre, care, dacă L-ar întâlni pe Hristos, cum
L-a întâlnit tânărul din Evanghelie, ar pleca nu numai
trişti, ci şi plini de tulburare: şi-ar da seama că socotelile lor s-au năruit, că lumina din ei era întuneric.
Despre pierderea sufletului
Unul dintre fragmentele Sfintei Scripturi pe care
s-ar cuveni să îl amintim aici vă va ajuta să înţelegeţi
mai bine cum stau lucrurile cu bogaţii: „Dacă voieşte
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
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crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie; căci cine va
voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine-şi va
pierde sufletul pentru Mine, acela îl va mântui. Că ce
foloseşte omului de va câştiga lumea toată, iar pe sine
se va pierde sau se va păgubi?” (Luca 9, 23-25), a întrebat Mântuitorul.
În fragmentul de mai sus există o idee pe care puţini oameni o înţeleg aşa cum trebuie: cine va voi să îşi
scape sufletul, îl va pierde. Nu este vorba nicidecum de
oamenii care vor să se mântuiască, mergând pe drumul
cel bun. Mântuitorul se referea la cei care vor să se
mântuiască mergând pe drumuri care numai în aparenţă sunt bune. Aici trebuie să fim foarte atenţi la nuanţă.
Care este diferenţa dintre cel care merge pe drumul bun
şi cel care doar îşi imaginează că este pe drumul bun?
Răspunsul îl dă experienţa Bisericii. Cei care merg pe
drumul cel bun sunt cei care trăiesc după învăţătura
Sfintei Tradiţii, cei care se supun întru totul poruncilor
Bisericii şi care trăiesc sub ascultarea unui duhovnic.
Cei care doar îşi imaginează că sunt pe drumul cel bun
primesc numai o parte dintre învăţăturile Bisericii, pe
care le consideră suficiente pentru a se mântui. Mai
grave sunt cazurile în care aceştia din urmă au un duhovnic fără prea mare iscusinţă în cârmuirea sufletelor.
Există riscul ca astfel de duhovnici, entuziasmaţi de
modul în care ucenicii îşi manifestă dragostea faţă de o
parte a predaniilor, să le treacă uşor cu vederea slăbiciunile şi lipsurile sufleteşti. Mai ales în zilele noastre,
când păcatul s-a răspândit atâta, întâlnim duhovnici
lesne dezlegători, care nu ştiu să mustre atunci când
trebuie şi ai căror ucenici rămân departe de drumul cel
bun.
Cuvintele Mântuitorului: Cine vrea să îşi câştige
sufletul îl va pierde îi poate speria pe unii. Pentru că
este un cuvânt care trezeşte conştiinţa, este un cuvânt
care cheamă la maxima sinceritate. Or, oamenii s-au în-
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văţat să trăiască acoperiţi de măşti, şi masca evlaviei este una dintre cele mai uşor de folosit.
Aveţi mare grijă ca nu cumva să fiţi şi voi oameni
care vă veţi pierde sufletele. Dar cum să ştim noi că
suntem pe drumul cel bun? Atunci când niciodată nu alegeţi între învăţăturile Bisericii şi părerea voastră ceea
ce vi se pare mai bun, atunci când, cu smerenie, vă recunoaşteţi nimicnicia şi vă ţineţi de ceea ce învaţă Biserica.
Un exemplu rău este al celor care duc o viaţă oarecum curată, ţin posturile, nu se îmbată, nu fumează,
nu cad în desfrânare, dar primesc învăţături eretice,
cum este credinţa în reîncarnare sau cea despre influenţa zodiilor asupra vieţii omeneşti. Ei cred că sunt pe
drumul cel bun, dar, căzând în erezie, se lipsesc de harul dumnezeiesc. Şi, dacă nu se pocăiesc înainte de a
muri, ajung în chinurile iadului.
Dar nu despre eretici vorbim acum, ci despre bogaţi. Ei sunt unii dintre cei cărora cuvântul cu pierderea
sufletelor li se potriveşte foarte bine. Oricum, să nu facem greşeala să vedem cum Evanghelia îi arată cu degetul pe cei de lângă noi. Să ne dăm seama că toţi păcătoşii sunt arătaţi cu degetul de cuvântul de mai sus. Cum?
Simplu. Ei cred că păcatele celorlalţi duc în iad, dar ale
lor sunt mai uşor de trecut cu vederea. Mare greşeală.
Să avem smerenia de a recunoaşte propriile noastre
greşeli, să fim ca vameşul care îşi plângea păcatele şi nu
ca fariseul care se îndreptăţea, şi abia apoi să ascultăm
cum este cu mântuirea bogaţilor.
Despre bogații care vor să se mântuiască
Bineînţeles, cuvântul despre „cine vrea să îşi câştige sufletul...” nu se poate aplica decât bogaţilor care încearcă să dobândească mântuirea. Restul bogaţilor, adică marea majoritate, nici nu îşi pun problema mântuirii. Ci se gândesc numai în ce chip să se desfăteze mai
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mult de bunătăţile lumii acesteia. Trăiesc aproape ca
animalele, pentru mâncare, băutură, pentru a avea grajduri cât mai arătoase şi pentru a se împreuna cu oricine
le pică în plasă.
Ei, şi dacă tot sunt puţini bogaţii care îşi pun problema mântuirii, oare nu ar fi mai bine să îi lăsăm în
pace, să nu le supărăm înaltele feţe? Nu. Pentru că glasul Bisericii nu îi va linguşi niciodată. Iar dacă uneori
sunt linguşiţi de către unii oamenii ai Bisericii, linguşelile sunt strict personale şi nu au nimic de-a face cu glasul Trupului lui Hristos, care este Biserica.
Tocmai de aceea trebuie spus adevărul despre
mântuirea lor, ca nu cumva la Judecată să se dezvinovăţească şi să Îi spună Domnului: „Doamne, suntem fără vină, căci nimeni nu ne-a arătat calea cea dreaptă...”
Cum să ne „pierdem” sufletul pentru Hristos
Cât priveşte partea a doua a cuvântului Mântuitorului, Cine-şi va pierde sufletul pentru Mine, acela îl va
mântui..., trebuie spus că sunt şi bogaţi care intră în
această categorie. Foarte puţini, îi putem număra pe
degete, dar ei există. Ei trăiesc pentru a face bine celor
din jurul lor. Modelul lor este Sfânta Melania Romana,
care a avut o avere foarte mare, dar a dăruit-o săracilor,
bolnavilor şi Bisericii. Iar ea a trăit o viaţă de înfrânare
şi nevoinţă aspră, ajungând în cetele sfinţilor. Deci pentru bogaţii care îşi pierd sufletul ca ea, uitând de sine
pentru a-i folosi pe alţii, nu avem decât cuvinte de laudă. Cu precizarea că acest mod de a-ţi pierde sufletul nu
are nimic în comun cu pierderea sufletului în patimi şi
desfătări lumeşti. Aceşti bogaţi nu numai că nu îşi cheltuiesc averile pierzându-şi sufletul în patimi, ci trăiesc
cu inimile atât de puţin lipite de bogăţie, încât nici măcar nu se gândesc că bogăţia este a lor. Ei au înţeles că
Domnul le-a dat bogăţia pentru a o chivernisi cât mai
bine pentru folosul celorlalţi. Unii dintre ei, cu cât dau
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mai mult, cu atât primesc de la Dumnezeu mai mult.
Dar, oricâte averi ar avea, tot nu se lasă biruiţi de
lăcomie. A fi creştin nu înseamnă a nu şti să foloseşti
banii, nu înseamnă, de exemplu, a fi un neguţător prost
sau a te lăsa păcălit de alţii. Poţi avea grijă ca averea să
îţi crească tocmai pentru a-i ajuta cu ea pe cei aflaţi în
nevoi. Condiţia este să nu îi înşeli pe cei cu care ai de-a
face, ca nu cumva să te gândeşti că dacă îl furi pe unul
cu banii aceia poţi face lucruri măreţe. O, de am avea
cât mai mulţi bogaţi care să îşi sporească averile numai
pentru folosul aproapelui, cât de bine ar fi... Că din
aceia care îşi împart averile şi aleg calea monahală,
oricum nu mai sunt aproape deloc. Deocamdată atât
despre bogaţii luminaţi la minte. Cât despre ceilalţi,...
Ar trebui să dăm cu toporul în patima bogăţiei şi
în fiicele sale, dar nu şi în bogaţii neînţelepţi. În aceşti
bogaţi nu trebuie să dăm cu toporul, ci trebuie să îi privim cu compătimire şi să le plângem de milă. Se lovesc
singuri cu toporul lăcomiei în fiecare zi.
Mulți sunt mai bogați decât vor să recunoască
Poate că unii dintre cei care ascultă acest cuvânt
citesc cu multă plăcere învăţăturile Sfinţilor Părinţi despre osânda bogaţilor nemilostivi. Şi de aceea, încă din
prima parte a acestui cuvânt, trebuie să precizez că unii
dintre ei sunt chiar bogaţii aceia. Da, în zilele noastre
bogaţi se consideră numai cei care au averi foarte mari,
cu nu ştiu câte case şi cu nu ştiu câţi servitori. Dar nu
numai la ei se referă Evanghelia. Bogaţi în cele materiale sunt toţi aceia care au mai mult decât le trebuie,
cei a căror avere este mult mai mare decât a restului oamenilor.
O încercare de definiţie a bogatului, din punct de
vedere creştin, este aceasta: cel care are mai mult decât
îi trebuie şi care îi poate ajuta pe sărmani, chiar dacă o
face sau nu. Această definiţie nu poate fi pe placul celor
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care sunt arătaţi de ea ca fiind bogaţi. Ei se
dezvinovăţesc spunând că nu sunt nicidecum bogaţi, şi
mint atât de serios, încât ajung să creadă chiar ei ceea
ce spun. Ei spun că bogaţi sunt alţii, cei care au şi mai
multe case şi mai mulţi bani în bancă, cei despre care
scrie în ziare sau cei care cheltuiesc într-o zi mai mult
decât o mie de oameni obişnuiţi la un loc. Dar chiar
dacă există şi bogaţi foarte bogaţi, aceasta nu înseamnă
că bogaţii mai săraci decât aceştia nu trebuie să poarte,
pe bună dreptate, numele de bogaţi.
Ne vom referi în cuvântul nostru numai la bogaţii
care se aseamănă tânărului din Evanghelie şi vor să afle
calea spre Împărăţie. Vom vorbi numai despre ei, nu şi
despre bogaţii care nici măcar nu sunt interesaţi de
ceea ce este după moarte. Vă rog să reţineţi că vorbind
despre bogaţi mă voi referi la cei care au mai mult decât
le este de trebuinţă pentru mântuire, şi dintre aceştia
numai la cei care cred că sunt pe drumul cel bun.
Vom vedea mai întâi în ce măsură oamenii sunt
dispuşi să recunoască faptul că sunt bogaţi. Cine recunoaşte că are mai mult decât îi este necesar? Cine are
tăria să recunoască că unele lucruri îi prisosesc, că are
mai mulţi bani decât îi trebuie cu adevărat? Cine are
curajul să recunoască faptul că este bogat?
La această întrebare există trei răspunsuri. Primul
răspuns: „Eu”, nu se aude aproape niciodată. Al doilea
răspuns, cel dat de oamenii care trăiesc o viaţă modestă
sau chiar o viaţă săracă, este următorul: „nu ştim cine
este bogat în cele trupeşti, dar ştim sigur că noi nu suntem”.
Al treilea răspuns este: „Cei care au mai multe case şi mai multe mâini şi mai multe averi decât noi...”
Este răspunsul bogaţilor care se tem să privească adevărul în faţă. Se tem să recunoască faptul că din preaplinul lor pot sătura săracii, se tem că ajutându-i pe săraci ar trebui să renunţe la unele desfătări. Şi chiar aşa
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este. Au de ales: ori săracii, ori desfătările. Ei spun că îşi
iubesc aproapele, că îi iubesc pe săraci. Dar că nu îşi pot
permite să îi ajute. „Lasă, are cine să îi ajute pe săraci...”, spun ei. Şi, chiar dacă fac din când în când
milostenii, milosteniile acestea aproape că nici nu
contează faţă de milosteniile pe care le-ar putea face
dacă ar avea mai multă credinţă şi mai multă dragoste.
Micile milostenii pe care le fac reuşesc să le astupe
glasul conştiinţei, să adoarmă conştiinţa, şi astfel
rămân departe de drumul cel bun.
Despre lăcomia săracilor
Cuvântul acesta aş vrea să fie ascultat cu luare-aminte şi de către săraci, şi de către cei care duc o viaţă
modestă. Pentru că, uneori, şi ei se poartă precum bogaţii lacomi. Atunci când îşi lipesc inimile de puţinul pe
care îl au, atunci când părăsesc nădejdea în Dumnezeu
şi se agaţă de lucrurile pe care le au în preajmă. Da, şi
săracii pot fi biruiţi de patima lăcomiei. Atunci când
sunt obsedaţi să facă rost de un lucru care nu le este de
folos, atunci când vor să facă rost de haine scumpe sau
de cine ştie ce altceva. Da, patima lăcomiei se strecoară
uşor şi în casele săracilor. În momentul în care un sărac
îşi lipeşte sufletul în chip pătimaş de un lucru pe care
l-a dobândit, de la o haină până la o bucată de brânză, a
devenit bogat. Inima sa se îndulceşte cu gândul lăcomiei şi Hristos este scos afară. Să ştiţi că inima unui sărac se poate lipi de o haină ieftină la fel de mult pe cât
se lipeşte inima unui bogat de o haină din cel mai
scump material.
Ceva mai greu le va fi să înţeleagă cum să se folosească de acest cuvânt celor care cad în patima lăcomiei
duhovniceşti. De aceea, ne vom referi puţin acum şi la
această patimă. Sfinţii Părinţi atrag atenţia că lăcomia
este de două feluri: lăcomia după cele trupeşti, cea de
care ştie toată lumea, şi lăcomia duhovnicească, despre
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care nu se prea vorbeşte. Ce este lăcomia aceasta? Este
o formă de idolatrie: este lipirea pătimaşă de un lucru
care aduce folos duhovnicesc, de o icoană, de un şirag
de mătănii, de un părinte duhovnicesc. Diferenţa dintre
ataşamentul faţă de o anumită icoană şi lipirea pătimaşă a cugetului faţă de ea este foarte greu de observat.
Dar în cazul idolatrizării duhovnicului lucrurile stau
mult mai simplu: apare dorinţa de a fi mai preţuit decât
ceilalţi ucenici, dorinţa de a fi mai băgat în seamă, mai
iubit; şi atunci când părintele îşi manifestă dragostea şi
faţă de ceilalţi ucenici apare sentimentul de gelozie, de
invidie. Duhovnicul se transformă în mintea ucenicului
din păstor al sufletelor în păstor al unui singur suflet,
care nu va întârzia să dea la iveală micimea sa sufletească. Tocmai această denaturare, această afecţiune pătimaşă faţă de duhovnic exprimă lăcomia duhovnicească.
Despre cei care s-au îmbogățit prin mijloace necinstite
Ei bine, după această lungă introducere să intrăm
în miezul problemei. Mai întâi, să lămurim de câte feluri sunt bogaţii.
Ştim că sunt bogaţi care au devenit aşa prin mijloace necinstite, furând, înşelând sau îmbogăţindu-se
de pe urma altora. Scopul lor în viaţă a fost să parvină
şi au reuşit. Puţini dintre ei sunt interesaţi de viaţa duhovnicească. Dar chiar şi aceia au o înţelegere greşită a
modului în care se iartă păcatele. Ei cred că dacă fac o
mare donaţie unei mănăstiri, şi sunt pomeniţi ca şi ctitori la nenumărate slujbe, Dumnezeu le va ierta modul
în care s-au îmbogăţit. Această idee seamănă cu ideea
catolică despre iertarea păcatelor prin indulgenţe. Dai
banul, ţi se iartă păcatul. O idee interesantă, dar falsă.
Nici pentru toţi banii de pe lume nu ar ierta Dumnezeu
nici măcar cel mai mic păcat al omului care nu vrea să
se pocăiască.
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Numai prin spovedanie şi multă pocăinţă se poate
primi dezlegare de păcate. Şi argumentul că toţi fură
poate fi crezut de către alţi hoţi, dar nu şi de către Dumnezeu. Cine crede că păcatul celorlalţi e o scuză pentru
propriile păcate se înşeală. Dacă pe lume ar mai trăi un
singur om cinstit şi restul ar fi hoţi, nici atunci scuza nu
ar fi valabilă. Iar dacă ar muri şi ultimul om cinstit, atunci cu siguranţă ar veni sfârşitul lumii. Să lămurim de
ce i-am pus alături, în această categorie, pe cei care fură
şi pe cei care se îmbogăţesc de pe urma altora. Patronul
care nu îşi plăteşte angajaţii pe măsura muncii lor este
tot un hoţ. El se consideră deştept, vede cum îi cresc
afacerile. Dar nu vede că banii lui sunt pătaţi cu sânge.
Cu sângele muncitorilor care vin acasă şi de-abia au ce
să dea de mâncare copiilor. Cu sângele salariaţilor care
ajung în spital, epuizaţi de prea multă muncă. Cu sângele de care Domnul va cere socoteală. Da, chiar dacă
există patroni care se cred atotputernici, care cred că
viaţa angajaţilor stă în mâinile lor, la Judecată se vor
convinge că au greşit. Şi se vor afla lângă bogatul care
l-a trecut cu vederea pe săracul Lazăr şi se vor chinui în
veci. Iar cei care au muncit până la epuizare pentru a-şi
ţine familia, cei care nu s-au lăsat biruiţi de pofte şi de
patimi vor fi aşezaţi în slavă, aşa cum a fost aşezat şi săracul Lazăr. Să ne ferească Dumnezeu să avem parte de
Judecata celui care se îmbogăţeşte de pe urma altora şi
moare nepocăit. „Bine era de omul acela dacă nu se
năştea (Matei, 26, 24).
Despre averile moștenite
Altă specie de bogaţi este a acelora care au moştenit o stare materială deosebită de la părinţi sau de la alte rude. Averi strânse de cele mai multe ori tot prin mijloace necinstite au ajuns acum în mâinile lor. Au ei
dreptul să cheltuiască în voie averile strânse de cei care
au supt sudoarea săracilor? Pe cei care au primit averile
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nu îi interesează decât faptul că averile au ajuns la ei.
Dar, gândind aşa, devin părtaşi păcatului celor de la care au primit moştenirea.
Despre cei care îi nedreptățesc pe alții
Să amintim că mai există un soi de oameni care se
îmbogăţesc prin mijloace necinstite: este vorba de cei
care cer pentru munca lor mult mai mult decât se cuvine. Putem da aici două exemple evidente: cel al doctorului şi cel al preotului nevrednic. Este vorba de doctorii care s-au îmbogăţit din prinoasele aduse mai mult
de nevoie decât de voie de sărmanii bolnavi, care ar fi
dat orice numai să dobândească sănătatea. Nimeni nu
spune că toţi trebuie să trăim la fel. E firesc ca doctorii,
având o viaţă mai grea decât a multor oameni, stând
ore în şir să se îngrijească de bolnavi, să aibă parte de o
viaţă mai uşoară. Dar una este o viaţă mai uşoară şi altceva este luxul, altceva sunt darurile cerute, nu primite
ca mulţumire de la pacienţi.
Despre preoții lacomi
Despre preoţii nevrednici vom vorbi mai mult,
pentru că acest subiect este foarte des discutat în zilele
noastre şi mulţi stau departe de biserică tocmai din
cauza unor anumiţi păstori.
Preoţia este o cruce, o cruce foarte grea. De preoţie trebuie să se apropie numai cei dispuşi să se jertfească pentru Hristos, numai cei care sunt gata să ardă
ca nişte lumânări zi şi noapte. Dar în zilele noastre,
când păcatul este din ce în ce mai răspândit, când credinţa a slăbit, cei care se apropie de Taina Preoţiei nu
sunt mult mai sporiţi decât comunitatea care i-a crescut. Adică noii păstori sunt roadele credincioşilor: cum
i-au crescut, aşa îi au. Sfinţenia nu vine din afară, şi cel
care nu a fost obişnuit cu o viaţă de post şi rugăciune
înainte de preoţie cu greu se va mai schimba. Şi mare
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parte din vină o poartă parohia în care s-a format. Deci
să nu mai daţi vina pe preoţi, ci să daţi vina pe voi, că
nu aţi ştiut să îi ajutaţi să crească altfel.
În momentul în care un tânăr neobişnuit cu cele
duhovniceşti devine preot, nedându-şi seama ce pas
face, că dacă ar şti poate ar sta deoparte, diavolii năpădesc pe el. Ei știu că, dacă biruie păstorul, vor birui
mult mai uşor turma. Şi de multe ori un astfel de păstor
se lasă biruit de patima lăcomiei. Începe să ceară bani
pentru slujbe, să ceară taxe din ce în ce mai mari pentru
efortul pe care îl face. Şi un ban de la un sărac, un ban
de la alt sărac, se înfiripă o avere de vorbeşte tot satul.
Nu ne referim aici la taxele cerute pe pomelnice la mănăstiri, că ar fi multe de spus. Acolo taxa e o formă de a
ajuta întreţinerea călugărilor care duc o viaţă de linişte.
Sau ar trebui să ducă...
Preoţii care se îmbogăţesc de pe urma săracilor
fac deci jocul dracilor. Să ştiţi că de multe ori Sfinţii Părinţi au vorbit împotriva unor astfel de slujitori nevrednici. De altfel, chiar în frescele din mănăstiri, în frescele
în care sunt zugrăvite chinurile iadului, apar nu puţini
clerici. Este loc în iad pentru toţi cei biruiţi de patima
lăcomiei sau de alte patimi.
Încheind referirea la slujitorii altarului, vă
îndemn încă o dată să nu vă lăsaţi smintiţi de căderile
unora dintre ei. Preotul este cel care săvârşeşte Sfintele
Taine şi, oricât de păcătos ar fi, câtă vreme rămâne în
Biserică nu pierde harul. Şi în loc să căutaţi pricini de
sminteală, mai bine v-aţi ocupa timpul căutând să aflaţi
cât mai multe despre preoţii care duc viaţă sfântă în
zilele noastre, în aceste vremuri de desfrâu şi de apostazie. Ei să vă fie călăuze, după poveţele lor să trăiţi. Iar
pe slujitorii nevrednici să nu-i judecaţi voi, că are cine
să-i judece. Ca la armată, vor da socoteală în faţa celui
mai mare. Şi Cel mai mare este Însuşi Hristos...
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Alergia la milostenie
Acum să vorbim din nou despre bogaţi. Au case
mari şi vor să îşi mai cumpere altele. În timp ce săracii
nu au unde să îşi plece capul, bogaţii stau la mese alese,
şi resturile le aruncă la gunoi. Câinii sunt prea importanţi ca să se hrănească cu resturi, ei trebuie hrăniţi
cu specialităţi care de care mai scumpe. Cum să găsească milă la Judecată cei care dau mai mulţi bani
pentru câini decât pentru sărmani? Cum să găsească
milă cei care îşi alintă animalele, dar pe săraci nici nu îi
bagă în seamă? Astfel de oameni sunt cu sufletele
moarte, chiar dacă nu îşi dau seama. Ei se bucură în
viaţa aceasta, dar la judecată nici măcar câinii pe care
i-au crescut nu îi vor ajuta. Câinii nu au suflete nemuritoare, nu sunt făcuţi după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu. Şi dacă stăpânii au preţuit mai mult câinii
decât oamenii, vor regreta amarnic această alegere. Dar
va fi prea târziu. Oricum, sunt destui care spun că este
mai bine să creşti animale decât copii, că sunt mai recunoscătoare decât copiii. De fapt, cei care spun aceste
vorbe pompoase sunt ei înşişi lipsiţi de recunoştinţă
faţă de binefacerile primite de la Dumnezeu. Ei văd paiele din ochii copiilor, dar de bârnele din propriii ochi
nu îşi dau seama.
Ştiţi care este însuşirea de căpetenie a bogaţilor?
Lipsa măsurii, lipsa echilibrului. Le este de ajuns o casă? Vor două. Le este de ajuns o maşină? Vor mai multe. Şi aşa în toate celelalte. Ei nu au noţiunea măsurii.
Sau, mai exact, au un alt sistem de valori. Dacă ceilalţi
cu aceeaşi avere ca a mea consideră că este bine să am
trei case, e o necesitate să le obţin. Înţelegeţi diferenţa?
Ei nu mai judecă nimic ca şi cum ar fi în faţa lui Dumnezeu, ci numai după cum le place lor. Ca să nu mai
vorbim despre cei orbiţi de patima lăcomiei, care nu
numai că sunt de părere că au nevoie de mai multe bo-
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găţii, ci chiar postesc şi se roagă lui Dumnezeu pentru
aceasta. Dar credinţa lor este idolatrie curată. Dumnezeul lor este o sursă de câştig şi atât. De altfel, în zilele
noastre s-a răspândit secta celor care susţin aşa-numita
Evanghelie a prosperităţii, după care toţi credincioşii ar
trebui să fie bogaţi în cele materiale. Vai, ce înşelare!
Vai, câtă prostie! Şi totuşi unii nu îşi dau seama că
aceasta este o perfidă cursă a diavolului...
Bogatul și duhovnicul său
Să vorbim acum despre relaţia dintre bogatul care
dă bani pentru lucruri binecuvântate şi duhovnicul său.
Dacă duhovnicul are nevoie de bani pentru restaurarea
bisericii sau pentru vreo altă faptă bună, imediat bogatul sare în ajutor. Şi aşa, în timp, bogatul nu mai este
tratat ca un ucenic, ci ca o sursă de bani. Bogatul începe
să îşi treacă cu vederea căderile şi vede numai binele pe
care îl face. Duhovnicul, bucuros că a făcut atâtea lucruri bune cu ajutorul bogatului, începe să fie din ce în
ce mai îngăduitor la spovedanie. Şi aşa bogatul îşi pierde mântuirea. Poţi ctitori o mulţime de biserici, poţi
ajuta o mulţime de săraci, dacă nu duci o viaţă curată,
dacă nu te lupţi să birui patimile, sufletul tău rămâne
murdar. Milostenia nu alungă patimile şi nu dă iertare
de păcate. Ea nu poate ţine locul pocăinţei. Numai când
milostenia este însoţită de virtuţi, când sufletul nu se
mândreşte de binele pe care îl face, ci se pocăieşte pentru răul pe care l-a făcut, numai atunci milostenia este
întreagă.
Ca să nu mai vorbim de bogaţii care se feresc ca
nu cumva duhovnicul lor să le afle starea materială, ca
să nu le ceară să cumpere mâncare mai proastă pentru
animale şi diferenţa de bani să o dea la săraci. Ca nu
cumva duhovnicul să le ceară să facă ceva pentru binele
altora. „Ce treabă are preotul cu banii mei? Banii mei
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sunt banii mei”, spun ei şi risipesc banii numai pe lucruri rele.
Să mai spunem că bogaţii care vor să se mântuiască sunt în stare să cheltuiască mari sume de bani
pentru a vedea cine ştie ce mănăstire îndepărtată, dar
când le cere cineva ajutorul se plâng că sunt strâmtoraţi. De multe ori, bogaţii aflaţi în astfel de pelerinaje
pierd binecuvântările de care se pot împărtăşi. În loc să
meargă ca nişte pelerini credincioşi, să se roage mai
mult, să cugete la cele sfinte, ei merg ca în excursie:
muzică, bârfă, râsete, mese îmbelşugate. Iar sărută o
icoană făcătoare de minuni, iar muzică şi râsete. Şi se
întorc acasă obosiţi de osteneala pelerinajelor. Ce este
de făcut? Să stea acasă? Nu, să meargă, dar să se poarte
cum trebuie. Şi să fie cât mai chibzuiţi cu banii, să se
gândească dacă nu cumva pot face ceva mai de folos cu
ei. Şi dacă renunţă la pelerinaj pentru a face ceva mai
bun, plata lor va fi mult mai mare.
O, dar să nu vorbim prea mult despre bogaţii care
cheltuiesc banii pentru a merge în pelerinaje. Mai bine
să vorbim despre aceia care nici nu se gândesc să meargă în pelerinaje. Despre cei care în timpul liber se gândesc să meargă numai în staţiuni de odihnă, la mare
sau la munte. Despre bogaţii care, pentru că merg de
două ori pe lună la biserică, se consideră mulţumiţi de
efortul pe care îl fac. Ei se compară cu bogaţii necredincioşi şi au nesimţirea să spună: „Doamne, noi nu suntem ca aceia...” Luaţi aminte, oricine este fariseu şi încearcă să pară drept în faţa Domnului, comparându-se
cu cei care par mai păcătoşi decât el, se află pe un drum
greşit, merge spre iad. Niciodată nu avem dreptul să ne
credem mai buni decât semenii noştri. Oare de ce ne
place să ne comparăm numai cu cei care par mai slabi,
dar nu cu cei care par mai buni? De ce nu ne-am compara cu sfinţii? Am vedea atunci că nu suntem credincioşi ca ei, că nu suntem nevoitori ca ei, şi ne-am da
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seama de slăbiciunile noastre. Iar în cazurile în care,
Doamne-fereşte, ni se pare că i-am ajuns pe sfinţi,
atunci suntem în cea mai mare înşelare.
Despre mântuirea bogaților
După ce am vorbit destul despre greşelile bogaţilor, să vedem cum se pot îndrepta. Foarte, foarte mult
îi ajută glasul conştiinţei, şi, dacă acest glas nu se mai
face auzit, e nevoie de multă rugăciune. Prin rugăciune
Dumnezeu le va lumina mintea, şi încet-încet pot veni
la pocăinţă.
Lupta va fi grea, cu căderi şi ridicări. Se vor spovedi, apoi iar obişnuinţa va cere desfătări. Şi se vor lupta. Şi dacă vor fi biruiţi, alungând de la ei cumpătarea şi
măsura, glasul conştiinţei nu va întârzia să se facă auzit.
Şi, după o lungă luptă, vor simţi binecuvântarea dumnezeiască.
Cum să trăiască bogaţii? Să trăiască ştiind că
Dumnezeu este de faţă clipă de clipă, că nu pot face nimic fără ştirea lui Dumnezeu. Să trăiască aşa cum ar
trebui să trăiască orice creştin. Să nu Îl gonească pe
Hristos din viaţa lor. Să nu aibă momente în care, dacă
Hristos ar sta în faţa lor, să fie nevoiţi să Îi spună:
„Doamne, pleacă puţin din viaţa mea, că am ceva de făcut şi nu vreau să fii de faţă...”.
Să trăiască pentru a dobândi mântuirea şi pentru
a-şi ajuta aproapele. Noi ştim că cine nu îşi iubeşte
aproapele nu Îl iubeşte nici pe Dumnezeu, dar să aibă
grijă ca nu cumva să îşi iubească doar aproapele, şi pe
Dumnezeu să Îl uite. Să nu credeţi nici că mântuirea se
cumpără cu milostenii şi că a fi creştin înseamnă doar
a-ţi ajuta aproapele. Ci înseamnă mai ales a duce lupta
cu patimile şi cu poftele, pentru a primi harul dumnezeiesc.
Iar bogaţii care se luptă cu patimile şi cu poftele
mare plată vor avea pentru fiecare milostenie pe care o
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fac. E bine să dea mâncare şi haine la săraci, e bine să
aibă grijă de toţi cei necăjiţi. Şi să nu creadă că săraci
sunt numai cei care cerşesc pe stradă. Să aibă ochi şi
pentru săracii care, deşi au casă, au haine şi nu plâng de
sărăcie, de-abia au ce pune pe masă copiilor. Să aibă
ochi pentru cei care nu au bani de medicamente. Să
aibă ochi pentru cei care sunt scoşi afară din case că nu
îşi pot plăti datoriile. Să aibă ochi pentru toţi sărmanii.
Dar nici cu asta să nu se mulţumească. Să vadă că sunt
oameni cărora le-ar folosi mai mult o carte decât o
pereche de haine. Să nu creadă că dacă ctitoresc trei
biserici şi-au plinit norma de milostenie. Ci să dea cărţi
duhovniceşti celor care au nevoie de ele. Şi chiar să îi
ajute cu bani pe cei care vor să meargă să se închine la
sfintele mănăstiri, la icoanele făcătoare de minuni sau
la sfintele moaşte.
Şi un lucru de bază pentru toţi creştinii: niciodată
să nu căutaţi o reţetă după care să faceţi binele. Întotdeauna Dumnezeu vă va scoate în cale oameni pe care îi
veţi putea ajuta dacă veţi avea iscusinţa de a le pătrunde în suflete. Un preot, mergând pe stradă, nu avea
bani să îi dea unui cerşetor. Şi atunci i-a strâns mâna.
Şi foarte mult s-a bucurat cerşetorul de această dragoste milostivă, dragoste care l-a bucurat mult mai
mult decât o bucată de pâine.
„Bogaţii au sărăcit...”
În încheiere să amintim chemarea Sfântului Apostol Iacov, care a zis către bogaţii neînţelepţi: „Veniţi acum, voi, bogaţilor, plângeţi şi vă tânguiţi de
necazurile care vor să vină asupra voastră. Bogăţia
voastră a putrezit şi hainele voastre le-au mâncat
moliile. Aurul vostru şi argintul au ruginit şi rugina
lor va fi mărturie asupra voastră şi ca focul va mistui
trupurile voastre” (Iacov 5, 1-3).
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La slujba Litiei cântăm cu toţii: „Bogaţii au sărăcit
şi au flămânzit...”. Au sărăcit oare bogaţii lumii acesteia? Nu, dar cei care cântă aşa au înţeles sărăcia bogaţilor. Au înţeles sărăcia celor care strâng bogăţii trecătoare, bogăţii pe care nu le pot lua cu ei pe lumea cealaltă. Şi, totuşi, de ce cântă Biserica aşa? Ca să îi întristeze pe bogaţi? Ca să le facă în ciudă? Dar Biserica nu
face în ciudă nimănui. Ea nu are pe nimeni de pierdut,
ci numai de vindecat. Cântând aşa, Biserica încearcă să
îi trezească pe bogaţi la pocăinţă. Încearcă să îi aducă
pe drumul cel bun.
Bogaţilor, treziţi-vă! Lepădaţi de la voi toată minciuna, toată lăcomia, toată împietrirea inimii! Bogaţilor,
sufletele voastre sunt întunecate, dar aveţi putinţa de a vă
lumina! Veniţi la Hristos, bogaţilor! Veniţi la Cel care vă
poate dărui adevărata bogăţie... Odată şi odată veţi muri,
bogaţilor, şi la Judecată nu vă vor ajuta nici casele, nici averile pe care le risipiţi. Daţi săracilor, şi veţi avea comoară în cer. Iubiţi-i pe săraci şi veţi fi iubiţi de Dumnezeu!
Iubiţi-L pe Dumnezeu şi veţi dobândi Împărăţia Cerurilor, în care împreună cu săracii care au purtat cu vrednicie crucea sărăciei Îl veţi lăuda în vecii vecilor pe Cel Ce
toate le rânduieşte pentru a noastră mântuire! Amin!
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Despre ajutorul Maicii Domnului
Cuvânt la Praznicul Sfântului Acoperământ

Ce este Sfântul Acoperământ?
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,
Biserica sărbătoreşte astăzi praznicul Sfântului
Acoperământ al Maicii Domnului, praznic de mare bucurie duhovnicească pentru creştini. Nu pentru toţi
creştinii este această zi prilej de bucurie, ci numai pentru aceia care ştiu ce anume se sărbătoreşte astăzi, numai pentru aceia care înţeleg de ce ne-am adunat la biserică.
Aşa cum nu este de ajuns să ştim că Sfintele Paşti
sunt o sărbătoare închinată Fiului lui Dumnezeu, ci
trebuie să ştim că prăznuim Învierea Domnului, tot aşa
nici despre ziua de astăzi nu este de ajuns să ştim că
este închinată Maicii Domnului, ci trebuie să ştim ce
anume se sărbătoreşte acum.
Sunt unii care nici nu ştiu ce este Acoperământul
Maicii Domnului, şi de aceea nu s-au ostenit să vină la
biserică. Dacă astăzi ar fi ziua în care Biserica ar împărţi credincioşilor de mâncare, atunci curţile bisericilor ar
fi pline de oameni veniţi după ajutor. Astăzi însă se împart daruri duhovniceşti, şi de aceea nu mulţi sunt cei
care se înghesuie să le primească. Tristă privelişte. Pentru că pe cei care vin astăzi să o laude pe Maica Domnului, pe cei care o cinstesc ca pe Împărăteasa Milelor
nu îi aşteaptă doar o bucurie trecătoare. Ci îi aşteaptă
atât bucurii pământeşti, cât şi bucurii duhovniceşti.
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Ziua de astăzi este o zi de încercare pentru tot
anul, aşa cum este şi praznicul Sfântului Vasile cel
Mare, prima zi de după Anul Nou. Astăzi arătăm cine
este nădejdea noastră, astăzi venim în Casa Domnului
pentru a ne închina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Şi dacă noi o cinstim ca pe Maica noastră, a păcătoşilor care pun început bun mântuirii, atunci ajutorul ei nu va lipsi din viaţa noastră.
Noi, cei ce ne-am adunat astăzi aici, ştim cum s-a
arătat Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în biserica
din Vlaherne, pe vremea împăratului Leon cel Înţelept.
Ştim că Sfântul Andrei şi ucenicul său pe nume Epifanie au văzut-o stând în văzduh, luminând ca soarele,
acoperind poporul care era în biserică cu cinstitul ei
acoperământ. Înconjurată de cetele sfinţilor, de Sfântul
Ioan Botezătorul şi de Sfântul Ioan Evanghelistul, Născătoarea de Dumnezeu se ruga preadulcelui său Fiu:
„Împărate ceresc, primeşte pe omul cel ce Te slăveşte
pe Tine şi cheamă în tot locul Preasfânt numele Tău. Şi
acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc
îl sfinţeşte şi proslăveşte pe cei ce Te proslăvesc pe Tine
şi rugăciunile celor ce cu dragoste mă cinstesc pe mine,
Maica Ta, şi făgăduinţele, primeşte-le toate şi din toate
nevoile şi răutăţile îi izbăveşte”.
Pornind de la această rugăciune înălţată de Preacurata Fecioară, voi căuta în cuvântul de astăzi să vorbesc mai ales despre modul în care putem dobândi ajutorul ei ceresc, despre modul în care o cinstim cu dragoste şi despre răspunsul ei la mica noastră jertfă. Dar
mai întâi de toate voi căuta să vorbesc puţin despre
Acoperământul ei.
Fiecare dintre noi avem neputinţe, fiecare avem
slăbiciuni, fiecare avem căderi. Pentru toate acestea
există un leac sigur: ajutorul Maicii Domnului. Domnul
nostru Iisus Hristos i-a dăruit Maicii Sale acest mare
dar, de a veni în ajutorul tuturor celor ce îi cer sprijinul.
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Creştinii pot fi împărţiţi în două categorii: cei care trăiesc având nădejdea în Hristos Mântuitorul lumii şi în
milele Maicii Sale şi cei care sunt creştini numai cu numele, şi în viaţa lor nu ştiu să caute nici liman, nici
ocrotire cerească.
Ce înseamnă pentru noi Acoperământul cu care
Maica Domnului nostru ocroteşte Biserica? La aceasta
aflăm răspuns chiar din Acatistul Sfântului Acoperământ: vindecare celor ce bolesc sufleteşte şi trupeşte,
hrană celor săraci, împăcare celor învrăjbiţi, împreună-ajutor celor ce se luptă împotriva patimilor şi a poftelor diavoleşti, paza oraşelor şi a satelor, izbăvire de
fulgere, de revărsarea apelor şi de alte necazuri, izbăvire de vrăjmaşii cei de o credinţă cu noi şi de vrăjmăşia
casnică.
Cum să trăim sub Sfântul Acoperământ?
Cu adevărat preabun se arată acest acoperământ.
Şi dorinţa de a-l dobândi este cât se poate de firească.
Cum putem însă să îl dobândim? Iată o întrebare înţeleaptă. Dacă s-ar putea cumpăra cu ceva, dacă s-ar vinde la biserică, atunci toţi bogaţii l-ar cumpăra imediat.
Dacă s-ar putea obţine pentru o sumă de bani sau pentru cine ştie ce alte bunătăţi lumeşti, atunci doritorii
s-ar îmbulzi să îl obţină.
Problema cea mare este că acest acoperământ nu
se cumpără, ci se primeşte în dar. Şi nu de către toţi; ci,
aşa cum am auzit, de cei care Îl slăvesc pe Dumnezeu şi
o cinstesc pe Preacurata Fecioară Maria.
Nu putem simţi binecuvântările acestui acoperământ decât dacă mergem pe drumul spre Împărăţia Cerurilor. Păcătoşii care nu vor să se pocăiască nu au cum
să se împărtăşească de acest ajutor. Cei mândri şi cei
care nu îşi iubesc aproapele nu au cum să guste din această bucurie.
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Este adevărat că Maica Domnului se roagă şi pentru întoarcerea celor care îşi pierd sufletul, păcătuind
fără să se gândească la judecata lui Dumnezeu. Maica
Domnului vrea întoarcerea lor, dar până ce aceştia nu
vor face primul pas şi nu se vor pocăi, sunt ca nişte copii care au primit nişte jucării, dar nu ştiu ce să facă cu
ele. Darurile Maicii Domnului sunt lăsate la uşă. Dar,
pentru a le lua, trebuie să deschidem uşa rugăciunii,
uşa pocăinţei, uşa slujirii lui Dumnezeu.
Şi în momentul în care deschidem această uşă
este cu neputinţă să nu simţim ajutorul Maicii Domnului. Lumea de astăzi se confruntă cu necazuri din ce în
ce mai mari. Şi în loc să caute izbăvire de ele prin ajutor
ceresc, oamenii se chinuie să le reziste prin propriile
puteri.
Creştinii adevăraţi nu fac aşa. Ei au smerenia de
a-şi recunoaşte neputinţele, de a recunoaşte în faţa
Domnului că valurile vieţii acesteia sunt mai puternice
decât ei. Şi, cerând ajutorul ceresc, devin mult mai puternici decât cei puternici.
Maica Domnului a făcut minuni nenumărate prin
care şi-a arătat dragostea faţă de neamul omenesc. De
ce le-a făcut? Pentru că ne iubeşte. De ce le-a făcut?
Pentru că vrea să ne mântuim, pentru că vrea să ne împărtăşim de toate bunătăţile veşnice. Şi ştiind că firea
noastră este slabă şi că de multe ori, dacă nu chiar tot
timpul, avem nevoie de ajutorul ei, ea nu şovăie să ne
ajute. Cu acest lucru trebuie să rămânem în suflete. Că
Maica Domnului nu şovăie să vină în ajutorul celor care
i se roagă cu credinţă şi că, dacă în multe împrejurări
mintea noastră omenească nu vede nicio scăpare, nicio
ieşire, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ne poate
aşeza la liman.
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Despre rugăciunile către Maica Domnului
Să vorbim puţin despre rugăciunile către Maica
Domnului. Înainte însă de a vorbi despre rugăciunea
propriu-zisă, să ne gândim la marele dar pe care îl avem
că ne putem ruga chiar celei din care S-a întrupat Însuşi
Fiul lui Dumnezeu.
Oamenii nu îşi dau seama ce mare dar este că se
pot ruga Maicii Domnului. Oamenii ştiu că nimic nu îi
împiedică să se roage Atotputernicului Dumnezeu, sfinţilor sau soborului îngeresc. Dar ştiind aceasta riscă să
piardă puţin din înţelegerea responsabilităţii acestui
fapt. Adică riscă să micşoreze importanţa cuvenită acestui dar. Orice creştin s-ar bucura mult dacă, fie şi numai
pentru o clipă, Maica Domnului ar binevoi să vină în
casa lui şi să îl binecuvânteze. Orice creştin s-ar bucura
dacă ar şti că Maica Domnului îl vede şi îl aude. Dacă
i-ar spune cineva: „Uite, acum ea te ascultă”, omul ar fi
cuprins de umilinţă şi lacrimile i-ar curge din ochi. Numai că Maica Domnului îi vede şi îi ascultă pe toţi cei
care i se roagă, chiar dacă de multe ori ei nu îşi dau
seama.
Încercaţi să fiţi sinceri şi să recunoaşteţi că, de
multe ori, rugându-vă ei sau Preadulcelui său Fiu, v-aţi
simţit cuprinşi de plictiseală. Parcă rugăciunea a devenit plictisitoare, parcă a devenit o povară. Aceasta se întâmplă deoarece diavolii tulbură prin tot felul de gânduri mintea celui care se roagă. Dar nu putem să dăm
vina numai pe diavoli. Este şi vina noastră. Este mai
ales vina noastră. Pentru că dacă noi am înţelege ce mare minune este ca Născătoarea de Dumnezeu să asculte
cererile noastre, atunci am trăi fiecare rugăciune ca pe
un moment preţios şi am fi atenţi să nu ne purtăm ca
nişte copii care aruncă lucrurile de valoare.
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Pregătirea pentru rugăciune
Înainte de orice, aceasta să ştim, că este foarte important cum venim la rugăciune, ce facem noi atunci
când ne rugăm: ori înşirăm o mulţime de cuvinte, fără
luare-aminte, şi ne supărăm apoi că cererile nu ne-au
fost ascultate, ori acordăm Maicii Domnului, sau sfinţilor cărora ne rugăm, atenţia cuvenită. E adevărat că
mintea noastră este năpădită de frământările zilei, şi de
aceea trebuie să ţinem seama de sfatul bătrânilor duhovniceşti care spun că mintea trebuie puţin pregătită
înainte de rugăciune. Că dacă ne vom linişti puţin înainte de a ne ruga, lepădând toată grija cea lumească,
atunci mintea noastră se va aduna mai bine la rugăciune. De aceea vă îndemn, dacă se poate, şi cred că se
poate, ca înainte de rugăciunea pe care o faceţi acasă,
înainte să vă faceţi canonul, să citiţi puţin din cărţile
Noului Testament. Măcar două capitole. Sau dintr-o altă carte duhovnicească, din care inima voastră să soarbă apa cea vie pentru suflet. Şi roadele cititului se vor
simţi imediat, chiar în vremea rugăciunii.
Rugăciunea citită și rugăciunea cu propriile cuvinte
După ce am vorbit despre pregătire, acum să vorbim despre rugăciunea propriu-zisă. Toţi avem nevoi,
toţi avem dureri. Dar în momentul în care îi cerem Maicii Domnului să ne ajute, suntem pe drumul cel bun:
vom afla uşurare. Dar cât de mult trebuie să ne rugăm?
Ce rugăciuni trebuie să zicem? Iată o întrebare înţeleaptă.
Ştim că rugăciunea este de două feluri: rugăciunea pe care o citim din cărţi, cum sunt Ceaslovul sau
Acatistierul, sau rugăciunea pe care o rostim cu propriile noastre cuvinte. Şi totuşi cum este mai bine să ne rugăm Preacuratei Fecioare? Şi într-un fel, şi în celălalt.
În clipa în care ni s-a întâmplat ceva rău ne este mult
mai uşor să ne rugăm cu propriile cuvinte, cu zdrobire
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de inimă. Să cădem înaintea Maicii cereşti şi să o rugăm
să ne ajute să ne ridicăm. Aşa cum plânge pruncul când
îi este foame, aşa să plângem şi noi şi să îi cerem ajutorul. Dar rugăciunea cu propriile cuvinte trebuie împletită cu rugăciunea întocmită cu înţelepciune de către
Cuvioşii Părinţi ai Bisericii, şi anume cu acatistele şi cu
paraclisele. Ştim noi oare să o lăudăm pe pururea Fecioara cum au lăudat-o aceştia? Ştim noi oare să ne rugăm cu inimile aprinse de cereasca dragoste cum s-au
rugat aceştia? Nu. Noi suntem slabi şi păcătoşi şi nu am
ştiut să urmăm sfinţeniei lor. De aceea este bine să ne
obişnuim să spunem rugăciunile scrise de ei, şi puterea
acestor rugăciuni ne va îmbrăţişa sufletele.
Despre rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat...”
Este atât de important felul în care ne rugăm Maicii Domnului încât rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat...”, pe care o ştiu toţi creştinii, nu a fost întocmită de
vreun om. Ci a fost descoperită de Sfântul Arhanghel
Gavriil unui părinte de la Sfântul Munte Athos. Monahul ştia doar partea a doua, şi anume: „Ceea ce eşti
mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de
asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu te mărim.” Iar îngerul l-a
învăţat să zică şi acestea: „Cuvine-se cu adevărat să te
fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea
fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului
nostru”.
Daţi-vă seama cât de important este felul în care
ne rugăm, dacă Dumnezeu a trimis un înger ca să ne înveţe cum să aducem laude Maicii sfinte. Şi trebuie să
înţelegem că este foarte important să ne învăţăm să zicem această rugăciune, ca şi celelalte rugăciuni pe care
le citim din Ceaslov, ca şi cum ar fi propriile noastre
cuvinte. Nu să le repetăm ca nişte papagali, ci prin ele
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să ne exprimăm atât dragostea pe care o purtăm Maicii
Domnului, cât şi nevoia noastră de ajutor.
Despre frumusețea acatistelor către Maica Domnului
Să ne oprim puţin asupra celor mai cunoscute rugăciuni către Maica Domnului. Să începem chiar cu
Acatistul Sfântului Acoperământ, pe care îl prăznuim
astăzi.
Zice troparul: „Astăzi, poporul cel binecredincios,
luminat prăznuind, umbriţi fiind prin venirea ta, Maica
lui Dumnezeu, şi căutând către preacinstită icoana ta,
cu umilinţă grăim: Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău
acoperământ şi ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău,
Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele
noastre.”
E foarte potrivit ca troparul acestui praznic să fie
rostit astăzi. Doar astăzi este praznicul Sfântului Acoperământ. Dar cineva poate întreba: Dar în celelalte zile
ale anului cum vom putea spune acest tropar? Răspunsul este simplu: pentru creştinii care zic cu dragoste
Acatistul Sfântului Acoperământ, în orice zi o pot cinsti
pe Preacurata Fecioară, în orice zi pot simţi, prin harul
dumnezeiesc, bucuria pe care alţii o simt doar o dată într-un an. Pentru cei care spun acest acatist, care spun
des: „Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de
tot răul cu cinstitul tău acoperământ!”, Maica Domnului este cu adevărat izvor de bucurie. Să nu credeţi că
este foarte uşor să îi aduci Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu această laudă. De obicei sufletul îndurerat
nu îi poate spune Maicii Domnului: „Bucură-te, bucuria
noastră!”. Dar sufletul obişnuit cu rugăciunea, oricât de
tare ar fi apăsat, ştie şi mărturiseşte că pururea Fecioara Maria îi este bucurie. Şi cerând acoperire de tot răul,
îl primeşte, căci primind rugăciunile de laudă Maica
Sfântă nu şovăie să împlinească rugăciunile de cerere.
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Să amintim acum o clipă de Acatistul Maicii Domnului, bucuria tuturor celor necăjiţi. Auziţi ce laudă
aleasă: „Bucură-te, cea ce eşti plină de dar, Născătoare
de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!”
Oamenii fără Dumnezeu nu pot înţelege acest cuvânt:
„bucuria celor necăjiţi”. Ei cunosc ori bucuria desfătărilor lumeşti, ori deznădejdea pe care o aduc în suflet
greutăţile. Dar creştinii au alt fel de trăiri, sufletul lor
simte această bucurie sfântă care îndulceşte şi cea mai
grea suferinţă: bucuria pe care o picură în suflete Maica
Domnului.
Da, creştinii aflaţi în necazuri au o bucurie pe care
nu le-o poate lua nimeni: bucuria că nu sunt singuri, că
cineva îi veghează, că cineva îi ţine de mână şi marea
acestei vieţi nu îi poate scufunda. Zice un condac: „Toată dulceaţa cea lumească în lumea aceasta este amestecată cu întristare. Mărirea şi bogăţia trec. Frumuseţea
şi sănătatea se veştejesc. Îndulceşte, dar, necazurile robilor tăi, pricinuitoarea bunătăţilor, şi bucuria ta cea
nestricată dă-ne o nouă, celor ce cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!” Şi gândiţi-vă că acest acatist se zice de către
oameni cu ochii în lacrimi, de către oameni care nu au
ce să dea de mâncare copiilor, de femei văduve sau de
bătrâni bolnavi. Şi ei spun: „Bucură-te, bucuria tuturor
celor necăjiţi”. Da, lacrimile curg, dar Maica Domnului
le vede şi le şterge în chip nevăzut. Şi îi iubeşte pe cei
care au puterea să o laude în nevoi atât de mari. Când
ne este bine ne este uşor să înălţăm laude, dar când
suntem la ananghie... trebuie multă tărie sufletească
pentru aceasta.
Să avem nădejde că necazurile noastre pot fi îndulcite. Să cerem ajutorul Maicii Domnului, şi vom
simţi noi înşine dulceaţa acestui ajutor.
Ar mai fi multe de spus despre frumuseţea acestui
acatist, ca şi despre a celorlalte acatiste către Maica
Domnului. Dar decât să vorbim prea mult despre ele,
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mai bine aţi găsi timp şi le-aţi citi cu evlavie. Atunci aţi
putea cunoaşte voi înşivă binecuvântările Născătoarei
de Dumnezeu. Dacă aţi primit drept canon citirea unui
asemenea acatist, foarte bine. Şi chiar dacă aveţi alt canon, puteţi să vă faceţi timp ca uneori să spuneţi şi câte
un acatist către Maica Domnului.
Despre Paraclisul Maicii Domnului
Dar amintind de canon, să amintim şi de rugăciunea care este poate canonul pe care îl primesc la spovedanie cei mai mulţi creştini, şi anume Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
În momentul în care cineva întreabă: „Ce este Paraclisul Maicii Domnului?”, putem fi siguri că legătura
sa cu Biserica este foarte slabă. În momentul în care cineva spune că nu ştie ce este Paraclisul, noi putem înţelege că nu a încercat să stabilească o punte de legătură
cu Maica Sfântă.
Paraclisul acesta este rugăciunea pe care de sute
de ani mii şi mii de creştini au zis-o, mai ales la vreme
de nevoie, şi prin care vieţile lor au aflat schimbare în
bine. Au urcat pe scara raiului, sporind din slavă în
slavă. Cineva poate întreba: „Este oare această rugăciune un talisman, are puteri magice?” Nu, nu este un talisman. De altfel, toate talismanele sunt făcături drăceşti, chiar dacă uneori par „binecuvântate”. Paraclisul
nu are puteri magice, dar trezeşte în suflet pocăinţa
pentru păcate, trezeşte conştiinţa neputinţei omeneşti
şi nevoia ajutorului ceresc. Şi prin rostirea acestui Paraclis sufletul înţelege că Maica Preacurată ne poate da
acest ajutor fără şovăială.
Zdrobirea inimii şi pocăinţa sunt necesare celui ce
spune această rugăciune. De altfel, chiar la începutul
Paraclisului se rosteşte Psalmul de umilinţă, Psalmul
50, „Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta...”.
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Începe Paraclisul: „Apa trecând-o ca pe uscat şi
din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, striga:
Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm”. Putem rosti aceste cuvinte mecanic, fără trăire. Dar atunci
nu ne vom folosi cu nimic. Fiecare cuvânt din acest paraclis, ca de altfel din oricare dintre rugăciunile Bisericii, nu este întâmplător. Fiecare cuvânt îşi are rostul
său. Şi chiar dacă poate la început unele propoziţii ni se
vor părea de prisos, aceasta nu se datorează lipsei de iscusinţă a celui care le-a alcătuit, ci lipsei noastre de trăire duhovnicească. Dar dacă ne vom apleca asupra rugăciunilor cu răbdare, în timp Domnul ne va da să
cunoaştem taina lor, ne va da să simţim puterea care
vine prin ele.
Amintind de israeliteanul scăpat din robia egipteană, sufletul trebuie să înţeleagă că aşa poate scăpa şi
el din robia patimilor şi din apăsarea necazurilor. Domnul, care a prefăcut apa în uscat, despicând Marea Roşie pentru a face loc de trecere poporului ales, poate
despica marea necazurilor şi ne poate aduce la limanul
liniştii. Aşa trebuie să înţelegem începutul Paraclisului.
Şi cu celelalte rugăciuni din Paraclis la fel trebuie să facem: să vedem în fiecare dintre ele legătura cu durerile
şi cu nevoile noastre. Şi vom ajunge să rostim Paraclisul
ca şi cum ar fi fost scris pentru noi, ca şi cum ar
exprima cele mai adânci suspine ale noastre. Căci aşa şi
este.
„De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuire...”. Da, să nu uităm că nu numai la vreme de necaz trebuie să ne rugăm cu zdrobire de inimă,
ci şi la vreme de ispite. Cei care atunci când sunt ispitiţi
de vreo patimă, când vrăjmaşul le întinde undiţa păcatului, nu ştiu să cadă la rugăciune vor avea de suferit.
Dar cei care aleargă la rugăciune vor simţi uşurare.
„Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.”
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Iată un cuvânt plin de înţelepciune. Ştim că în necazuri
mulţi oameni strigă către Dumnezeu: „De ce, Doamne,
de ce?” Cel care se roagă ştie însă că rânduiala lui Dumnezeu covârşeşte înţelegerea omenească; şi mai ştie că
toate le îngăduie Domnul cu un anumit rost, că nimic
nu este întâmplător. Când spunem: „Am înţeles lucrurile Tale, Doamne...” nu însemnă că ştim care este rostul fiecărui necaz, că ştim precis de ce se întâmplă aşa şi
nu altfel lucrurile din jurul nostru. Ci înseamnă că avem
smerenia de a recunoaşte că în toate există o rânduială
sfântă.
„Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale
şi cu braţul Tău cel înalt. Pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.” Să observăm că Paraclisul conţine
nu numai rugăciuni către Maica Domnului, ci şi către
Atotputernicul Dumnezeu. Îi cerem Domnului să ne lumineze şi să ne dăruiască pacea Sa. O, pace sfântă...
Câtă nevoie avem de tine. Astăzi, când oamenii caută
numai pacea lumii acesteia, să avem puterea de a căuta
pacea pe care o dă Dumnezeu, pacea care nu se va lua
de la noi.
„Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi,
Preasfântă Stăpână, ci primeşte rugăciunea robilor tăi,
că scârbele ne cuprind şi nu putem răbda săgetările diavolilor.” Cine spune aceste cuvinte cu credinţă a ajuns
să cunoască dragostea Născătoarei de Dumnezeu. Pentru că ceilalţi, atunci când se află în necazuri, caută numai ajutorul lumesc şi de multe ori rămân cuprinşi de
disperare. Dar atunci când vrem ca ajutorul nostru să
vină de la Maica Preacurată, mărturisim că am găsit
stâlpul şi odihna noastră în ea.
Poate că am vorbit deja cam mult despre acest Paraclis. Dar tot este prea puţin faţă de marea bogăţie duhovnicească pe care o ascunde. De altfel, sunt unii care
consideră că Paraclisul însuşi este o rugăciune prea lungă. Dar, dacă vrem ajutor, niciun efort nu este prea ma-
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re. Aşa cum unii se grăbesc să păcătuiască şi niciodată
nu spun că desfătările trupeşti sunt prea dulci, aşa nici
noi nu trebuie să spunem că este prea greu să cerem
ajutorul Maicii Domnului. Şi Dumnezeu numără fiecare
cuvânt pe care îl spunem cu inima zdrobită, numără fiecare clipă pe care o petrecem în rugăciune. Şi încă o
observaţie: sunt unii cărora li se pare că nu facem bine
rugându-ne atât de mult Maicii Domnului, căci astfel
neglijăm rugăciunile către Hristos, Mântuitorul nostru.
Dar dacă Însuşi Hristos a binevoit să o cinstească pe
Preacurata Sa Maică, rânduind-o Maică a tuturor creştinilor, dacă El i-a primit şi îi primeşte rugăciunile pentru tot neamul omenesc, înseamnă că Domnul Se bucură când vede că ne rugăm ei. Şi ne acoperă cu puterea
Sa dumnezeiască.
„Nimeni dintre cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară.” Aşa spune cel
care se roagă. Şi uneori ajutorul nu se arată imediat.
Dar când zice Paraclisul, credinciosul spune iarăşi: „Nimeni nu iese ruşinat.” Cum poate spune acestea? Pentru că el ştie că, deşi uneori ajutorul văzut întârzie să se
arate, în schimb nicio rugăciune nu rămâne fără răspuns. Că ajutorul tainic a venit deja, poate chiar numai
în puterea de a răbda încercările.
Da, cei care spun Paraclisul cunosc că nu este încercare în care Maica Domnului să nu îşi arate ajutorul:
„Tuturor scârbiţilor bucurie şi asupriţilor folositoare şi
flămânzilor dătătoare de hrană, străinilor mângâiere,
celor învăluiţi adăpostire, bolnavilor cercetare, celor
neputincioşi acoperământ şi sprijinire, toiag bătrâneţilor tu eşti, Preacurată, Maica Dumnezeului celui de
sus.” Există oare vreo durere care să nu fie cuprinsă în
aceste cuvinte? Nu, iubiţilor. Oricare ar fi frământările
şi durerile noastre, rostind Paraclisul recunoaştem în el
propriile noastre suspine. Recunoaştem că Maica Dom-
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nului are leacul de care are nevoie sufletul nostru pentru a-şi afla liniştea.
Datoria de a mărturisi ajutorul Maicii Domnului
Şi, după ce vom gusta din această linişte, avem
datoria de a vorbi şi celor de lângă noi despre leacul pe
care l-am aflat. Încă de la începutul Paraclisului, înainte
de rostirea Psalmului 50, trebuie să spunem: „Nu vom
tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stătut tu înainte
rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi?
Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom
depărta de la tine, stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi
pururea din toate nevoile.” Cred că această mărturisire
este foarte importantă. Nu este de-ajuns să ne folosim
noi de ajutorul Maicii Domnului, ci este foarte important să îl binevestim şi altora. Aşa spune şi Acatistul
Maicii Domnului: „Vrând să arăţi izvoare de minuni de
la sfântă icoana ta, bucuria tuturor celor necăjiţi, ai poruncit, stăpână, bolnavei Eftimia să săvârşească înaintea icoanei tale cântări de rugăciune; şi primind vindecare, să vestească tuturor milele tale cele dăruite prin
sfânta ta icoană, pentru ca să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar tuturor celor ce au nevoie de
ele.”
Da, Maica Domnului ne cere să nu ţinem sub
obroc lumina, ci să o împărtăşim şi altora. Să spunem
celor de lângă noi că ne-am împărtăşit de o mare taină.
Am cunoscut binecuvântările pe care Preacurata Fecioară le revarsă asupra celor care îi cer ajutorul.
Să spunem celor bolnavi sufleteşte că Maica Domnului îi poate vindeca. Să spunem celor bolnavi trupeşte
că ea le poate da puterea de a răbda boala şi de a face
din ea mijloc de mântuire. Să spunem celor flămânzi că
ea le poate da de mâncare. Să spunem celor singuri că
ea le poate bucura inimile.
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Să o cunoaştem toţi ca pe o grabnică ajutătoare,
ca pe o făcătoare de minuni care vine în ajutorul nostru.
Da, Maica Domnului este făcătoare de minuni şi în zilele noastre. Este foarte bine să citim cât mai multe dintre minunile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.
Dar este şi mai bine să citim despre minunile pe care le
face în zilele noastre. Şi este şi mai bine să citim în propria noastră viaţă minunile Maicii Domnului. Să nu uităm prin câte încercări am trecut, cum i-am cerut ajutorul şi ea ni l-a dat. Aceste minuni, chiar dacă sunt mai
smerite, chiar dacă nu sunt spectaculoase, sunt tot semne ale dragostei pe care ne-o poartă.
Să punem început bun
Prăznuind Acoperământul Maicii Domnului, să
încercăm ca viaţa noastră să se schimbe. Dacă până
acum am ştiut să ne rugăm Maicii sfinte, de acum să ne
rugăm şi mai mult. Să vedem nu lucrurile bune pe care
le facem, ci mai ales să ne vedem slăbiciunile. Nimeni
nu poate spune că a cinstit-o prea mult pe Împărăteasa
cerească, nimeni nu poate spune că a plinit ceea ce trebuia să plinească.
Iar dacă sunt şi din aceia care până acum nu au
ştiut să alerge la ajutorul Născătoarei de Dumnezeu, să
afle că porţile milostivirii ei nu s-au închis încă. Mai
este vreme să pună început bun. Să se roage cu nădejde,
să aibă răbdare, şi vor simţi soarele răsărind peste sufletele lor.
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu,
învaţă-ne să o iubim şi să o cinstim cu evlavie pe Preacurata Ta Maică, şi să trăim acoperiţi de Sfântul ei Acoperământ până la sfârşitul vieţii noastre. Amin.
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Cum să ne ferim de rău?
Cuvânt despre zodii, ghinion şi despre farmece

Renașterea păgânismului
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,
Vă voi vorbi astăzi despre unul dintre subiectele
des discutate în zilele noastre: despre predestinare,
despre zodii şi altele asemenea. Nimeni nu poate nega
faptul că omul zilelor noastre este însetat după ştiri
senzaţionale, după paranormal, după ceea ce iese
aparent din comun. Întregul şir de subiecte
paranormale fascinează imediat şi chiar oferă un
anumit punct de sprijin celor mai slabi în credinţă:
dacă stafia s-a lăsat filmată, înseamnă că există stafii.
Dacă cineva a putut să prevadă cutremurul cu câteva
luni înainte, atunci înseamnă că există nişte forţe
superioare de care noi nu ştim. Şi tot aşa.
Mulţi, foarte mulţi oameni îşi citesc horoscopul:
vor să ştie dacă este bine să se căsătorească într-o anumită perioadă a anului, sau dacă este bine să intre în
anumite afaceri, sau dacă este rău să încerce o relaţie de
prietenie cu o persoană născută într-o zodie de aer.
Pentru cei mai mulţi, punctul de vedere al Bisericii despre această problemă nu contează: preoţii să se
mulţumească să facă slujbe şi să spovedească, ghicitul
viitorului nu este specialitatea lor. Şi aşa, mulţi oameni
trăiesc credinţa creştină într-o formă foarte ciudată: o
combină cu păgânismul.
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Vom preciza încă de la bun început că această formă paralelă de cunoaştere nu este deloc nouă: este doar
reactualizarea vechilor practici vrăjitoreşti.
Asta nu lămureşte nimic: omul zilelor noastre nu
se mai lasă impresionat de verdicte precum: păgânism,
vrăjitorie, rătăcire. El are în viaţă un ţel pământesc,
acela de a fi cât mai împlinit, şi unul spiritual, acela ca
după moarte să ajungă într-un loc în care să îi fie bine.
Loc care poate purta şi numele de rai.
Sunt unii care pentru a-şi împlini ţelul pământesc
calcă de bunăvoie pe lângă drumul cel bun: ei ştiu că
îmbogăţirea necinstită presupune o anumită colaborare
cu puterile întunericului şi nu se sfiesc să greşească.
Dar sunt alţii, mult mai mulţi, care din dorinţa de a
merge pe drumul cel bun nu se sfiesc să se folosească de
aceste mijloace auxiliare prin care cred că se pot feri de
răul care vrea să le iasă în cale. Vor să ştie ce zice horoscopul, vor să afle care zile sunt faste şi care nu, şi tot
aşa. Vor să ştie şi când o să vină nu ştiu ce mare cutremur sau sfârşitul lumii.
Să recunoaştem cinstit că numărul celor care se
află în această a doua categorie este destul de mare. Că
atunci când vin la spovedanie nu se gândesc să mărturisească şi acest mare păcat: că sunt deschişi faţă de rătăcirile păgâne. Şi lor, deşi se împărtăşesc, în cele mai
multe cazuri împărtăşania le este spre osândă.
Cred că începutul acestui cuvânt a fost puţin cam
dur, dar altfel nu se poate discuta despre un subiect
care atrage în înşelare atâta lume. Pornind de la această
afirmaţie, că cei care primesc învăţături rătăcite nu sunt
vrednici să se împărtăşească, voi căuta să arăt de ce este
atât de mare acest păcat.
Cineva poate zice: sunt păcate mult mai mari, ca,
de exemplu, desfrâul, beţia, de ce ar fi cititul horoscopului ceva rău? Cam aşa întreabă şi fumătorii: De ce
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Biserica consideră fumatul un păcat, că doar sunt altele
şi mai mari?
Nu ne apucăm acum să facem ierarhia păcatelor,
dar precizăm că tot ceea ce este abatere de la învăţătura
Bisericii este erezie, şi erezia tot erezie rămâne, chiar
dacă este mai mică sau mai mare.
Astrologia este vrăjitorie
Vrăjmaşul şopteşte: „Ioane, ai grijă că o să vină
cutremur mare!” Sau: „Ioano, vezi că îţi apare mirele!”
Şi oamenii iau în serios toate aceste şoapte, fără să îşi
dea seama că astfel se deschid influenţei puterii întunericului. Bine, veţi spune, ghicitoarele folosesc puterea
diavolului, dar horoscopul este nevinovat. Horoscopul
se face după calcule ştiinţifice. Aceasta o afirmă însă
numai astrologii. Astronomii contestă această afirmaţie, considerând-o nefondată. Chiar dacă ne-ar lipsi
punctul lor de vedere, sau chiar dacă astronomii înşişi
ar susţine astrologia, aceasta nu ar trebui să fie pentru
noi un motiv de a primi rătăcirile astrologiei.
Ştim un lucru precis: că învăţătura Bisericii este
adevărată, fără pată, şi că dacă apar teorii ştiinţifice care să contrazică anumite dogme, aceste teorii, după trecerea unei perioade de timp mai lungi, se dovedesc a fi
false.
După cum arată tradiţia ortodoxă, astrologia nu
se deosebeşte cu nimic de celelalte metode de ghicit.
Este pusă laolaltă cu acestea de către Sfinţii Părinţi, şi
cine încearcă să se descotorosească de faţa întunecată a
astrologiei şi să se folosească numai de ceea ce crede că
este bun în ea merge pe drumul spre prăpastie.
Să vedem o clipă ce a spus Sfântul Simeon al Tesalonicului despre asemenea îndeletniciri: „A vorbi despre noroc, despre ursitori, despre explicarea naşterilor,
după zodii sau stele şi pentru citirile de stele e lucru nebunesc şi fără de Dumnezeu”. Aţi auzit? Oricât ar încer-
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ca vrăjitorii moderni să spună că ei vor să Îl slujească
pe Dumnezeu, Sfinţii Părinţi le stau împotrivă, Sfinţii
Părinţi îi arată cu degetul, ca pe nişte „nebuni fără
Dumnezeu”.
O întrebare vine de la sine: de ce Biserica este împotriva tuturor formelor de ghicit? De ce sfinţii Bisericii
nu au vrut să se împărtăşească din taina cunoaşterii viitorului?
Răspunsul este simplu: viitorul nu îl ştie decât
Dumnezeu. Dacă viaţa noastră ar putea fi ghicită, prin
indiferent ce metodă, înseamnă că din acel moment
toată libertatea noastră a pierit. Un groaznic blestem ar
fi pentru oameni ca cineva să le spună viitorul. Oamenii
şi-ar pierde calitatea de actori în filmul propriei vieţi şi
ar trebui să se mulţumească să fie spectatori. Atunci libertatea oamenilor ar fi anulată.
Dar Dumnezeu nu a îngăduit ca libertatea noastră
să depindă de mersul planetelor sau de cine ştie ce condiţionare exterioară. Suntem liberi să alegem binele sau
răul, şi în funcţie de această alegere vom dobândi raiul
sau iadul.
Este adevărat că în faţa anumitor alegeri libertatea le apare unora drept povară. Sunt conştienţi de seriozitatea pe care o implică o alegere şi vor să fugă de
această responsabilitate. Este mult mai uşor să dai vina
pe stele şi să spui: „Da, dacă Luna a fost în conjuncţie
cu Soarele, ce era să fac, putea fi ultima ocazie de a
rămâne prietena lui cutărică”. Facem referire mai des la
aceste probleme de natură sentimentală, deoarece s-a
observat predilecţia persoanelor obsedate de patima
prieteniei desfrânate spre studierea horoscoapelor.
În ultima vreme au apărut chiar horoscoape speciale. Cu cine să desfrânezi vara asta, cu cine să urci pe
culmile plăcerii trupeşti. Nu este bine că există prea
multă înţelegere pentru cei care, fiind creştini, în viaţa
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de zi cu zi trăiesc după legi potrivnice Evangheliei şi
sunt receptivi până şi la astfel de horoscoape pătimaşe.
De unde știu ghicitorii viitorul
Dar să rămânem la ghicirea viitorului. Nu există
niciun om care să poată ghici viitorul. Această afirmaţie
are însă un defect: poate fi combătută foarte uşor. Sunt
mulţi care zic: „Am fost la cutare şi mi-a ghicit. La început mi-a zis tot trecutul, şi al meu şi al persoanei pe
care o iubesc. Iar apoi mi-a zis tot ce mă aşteaptă în
viitor. Când mă căsătoresc, câţi copii o să am, ce rele
mă aşteaptă. Până acum a greşit foarte puţin.”
Ce putem spune în faţa unei asemenea evidenţe?
Mai poate cineva să conteste faptul că viitorul poate fi
ghicit? Da, iubiţilor. Viitorul nu a fost prevăzut de către
ghicitoare, ci a fost modelat de ea.
Ştiu că lucrurile pe care vi le voi spune acum nu
sunt uşor de crezut. Dar nici faptul că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om pentru mântuirea noastră nu este uşor
de crezut. Cine vrea crede şi merge pe calea mântuirii.
Dar ca să mergi pe calea mântuirii trebuie să crezi tot
ceea ce învaţă Biserica, Mireasa lui Hristos.
Şi iarăşi se pot auzi voci cum ar fi: „Dar sunt şi lucruri neadevărate în învăţătura Bisericii”. Care sunt?
Nimeni nu poate vădi învăţătura Bisericii de minciună.
Chiar dacă, în unele situaţii, pare greu de acceptat ce
spune Biserica, aceasta se datorează faptului că nu noi
suntem stăpânii adevărului, nu noi modelăm adevărul,
ci noi suntem cei care trebuie să ne lăsăm modelaţi de
adevăr.
Bine, dar în faţa unor evidenţe, cum este cea cu
ghicitul viitorului? Luaţi aminte la ceea ce vă spun: Un
creştin, să zicem Gheorghe, merge la un radiestezist,
care cu ajutorul sârmei fermecate, al ansei adică, îi
spune că i se va îmbolnăvi copilul, că salariul îi va
creşte, că va fi lovit de maşină şi că soţia îl înşală.
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Vine acasă, copilul bolnav. A doua zi, la serviciu,
află că salariul i s-a mărit. Vine acasă convins că şi în
cazul soţiei lucrurile stau cum i s-a spus. O bate pe soţie, apoi divorţează. Între timp dă şi maşina peste el,
dar scapă. Merge apoi la radiestezist cu mulţumiri: „O,
cât m-aţi ajutat... toate mi le-aţi descoperit...”.
Dar adevărul este altul. În momentul în care omul
a ajuns la ghicitor, viaţa sa a intrat în puterea diavolului. Ghicitorul i-a spus că salariul îi va creşte şi că i se
va îmbolnăvi copilul: aceste lucruri puteau fi observate
uşor de diavolii aflaţi la locul potrivit, unul în biroul
şefului şi altul acasă, lângă copilul care începea să dea
semne de boală. Dracii pot merge peste tot şi află tot.
Numai în Sfântul Potir în care se află Sfânta Împărtăşanie nu pot intra. Deci tot ceea ce se întâmplă în prezent
şi tot ceea ce s-a întâmplat în trecut ştiu. Nu e de mirare
că slugile lor, ghicitorii, ştiu să le asculte şoaptele.
Soţia nu îl înşela, a fost o minciună care a avut
efectul scontat. Diavolii urmăresc ca prin ceea ce spun
ghicitorii să se producă cât mai multă dezbinare. Sau,
chiar dacă se produce o unire aparentă, să zicem că doi
soţi se împacă, sau că un tânăr o ia de soţie pe fata pe
care a lăsat-o însărcinată, lucruri bune de altfel, preţul
plătit este prea mare. Diavolul nu vinde decât în valută
neconvertibilă în banii acestei lumi, căci nu aceştia îi
trebuie. El cere suflete. „Aş face orice ca să mă ia cutare
de soţie.” Şi cutare o ia de soţie, dar îşi ia o soţie care se
află în ghearele celui cu care a făcut proasta târguială.
Cât priveşte accidentul de maşină, un diavol l-a
„prezis” şi altul l-a dus la îndeplinire. În momentul în
care ai alergat la ghicitor, diavolul îţi poate lua chiar şi
viaţa. De multe ori li s-a prezis unora că vor muri, şi au
şi murit. Dacă nu mergeau la ghicitor ar mai fi trăit
vreme îndelungată.
În cazul nostru, dacă Gheorghe nu mergea la ghicitor, viaţa sa ar fi fost alta. Mergea acasă, îşi vedea co-
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pilul bolnav, îl îngrijea cu dragoste şi copilul se vindeca.
Salariul îi creştea, dar se bucura de el împreună cu soţia
lui. Ba scăpa şi de accidentul de maşină. Pare prea frumos ceea ce zic, dar aşa este.
E adevărat că de multe ori diavolii înşişi prezic
numai lucruri bune: armonie în familie, spor în casă,
sănătate. Şi toate par bune, dar sufletul celui care a fost
la ghicitor este în mâini vrăjmaşe. Cei din jurul său îl
invidiază că este înconjurat de atâtea bunătăţi, dar dacă
ar şti care este sursa acestora l-ar compătimi cu siguranţă.
Din cele spuse până acum se poate înţelege că
vrăjmaşul poate prezice numai lucruri care se întâmplă
celor care aleargă la el. Atunci cum de ghicitorii ştiu şi
cele care se vor întâmpla oamenilor care nu vin la ei?
Răspunsul este simplu: nu este nevoie să vii la
ghicitor ca să fii legat cu lanţurile diavolului. Nu este
nevoie nici măcar să ai credinţe rătăcite, să faci yoga
sau cine ştie ce alte tehnici de meditaţie. Este de-ajuns
să duci o viaţă pătimaşă, să fii legat de mâini şi de picioare cu lanţurile patimii. Şi atunci, libertatea ta fiind
sugrumată cu aceste lanţuri, diavolul ştie într-o oarecare măsură ce vrei să faci, ştie cam ce ai de gând. Numai despre creştinii care se spovedesc şi se împărtăşesc,
ridicându-se cu multă pocăinţă din fiecare cădere, diavolul nu ştie nimic. Sau mai bine zis ştie doar răul pe
care are de gând să îl facă acestora. Dar de multe ori
aceste planuri sunt răsturnate de către Milostivul Dumnezeu. Care, atunci când nu le răstoarnă, are o
rânduială mult mai înaltă. Vrea ca prin încercările
aduse asupra robilor Săi să le sporească răsplata şi să le
dea o cunună mai strălucitoare.
O singură excepţie există în ceea ce priveşte cunoaşterea viitorului: atunci când Dumnezeu descoperă
drept-credincioşilor lucruri care se vor întâmpla, astfel
încât aceştia să sporească mai mult în viaţa duhovni-
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cească. Dar acest dar îl au numai sfinţii. Cei care nu
sunt creştini, chiar dacă au o însuşire care se aseamănă
cu darul înainte-vederii, de fapt nu fac altceva decât să
răspândească prezicerile diavoleşti. Uneori acestea se
împlinesc. Dar am văzut că nu este cazul unei înainte-vederi duhovniceşti.
Dracii ştiu ce este în adâncurile pământului şi pot
spune cam când ar urma să aibă loc un cutremur. Dar
aceasta fără a fi înainte-văzători. Ci fiind de o inteligenţă pe drept numită luciferică.
Despre preoții care „deschid cartea”
Trebuie să aducem vorba şi despre preoţii care
prevăd viitorul „deschizând cartea”, Psaltirea, Evanghelia sau orice altă carte religioasă. La ei vine puhoi de
lume. Oameni cu fel şi fel de necazuri vor să ştie dacă
vor scăpa cu bine. Vin bolnavi care s-au săturat de suferinţă. Vin oameni care o duc foarte bine ca să ştie dacă nu îi aşteaptă vreun necaz. Vine lume multă, aşteptând de la cel ce este considerat alesul Domnului un cuvânt de folos. Doar nu orice preot deschide cartea.
Numai cei „cu har”.
Trebuie să spunem că o astfel de apreciere a preoţilor care deschid cartea este înşelătoare. După cum
arată vechile Pravile bisericeşti, astfel de preoţi se află
în rătăcire: ei se aseamănă celorlalţi ghicitori călăuziţi
de diavol. „Bine, dar sunt preoţi, poate spune cineva.”
Cu atât mai rău pentru ei. Duc lumea în rătăcire şi îşi
vor avea plata lor pentru asta. Mai bine zis osânda. Să
nu credeţi că dacă cineva este preot nu poate să
greşească în ceea ce priveşte învăţătura de credinţă.
Preoţii nu sunt infailibili în ceea ce priveşte învăţătura
de credinţă. Doar ereticii daţi anatemei de Biserică nu
au fost numai mireni, ci şi preoţi şi chiar episcopi.
Între aceşti preoţi ghicitori o parte s-au apucat de
ghicit din lăcomie. Au găsit ceea ce au căutat, adică ave-
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rea, şi au pierdut ceea ce n-au preţuit, adică mântuirea.
Dar sunt şi unii care cred că ajută poporul deschizând
cartea. Ei ţin posturi foarte aspre, se roagă mult, priveghează nopţile, dar toate acestea le fac fără a fi stânjeniţi de diavol. Diavolul nu se teme de ei câtă vreme ei
s-au îndepărtat de învăţătura Bisericii lui Hristos.
Sunt ei oare pierduţi? Nu, ştim că orice păcat se
iartă prin pocăinţă. Hristos iartă orice păcate, oricât de
mari ar fi – însă le iartă numai după ce omul îi cere
aceasta cu pocăinţă. Şi prea puţini preoţi ghicitori au
tăria de a se lepăda de practicile rătăcite şi de a alerga la
un duhovnic să se spovedească.
Despre pocăință
Şi dacă pot fi iertaţi chiar şi dascălii rătăcirii,
atunci cu atât mai uşor pot fi iertaţi oamenii care au
alergat la ei, sau la orice ghicitori, fără să îşi dea seama
ce greşeală fac. Au alergat crezând că le va fi mai bine.
Fără să îşi pună problema ispitei diavoleşti.
Triste sunt cazurile în care oamenii cred că Îl pot
păcăli pe Însuşi Dumnezeu: merg la ghicitor, ca să afle
anumite lucruri, şi apoi merg la preot să se spovedească. Se asemănă femeilor care vor să lepede un prunc, şi
se gândesc că apoi păcatul va fi iertat prin pocăinţă. Dar
nimeni nu îi mai dă viaţă copilului. Pocăinţa de acest fel
este urât mirositoare. Cei care îşi programează pocăinţa, dându-şi seama că fac un lucru de care vor să fie mai
apoi iertaţi, batjocoresc adevărata pocăinţă. În Biserică
au fost sfinţi care au păcătuit mult în viaţa lor, dar mai
apoi s-au îndreptat. Ei nu păcătuiau însă cu gândul că
se vor pocăi mai apoi. În clipa în care s-au gândit la
Dumnezeu, aceştia s-au ridicat din mocirlă şi au ales
calea sfinţeniei.
Omul nu este robot, nu îşi poate programa trăirile
sufleteşti. Sau în cazul în care face aceasta atunci trăirile sunt artificiale. Nu putem spune totuşi că pe cei ca-
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re păcătuiesc, programându-şi pocăinţa, Dumnezeu îi
va respinge. Dar va trebui să se pocăiască mult mai
mult. Şi vor trece prin încercări mult mai grele pentru
a-şi curăţi sufletul. Şi pocăinţa lor trebuie să fie sinceră,
să nu aibă nimic din superficialitatea unei suferinţe
programate. Dar, de ce să nu recunoaştem, cei care îşi
programează pocăinţa, pactizând cu diavolul, nu se
gândesc că păcatul leagă cu lanţuri, şi le va fi mult mai
greu să se pocăiască. Mulţi îşi tot amână pocăinţa până
la bătrâneţe, dar puţini se mai pocăiesc la această
vârstă.
Despre responsabilitate și povara libertății
Să vorbim puţin despre foloasele libertăţii şi despre modul greşit în care unii înţeleg acest dar lăsat de
Dumnezeu. Libertatea a fost dată omului pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu, pentru a spori în dragoste faţă de
El şi faţă de oamenii alături de care trăieşte. Dacă se
putea ca omul să se poată bucura la nesfârşit, în vecii
vecilor, de comuniunea cu Dumnezeu fără să aibă
posibilitatea de a alege între bine şi rău, atunci Dumnezeu nu ne-ar fi dat această şansă, a alegerii, care pentru
unii este bună şi acum, şi în veşnicie, dar altora le face
parte de suferinţe netrecătoare. Dar numai omul liber
poate iubi, numai omul liber poate să cunoască starea
de comuniune. Dacă Dumnezeu avea nevoie de maşini
cugetătoare, de roboţi, atunci ne făcea roboţi. Dumnezeu însă nu a avut nevoie de nimic. Din prea marea Sa
dragoste El a făcut această lume tocmai pentru ca omul
să trăiască în ea şi să Îl cunoască liber, să vrea să fie
părtaş darurilor Sale, şi după trecerea din viaţa aceasta
să se sălăşluiască în cereasca Împărăţie. Numai omul liber se poate mântui.
Şi iată totuşi că sunt unii care, prinşi de vârtejul
ereziilor, vor să scape de responsabilitatea pe care o implică mântuirea şi să se ferească de propria libertate.
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Cum? Simplu. Dând vina pe dependenţa faţă de stele,
pe ghinioane, pe faptul că destinul nu le-a fost favorabil. Dar nu există predestinare. Nimeni nu ne poate
stânjeni libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Nimeni. Sau mai bine zis această libertate este stânjenită
numai de patimile cărora ne-am robit de bunăvoie. Putem spune că un beţiv este liber să se lase de băutură.
Totuşi rareori o face, pentru că lupta cu patima este
foarte grea.
Să lămurim totuşi cum se feresc unii de libertate.
Dacă în horoscop scrie: „Azi vei cunoaşte o persoană cu
care vei avea o relaţie de durată”, o fată cu o voinţă mai
slabă se poate arunca în braţele primului venit. Şi după
ce acesta o părăseşte, ea întreabă: „De ce, Doamne, că
doar Tu mi l-ai trimis?” Dumnezeu însă nu Se ocupă cu
aşa ceva. El nu aranjează relaţii de scurtă durată. E adevărat că Dumnezeu poate rândui ca doi tineri să se cunoască într-un mod care e prea frumos ca să fie considerat o simplă întâmplare, dar niciodată El nu Se foloseşte de aceste mijloace drăceşti, cum sunt horoscoapele sau celelalte forme de ghicit.
Omul zilelor noastre fuge de responsabilitate. Pe
cât de mult iubeşte păcatul, pe atât de puţin iubeşte
pocăinţa. Şi este mult mai uşor să dai vina pe condiţionări exterioare, decât să recunoşti că ai greşit. Dar niciun argument de acest fel nu ne va putea ajuta la
dreapta judecată a lui Dumnezeu. Atunci până şi conştiinţa noastră va mărturisi că am ales păcatul de bunăvoie şi că puteam să facem o cu totul altă alegere.
Sunt totuşi unii oameni care constată că lucrurile
din viaţa de zi cu zi li se întâmplă chiar aşa cum scrie în
horoscop. Citind şi horoscoape din săptămânile care au
trecut, ei observă că li se potrivesc. Nimeni nu le poate
reproşa că s-au lăsat influenţaţi de ceea ce scrie acolo.
Au citit ceea ce scrie abia după ce faptele s-au întâmplat.
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Cu aceştia însă lucrurile stau exact aşa: vrăjmaşul
diavol, de care s-au apropiat căzând în cine ştie ce patimi, a încercat şi cu ei, cum încearcă cu toată lumea, să
îi rupă de calea mântuirii. În clipa în care i s-a deschis
uşa păcatului, el începe să modifice viaţa după cum îi
place. Singurul lucru care îl poate îndepărta este pocăinţa pentru păcate. Dar în lipsa pocăinţei el modelează
viaţa cât mai aproape de ceea ce scrie în horoscoapele
care tot cu putere drăcească sunt întocmite. Şi când, la
un moment dat, el îi pune înainte omului pe care l-a influenţat aceste horoscoape, omul constată că voinţa sa
nu a fost liberă. Şi zice: „Ia uite, mi s-a întâmplat cum
scrie în horoscop”.
Trebuie precizat că în aceste cazuri ne aflăm în faţa unei posesii demonice care, chiar dacă nu se manifestă violent, duce în adâncurile iadului. În momentul
în care cineva observă că viaţa îi trece exact aşa cum
scrie în horoscop trebuie să alerge la duhovnic, să ceară
izbăvire de dracii care îl stăpânesc.
Oricum, nu trebuie confundate nici micile coincidenţe cu stări de posesiune demonică. Într-un an, editorii unui ziar au preferat să folosească horoscoape mai
vechi, ca să nu mai plătească întocmirea altora mai noi.
Şi nimeni nu s-a plâns. Cititorii au fost mulţumiţi. Pentru că multe dintre horoscoape sunt atât de generale,
încât se potrivesc unui număr mare de cititori.
Legea Karmei
Dacă tot vorbim de libertate şi de predestinare, să
ne oprim puţin asupra legii karmei. Karma, un cuvânt
foarte des folosit astăzi. Karma, o lege simplă, care îi
ajută pe unii să îşi înţeleagă viaţa.
Ce spune legea karmei: că orice faptă, bună sau
rea, se întoarce înapoi celui care a săvârşit-o. În concepţia hindusă omul iese din lanţul reîncarnărilor abia
după ce nicio faptă, bună sau rea, nu mai trebuie răs-

178

plătită. Abia după ce a ajuns la zero absolut. Noi, creştinii, ştim că nu există reîncarnare, că după moarte ne
ducem la Judecată şi apoi intrăm în bucuria raiului sau
în chinurile iadului. Totuşi legea karmei a fost uşor primită de creştini, căci li s-a părut că în ea se arată dreptatea, mai bine zis mila sau judecata lui Dumnezeu.
Dar o astfel de concepţie este greşită. Nici răul,
nici binele nu se întorc automat asupra noastră. Ci pe
toate le rânduieşte Dumnezeu. În cazul în care asupra
cuiva vine un necaz, dacă e creştin îşi dă seama că este
îngăduit de Dumnezeu, spre curăţarea sufletului sau ca
pedeapsă pentru păcate. Pe când dacă nu e creştin vede
doar nemiloasa lege a karmei. Dacă are o bucurie, creştinul vede în ea binefacerea dumnezeiască, şi Îi mulţumeşte Celui ce toate le rânduieşte spre mântuirea noastră. Pe când celălalt se mulţumeşte să constate că binele
pe care l-a făcut cu ani în urmă i s-a întors ca un bumerang.
Aceasta face legea karmei: Îl goneşte pe Dumnezeu din viaţa noastră. În loc să vedem mâna Sa care ne
călăuzeşte, vedem numai legea cauză-efect. Dar această
lege nu are nimic în comun cu credinţa creştină. Este
apostazie curată.
Despre ghinion
Dar să lăsăm această rătăcire de culoare indiană şi
să lămurim cum este cu ghinionul. Ce ne poartă noroc
şi ce ne poartă ghinion? La această întrebare fiecare
ştiţi lucruri care de care mai ciudate, pe care le-aţi aflat
de la părinţii sau bunicii voştri. Toate aceste lucruri
sunt rămăşiţe din credinţele precreştine. Ele fac parte
din tezaurul de superstiţii care s-a păstrat cu glorie
printre cei care au împletit credinţa creştină cu diferite
obiceiuri păgâne. Am spus tezaur, deoarece superstiţiile
sunt păstrate, mai ales printre femeile în vârstă de la
ţară, ca ceva preţios, ca ceva sfânt. Ele nu numai că nu
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sunt bine-plăcute lui Dumnezeu, ci, fiind rămăşiţe din
credinţele precreştine, ar trebui lepădate, nefiind
altceva decât minciună şi înşelăciune. Da, toate aceste
obiceiuri ar trebui lepădate de către creştinii care s-au
lăsat păcăliţi de ele. De creştinii care, neavând dorinţa
de a cunoaşte mai bine învăţătura Bisericii, nu au ştiut
că aceste datini sunt pierzătoare de suflet. De altfel,
aceasta a şi vrut diavolul: ca omul modern să lepede
credinţa curată a ţăranului creştin, cu datinile sale
curate, şi să păstreze în schimb toate datinile în care s-a
ascuns înşelăciunea drăcească.
O parte dintre aceste datini şi superstiţii drăceşti
sunt păstrate chiar de către unii dintre cei care merg la
biserică. Ei nu îşi dau seama că aceste superstiţii poartă
pecetea diavolului şi că trebuie să se lepede de ele.
În diferite părţi ale ţării unii preoţi au încercat o
vreme să stârpească astfel de superstiţii. Văzând însă că
rezistenţa este prea mare, s-au lăsat păgubaşi. Nu ne
vom opri acum la cazurile în care preoţii înşişi încurajează astfel de obiceiuri, mai ales în cazul în care au
de primit câte ceva. Vai de preoţii care încurajează
astfel de datini păgâne, astfel de obiceiuri drăceşti! Înfricoşătoare le va fi vederea feţei lui Dumnezeu când
vor fi întrebaţi: „De ce nu aţi dus turma pe drumul cel
bun? De ce aţi intrat şi voi în mocirlă?”.
Ei, dar să îi lăsăm pe aceşti preoţi şi să revenim la
ghinion. Care zile sunt cu noroc şi care cu ghinion?
„Marţea are trei ceasuri rele„, zic unii. „Ziua de 13 a fiecărei luni ţine ghinion, ca orice este legat de numărul
13.” Dar nu există niciun ceas rău, nicio zi rea. Există
numai ziua cea rea în care alegem să păcătuim, şi atunci
facem voia diavolului. Ţineţi minte: nu există ghinion.
Şi nici noroc. Ci toate care se întâmplă se întâmplă cu
voia sau îngăduinţa lui Dumnezeu. Dacă ni s-a
întâmplat un necaz, să nu dăm vina pe ghinion. Ci să ne
cercetăm cugetele, să vedem dacă nu cumva am greşit
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cu ceva şi Domnul vrea să ne curăţească. De multe ori
oamenii nu vor să recunoască faptul că au păcătuit, şi se
miră: „Oare de ce am aceste necazuri, că nu am greşit
cu nimic”. Gândind aşa, pierd pocăinţa, şi Dumnezeu îi
va mustra în continuare. Scriptura ne învaţă că toţi oamenii sunt păcătoşi, că nimeni nu poate spune că nu
păcătuieşte. Chiar dacă unii fac păcate care celorlalţi le
par foarte mici, ele tot păcate sunt. Şi păcatul înseamnă
moarte.
Despre noroc
Cât despre noroc, ar fi multe de vorbit. Aşa cum
nu există ghinion, aşa nu există nici noroc. Tot binele
din viaţa noastră este de la Dumnezeu. Trebuie să Îi
mulţumim Domnului pentru toate binefacerile din viaţa
noastră. Există totuşi şi un bine aparent, care nu vine
de la Dumnezeu. Să luăm exemplul celor care participă
la jocurile de noroc, şi sunt multe jocuri de acest fel.
Câştigă unii case, maşini, bani mulţi. Îi vezi că îşi fac
cruce, că donează chiar o parte din bani în scopuri
umanitare sau chiar pentru ridicarea unei biserici. Dar
aceşti bani sunt bani murdari. Cu toată reclama uriaşă
care se face în zilele noastre acestor jocuri de noroc,
noroc de care au parte mai ales organizatorii lor, aceste
jocuri sunt jocuri drăceşti. Sfinţii Părinţi au combătut
fără teamă jocurile de noroc de orice fel. Şi dacă ar trăi
ei în zilele noastre, nu ar fi de mirare să auzim că în localul cutare un Părinte a dărâmat toată maşinăria drăcească, tulburând liniştea clienţilor. Dar ar face-o cu
puterea lui Hristos, Care a folosit biciul pentru a izgoni
negustorii care făceau negoț în templu. Ar face-o cu
puterea lui Hristos, Care suferă văzând cum oamenii
pentru care S-a răstignit încearcă să se îmbogăţească
prin mijloace necinstite.
O, oamenii care merg la jocurile de noroc nu au
cum să se împărtăşească cu Sfintele Taine ale lui Hris-
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tos. Până nu se leapădă de patima lăcomiei şi până nu
părăsesc jocurile de noroc, în sufletele lor domneşte
întunericul.
„Bine, poate spune cineva, dar cu acei bani poate
se ridică o biserică!” Dar Hristos nu are nevoie de bani
murdari. Bisericile ridicate cu bani murdari nu ţin, se
surpă. Banii au culoare, să ştiţi. Şi mai mult Se bucură
Domnul de un paraclis ridicat în trei ani din banii văduvelor, decât de o biserică ridicată în trei luni cu bani
murdari. Lui Hristos nu I-au lipsit şi nu Îi lipsesc banii.
Domnul este Atotputernic. El are nevoie numai de
inimi curate, dacă putem spune aşa. El îşi doreşte să
mergem pe calea mântuirii, şi aceasta nu spre binele
Lui, ci spre binele nostru.
Despre farmece și „dezlegarea cununiilor”
Să mai spunem un lucru foarte important: există
unii care sunt supăraţi că le merge rău, care nu dau vina
pe zodiac, ci fac ceva şi mai rău: dau vina pe farmecele
făcute de vrăjitoare. Există în zilele noastre obsesia farmecelor. Care este motivul acestei obsesii? Simplu: lenea omului de a duce o viaţă curată atrage, nu de puţine
ori, mânia lui Dumnezeu. Şi în aceste momente, ca şi în
cele în care Dumnezeu vrea să încerce sufletele pentru a
le răsplăti răbdarea, omul vede că îi este greu. Şi cea
mai simplă motivaţie este că i s-ar fi făcut farmece. Este
o motivaţie lesne de crezut de către cei din jur, chiar
dacă uneori nici cel care o spune nu o crede.
Vedem pe la mănăstiri multe mame care au venit
cu fiicele lor ca acestora să li se citească dezlegări de
cununie. Fata nu are peţitori şi mama se îngrijorează.
Mama nu ştie că fata a căzut în păcatul desfrâului cu
fostul ei prieten. Şi mama tot aleargă pe la mănăstiri cu
fata, deşi să o convingă să se spovedească nu reuşeşte.
Bineînţeles că astfel de dezlegări nu au nicio putere în
acest caz. Dacă fata s-ar pocăi pentru păcatul făcut şi
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dacă s-ar spovedi cu lacrimi, atunci Dumnezeu nu numai că ar ierta-o, ci i-ar rândui şi cu cine să se mărite.
Dar fără pocăinţă toate dezlegările din lume nu o ajută
la nimic.
Cât despre cei care cred sincer că li s-au făcut farmece pentru simplul motiv că au parte de încercări în
viaţă, trebuie să spunem că aceştia sunt înşelaţi de vrăjmaşul care vrea să le ia cununa răbdării. Dacă ei ar răbda cu nădejde, Domnul i-ar răsplăti. Dar aşa, ei caută să
fugă de cununa răbdării. Unii merg de câteva ori la
preot să le citească dezlegări. Şi, dacă văd că nu le este
imediat bine, atunci se duc şi la vrăjitori. Dar nu la cei
care fac magie neagră, „Doamne-fereşte” ar zice ei, ci la
cei care fac magie albă. Că aşa le stă bine unor creştini.
Dar să ştiţi că nu există decât un singur fel de vrăjitori, toţi sunt slujitorii satanei. Chiar dacă unele vrăjitoare merg la biserică, chiar dacă au în casă cruci, icoane, agheasmă, le ţin numai ca să înşele oamenii. Chiar
dacă se laudă că au vindecat oameni sau că au împăcat
câteva familii, toate le fac cu puterea diavolului. Da, le
stă în putere să împace familiile despărţite. Diavolul are
putere asupra celor care trăiesc departe de Biserică. În
cazul în care soţul se întoarce acasă, oamenii văd un lucru bun. Dar nu se gândesc că dacă vine nu de bunăvoie, ci prin puterea farmecelor care leagă ca nişte lanţuri,
soţul nu va duce o viaţă creştină, ci va duce o viaţă pe
placul diavolului care l-a întors acasă. Este de o mie de
ori mai bine pentru femeia părăsită să îşi plângă singurătatea şi să Îi ceară ajutor lui Dumnezeu, decât să alerge la ajutorul vrăjitoarelor sau al celor care zic că au însuşiri paranormale. Şi aceştia tot un fel de vrăjitori
sunt. Chiar dacă se îmbracă în haine curate, chiar dacă
au studii superioare, tot vrăjitori sunt.
Trebuie să ţinem seama şi de cazurile în care s-au
făcut într-adevăr farmece. Din Vieţile Sfinţilor ştim că
vrăjitorii au tot felul de puteri paranormale, aşa cum li
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se zice astăzi. Şi odată cu răspândirea desfrâului în
zilele noastre nu este greu de observat că are loc şi o
înmulţire a vrăjitorilor şi vrăjitoarelor care au astfel de
puteri. Unii credincioşi aleargă la vrăjitori tocmai pentru a căpăta un fel de aură specială care să îi protejeze
de farmece. Dar şi aceasta este o înşelare. Nu există niciun fel de protecţie în afară de cea pe care o dă Dumnezeu credincioşilor care merg pe drumul cel bun. Creştinii care se spovedesc şi se împărtăşesc sunt apăraţi
prin puterea dumnezeiască de tot felul de farmece drăceşti. Şi oare cum ar putea vrăjitorii să ofere leac împotriva puterii drăceşti, din moment ce ei nu sunt decât
argaţi ai diavolului? E adevărat că ei pretind că sunt fii
ai luminii, şi cei mai slabi de minte îi cred. Dar Biserica
lui Hristos învaţă altceva, şi noi trebuie să ascultăm
glasul ei.
În momentul în care cuiva i s-au făcut farmece,
numai Dumnezeu îl poate izbăvi. Prin dezlegările pe
care le citesc preoţii, prin Moliftele Sfântului Vasile cel
Mare, prin spovedanie, prin rugăciune şi post. Iar dacă
cineva vrea cel mai sigur leac împotriva farmecelor reţeta este simplă: să ducă o viaţă creştină, o viaţă de rugăciune şi înfrânare, şi farmecele nu îl vor atinge. Numai ferindu-ne de păcat vom putea fi feriţi de lucrarea
farmecelor. Problema este că oamenii caută leacuri care
să nu necesite vreun efort personal, caută protecţie faţă
de puterile întunericului fără ca ei înşişi să meargă pe
drumul care duce la lumină. Dar un astfel de leac nu
există. Şi toţi cei care susţin că îl au, fie ei vrăjitori, radiestezişti sau alţi „vindecători”, nu sunt altceva decât
braţe prin care se săvârşeşte lucrarea satanei.
Să mergem pe calea mântuirii
Vă îndemn încă o dată să mergeţi pe calea mântuirii. Da, iubiţilor, Hristos vrea să mergem pe calea
mântuirii. Fără să ne temem de ghinioane, fără să ne te-
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mem de zile rele. Fără să ne temem de viitor şi fără să
alergăm la cei care se ocupă cu ghicirea viitorului. Hristos vrea să mergem pe drumul curat pe care îl arată Biserica. Alt drum spre cereasca Împărăţie nu există.
Există multe drumuri care ne dau bucurii pământeşti,
dar apoi ne aruncă în chinurile iadului.
Noi să fugim de astfel de drumuri, iubiţilor. Să
mergem pe calea cea strâmtă şi cu chinuri. Şi ne vom
uni cu Hristos, vom dobândi raiul, şi acolo ne vom bucura cu toţi îngerii şi sfinţii în vecii vecilor. Amin.
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Despre mulţumirea adusă Domnului
Cuvânt la vindecarea celor zece leproşi

Despre importanța mulțumirii aduse lui Dumnezeu
Iubiţi credincioşi, să mai auzim o dată cuvântul
Evangheliei de astăzi: Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, şi care au
ridicat glasul şi au zis: „Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi
milă de noi!” Şi văzându-i, El le-a zis: „Duceţi-vă şi vă
arătaţi preoţilor”. Dar, pe când se duceau ei, s-au
curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a
întors cu glas mare, slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut
cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I.
Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis:
„Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu
s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu
decât acesta, care este de alt neam?” (Luca 17, 12-18).
Vom încerca să înţelegem puţin din măreţia acestei fapte, prea uşor trecută cu vederea, care este mulţumirea adusă Domnului. Hristos a vindecat mulţimi de
bolnavi, dar numai puţini au ştiut să Îi mulţumească.
Am văzut că din zece leproşi numai unul a ştiut să Îi
mulţumească. Fără a putea spune cam câţi oameni ştiu
să Îi mulţumească pentru binefacerile de care se împărtăşesc şi cam câţi uită să facă aceasta, nu este greu
de observat faptul că în zilele noastre din ce în ce mai
puţini oameni ştiu să Îi mulţumească lui Dumnezeu.
Putem spune că mulţumirea aceasta este o floare rară,
pe care puţini oameni o cresc în grădinile pe care le
poartă în suflete.
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Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este
voia lui Dumnezeu (I Tes. 5,18). Aşa ne învaţă Sfântul
Apostol Pavel, aşa ne învaţă întreaga Scriptură, aşa ne
învaţă Sfânta Biserică. Dar pe cât de simplă pare
această învăţătură, pe atât de grea este urmarea ei.
Mulţumirea pe care trebuie să I-o aducem lui
Dumnezeu este una dintre cele mai importante fapte
din viaţa noastră creştină. Mulţi ştiu cât de importantă
este rugăciunea. Dar puţini se roagă în fiecare zi. Mulţi
ştiu că este important să Îi mulţumească lui Dumnezeu.
Dar şi mai puţini o fac.
Lipsa mulțumirii aduse lui Dumnezeu
Vă întreb: de ce nu vor oamenii să Îi mulţumească
lui Dumnezeu? Unul dintre răspunsuri este: pentru că
nu îşi dau seama cât de mare este folosul mulţumirii.
Să luăm un exemplu: o femeie nu are ce să le dea
de mâncare copiilor ei. Se aşază în genunchi şi se roagă
cu zdrobire de inimă Atotputernicului Dumnezeu sau
Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, Preacuratei
Fecioare Maria. După o vreme bate cineva la uşă. Este o
vecină care a gătit ceva bun şi a venit să aducă şi
copilaşilor. Mama primeşte mâncarea, îi mulţumeşte
vecinei cu lacrimi în ochi şi îşi cheamă copiii la masă.
Rugăciunea a fost ascultată, Dumnezeu a trimis şi de
această dată cele de trebuinţă.
Totuşi, ceva lipseşte aici. Lipseşte mulţumirea
adusă lui Dumnezeu. Femeia a cerut mâncare, i-a mulţumit vecinei, dar Domnului a uitat să Îi mulţumească.
Mama s-a bucurat că problema mâncării a fost pentru
moment rezolvată. Dar mai important decât aceasta
este ca problema mâncării să fie pusă altfel: dacă mama
ar mulţumi de fiecare dată pentru hrana pe care Dumnezeu a trimis-o întregii familii şi dacă i-ar învăţa şi pe
copii să spună rugăciunea de mulţumire, atunci poate
că Dumnezeu Şi-ar arăta milostivirea, şi întregii familii
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i-ar fi mai uşor. Poate exemplul acesta nu este cel mai
potrivit, pentru că de obicei o mamă care se roagă cu
zdrobire de inimă pentru ceva, ştie şi să Îi mulţumească
Celui care i-a ascultat rugăciunea. Dar faptul că oamenii ştiu să Îi ceară lui Dumnezeu, dar să Îi mulţumească
uită, este adevărat. Cel mai bun exemplu sunt cei nouă
leproşi care au ştiut să ceară milă, dar nu au ştiut şi să
mulţumească.
De multe ori Dumnezeu nu Îşi arată mai cu prisosinţă milele Sale tocmai pentru că oamenii sunt nemulţumitori, cred că li se cuvin multe. Şi atunci, aceasta
împiedică să se arate dragostea lui Dumnezeu, şi uşa
milelor se închide.
Dacă din două familii, care duc o viaţă asemănătoare din punctul de vedere al celui care le cunoaşte
bine, numai într-una se aduce mulţumire lui Dumnezeu, atunci diferenţa dintre ele este enormă. Chiar dacă
ar avea casa la fel de mare, chiar dacă părinţii ar câştiga
la fel de bine, chiar dacă toate bunurile ar fi de aceeaşi
valoare, totuşi ceea ce le deosebeşte este mult mai important decât ceea ce le apropie.
Familia care ştie să mulţumească este o familie binecuvântată. Atât părinţii, cât şi copiii ştiu că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă familiei, şi se împărtăşesc de cele necesare vieţii cu multă bucurie, văzând în
ele semne ale dragostei dumnezeieşti. Orice bucurie vine peste familia aceasta, în ea se simte mâna lui Dumnezeu. Orice necaz vine peste familia aceasta, se simte
în el voia lui Dumnezeu, care îngăduie necazurile după
înţeleapta Sa rânduială.
Familia care nu ştie să mulţumească este o familie
bolnavă. Deşi membrii ei merg poate la biserică, credinţa lor este rece, este lipsită de viaţă. Ei trăiesc ca şi cum
legătura cu Dumnezeu ar începe abia după moarte. Au
parte de vreun necaz, deznădejdea intră pe uşă. Nu au
răbdare, devin mânioşi, şi dracii saltă prin casă. Au par-
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te de vreo bucurie, li se pare firească: toate li se cuvin.
Părerea de sine le întunecă minţile şi nu pot să vadă lucrarea lui Dumnezeu. Se bucură că au avut parte de noroc, se bucură că întâmplarea i-a ajutat, că soarta a fost
de partea lor.
Despre întâmplări
O, cât de mulţi cinstesc această zeitate a zilelor
noastre, care poartă numele de Întâmplare. Auzim de
atâtea ori: „Mi s-a întâmplat lucrul acesta, sau mi s-a
întâmplat cine ştie ce necaz”. Întâmplarea este bună
sau rea şi depinde de noi cum îi facem faţă. Asta fac oamenii de astăzi: îşi închid ochii ca să nu vadă lucrarea
lui Dumnezeu şi se agaţă de ceea ce le aduce Zeiţa Întâmplare.
Noi avem libertatea de a vedea în viaţa noastră
sau lucrarea Dumnezeului care ne poartă de grijă sau
rodul întâmplării. În primul caz viaţa noastră stă sub
binecuvântarea cerească, şi suntem pe drumul cel bun.
În al doilea caz, drumul pe care mergem duce în prăpastie. Virusul necredinţei ne-a atins, chiar dacă nu ne
dăm seama şi cu greu putem scăpa de el.
Să Îi mulțumim Domnului pentru toate
Pentru ce să Îi mulţumim Domnului? Vă mai
spun o dată răspunsul Apostolului neamurilor, marele
Pavel: Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este
voia lui Dumnezeu. Trebuie să mulţumim mai ales
pentru bucuriile de care avem parte, dar şi pentru încercările prin care trecem, ştiind că în ele suntem acoperiţi şi întăriţi de puterea dumnezeiască.
Tot Sfântul Pavel zice: Evlavia este mare câştig,
dar atunci când ea se îndestulează cu ce are. Pentru că
noi nu am adus nimic în lume, tot aşa cum nici nu putem să scoatem din ea afară; ci, având hrană şi
îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulaţi (I Tim. 6,
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6-8). Aţi auzit cum numeşte credinţa? Mare câştig. Şi
noi ştim că este aşa. Dar Apostolul Pavel a adăugat că
este aşa numai când ne mulţumim cu puţinul pe care îl
avem. Adăugirea aceasta este foarte importantă. Câţi
dintre noi se mulţumesc cu ceea ce au? Câţi nu râvnesc
să aibă şi mai mult, şi mai mult, crezând că având mai
multe vor fi mai fericiţi?
Lumea de astăzi pare să nu fi auzit de această lucrare: să te mulţumeşti cu ce ai. Pe nesimţite diavolul a
şoptit oamenilor această deviză: „Încercaţi să obţineţi
cât mai multe.” Şi oamenii s-au îmbătat cu gândul că
vor fi din ce în ce mai bogaţi. Dar aşa s-au îndepărtat de
calea care duce către Împărăţia Cerurilor.
Ne este foarte greu să ne mulţumim cu ce avem.
Întotdeauna găsim noi şi noi lucruri care credem că
ne-ar face viaţa mai uşoară, mai frumoasă. Şi nu avem
linişte până nu dobândim lucrurile respective. Dar după
ce le dobândim, ne dăm seama că de fapt ne mai trebuie
şi altele, şi astfel goana noastră o ia de la început. Trăim
o viaţă întreagă încercând să avem cât mai multe şi la
urmă ne dăm seama că de fapt nu am avut timp să ne
bucurăm de nimic. Ne dăm seama că tot fugind după
agoniseală nu am avut parte deloc de linişte, ci numai
de oboseală. Viaţa noastră a stat sub semnul foamei de
mai mult, când puteam să ne mulţumim cu ce avem.
Toate sunt pentru voi, pentru ca înmulţindu-se
harul să prisosească prin mai mulţi mulţumirea, spre
slava lui Dumnezeu (II Cor. 4, 15), ne spune Scriptura.
Da, toate bunătăţile, atât cele duhovniceşti, cât şi cele
trupeşti, sunt pentru noi, dacă ştim să mulţumim pentru ele. Căci văzând că Dumnezeu Îşi arată milele Sale,
credinţa noastră sporeşte, şi vieţuirea noastră duhovnicească devine mai înaltă.
Nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulţumire
(I Tim. 4, 4), ne spune iarăşi Sfântul Apostol Pavel.
Acest cuvânt este însă mai greu. De ce? Pentru că une-
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ori oamenii Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru lucruri
care nu Îi sunt pe plac. Este trist, dar adevărat. Sunt
unii care se îmbuibă până nu mai pot şi Îi mulţumesc
Domnului „pentru toate”. Dar la săraci nici nu le-a trecut prin cap să se gândească. La cei care de-abia se ţin
pe picioare din cauza lipsei de hrană nu s-au gândit. Ei
au de toate, şi mulţumesc, dar nu îşi dau seama că această rugăciune de mulţumire, în loc să se urce la cer
ca o tămâie bine-mirositoare, împrăştie miros de pucioasă. Patima şi-a pus pecetea, şi greu se va şterge.
Dacă ne uităm în Evanghelie, vedem că Mântuitorul nostru nu numai că Îi mulţumea Părintelui Ceresc, dar Îi mulţumea înainte ca roadele rugăciunii să se
facă văzute; înainte ca Lazăr să învie, Hristos a mulţumit pentru această înviere. Aşa şi noi ar trebui să mulţumim lui Dumnezeu înainte de a primi ceea ce Îi cerem. Să credem că, dacă ne este de folos, El ne va trimite. Iar dacă nu, să Îi mulţumim pentru că El ştie ceea
ce ne trebuie cu adevărat şi nu ne va lăsa în lipsuri.
Noi nu numai că nu avem atâta credinţă, încât să
credem că vom primi ceea ce cerem, dar nici măcar nu
ştim să mulţumim atunci când vedem că rugăciunea
ne-a fost ascultată.
Am arătat că sunt două categorii de oameni: unii
care ştiu şi alţii care nu ştiu să mulţumească. Am văzut
că cei mulţumitori sunt bineplăcuţi lui Dumnezeu. Dar
ce se întâmplă cu cei care nu ştiu să mulţumească, adică
cu unii dintre noi? Nu vorbesc despre credincioşii care
nu ştiu să mulţumească pentru a-i arăta cu degetul. Ci
pentru a-i convinge să facă acest pas, să crească şi ei
floarea mulţumirii în grădina sufletească. Nimeni nu
este ţinut deoparte, nimeni nu poate spune că îi este
imposibil să mulţumească. Deşi poate la început este
mai greu, încetul cu încetul lucrurile se aşază.
Să ştiţi că această sfântă mulţumire se învaţă, încetul cu încetul. Mai întâi Îi mulţumim lui Dumnezeu
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doar câteva clipe, când primim anumite bunătăţi. Apoi
Îi mulţumim lui Dumnezeu din ce în ce mai des, până
sporim la măsura la care Îi putem mulţumi pentru
toate. Este foarte bine dacă reuşim ca primul nostru
gând, atunci când primim o veste bună, să fie de mulţumire pentru Dumnezeu. Am primit o binefacere? Să Îi
mulţumim lui Dumnezeu, să îi mulţumim Maicii Domnului şi sfinţilor pe care i-am rugat să ne ajute. Şi după
ce vom mulţumi, atunci vom şti şi să ne bucurăm cum
se cuvine de darurile primite. Pentru că fără mulţumire
putem folosi ceea ce am primit fără chibzuinţă, şi atunci
darurile se întorc împotriva noastră. Da, să fiţi atenţi la
ceea ce am spus, darurile se pot întoarce împotriva
noastră, se pot transforma în pricini de supărare.
Mă puteţi întreba: într-o viaţă atât de plină de
greutăţi, pentru ce să Îi mai mulţumim lui Dumnezeu?
Eu aş răspunde: oricât ar fi de mari încercările prin care
trecem, avem pentru ce să Îi mulţumim lui Dumnezeu.
Să Îi mulţumim lui Dumnezeu că am venit în lume. Nu
numai părinţilor trupeşti să le mulţumim pentru
aceasta, ci mai ales Părintelui Ceresc, Care a vegheat
asupra noastră de când am fost zămisliţi. Să Îi
mulţumim lui Dumnezeu că ne cheamă spre Împărăţia
Cerurilor. Să Îi mulţumim că ne povăţuieşte pe calea
mântuirii, că ne dă putere să biruim patimile şi poftele.
Să Îi mulţumim Preadulcelui Iisus, Mântuitorul
nostru, că a primit a Se răstigni pentru mântuirea noastră. Doamne, Fiule al lui Dumnezeu, nu suntem vrednici de dragostea pe care ne-ai arătat-o şi ne-o arăţi întotdeauna. Pentru aceasta Te rugăm să primeşti umila
noastră mulţumire! Aşa ar trebui să spunem, zi de zi.
Să Îi mulţumim lui Dumnezeu că ochii noştri văd,
că urechile noastre aud, că trupul nostru este întreg.
Voi nu vă daţi seama ce mare dar este sănătatea, ce mare dar este să poţi să vezi ce este în jurul tău. Dar dacă
întrebaţi un orb, atunci v-aţi da seama cât suferă el că
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nu are această posibilitate. Mulţumindu-I lui
Dumnezeu pentru sănătate, să nu credeţi însă că cei
bolnavi nu trebuie să Îi mulţumească la rândul lor.
Orbii, chiar dacă nu au vederea ochilor, Îi mulţumesc că
nu îi lipseşte de luminarea minţii, care este mult mai
importantă decât cea a ochilor. Bolnavii Îi mulţumesc
că prin suferinţă le curăţeşte sufletul, ferindu-i de cine
ştie ce alte păcate.
Să Îi mulţumim Domnului pentru purtarea Sa de
grijă, pentru dragostea pe care ne-o poartă. Să Îi mulţumim că ne-a dat să cunoaştem dreapta-credinţă. Că
ne-a dat să cunoaştem norul de sfinţi care ne păzesc şi
ne ajută şi mai ales că ne-a făcut fii ai Preacuratei Maicii Sale. Să Îi mulţumim pentru îngerii care ne ocrotesc.
Să Îi mulţumim că ne ridică din fiecare cădere. Să Îi
mulţumim pentru toate. Să Îi mulţumim pentru binefacerile pe care ni le-a trimis, să Îi mulţumim că ne-a ajutat în atâtea şi atâtea încercări. Să Îi mulţumim pentru
lucrurile pentru care numai noi ştim că le-a făcut spre
binele nostru, şi să Îi mulţumim pentru tot binele pe
care l-a făcut şi îl face celor de lângă noi. Şi mulţumirea
aceasta să nu fie numai o vorbă goală, să nu fie spusă
numai din buze, ci să iasă la suprafaţă ca un vulcan care
ţâşneşte din inimile noastre.
Doamne, Dumnezeule al milelor, primeşte smerita noastră mulţumire pentru toate binefacerile Tale cele
arătate şi cele ascunse. Noi nu ştim să Îţi mulţumim aşa
cum se cuvine, dar măcar ne recunoaştem neputinţa şi
Te rugăm să ne luminezi sufletele ca să cunoaştem cum
trebuie să Îţi mulţumim Ţie, dătătorule al tuturor bunătăţilor. Încă Te rugăm să Îţi reverşi darurile Tale cele
bogate asupra noastră, şi mai ales să ne faci părtaşi Împărăţiei celei veşnice, ca să Te lăudăm împreună cu toţi
sfinţii, în veci vecilor. Amin.
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Despre pervertirea vieții creștine

Am să prezint astăzi câteva idei dintr-o carte, intitulată Taina suferinței4, scrisă de un părinte cu viață
sfântă din Grecia, părintele Simeon Kraiopoulos. El a
trecut la Domnul în anul 2015. Citirea acestei cărți m-a
impresionat. De fapt, este puțin spus m-a impresionat.
Mi se pare că a lovit cu ciocanul în sufletul meu. Pur și
simplu această carte este un fel de prelungire a Sfintelor
Evanghelii. Vă recomand tuturor să o citiți. Și cel mai
ușor cred că îmi este să vă conving să o citiți prezentându-vă câteva citate din ea.
Am să încep cu unul mai lung, cu un fragment
dintr-o predică ținută la Atena: „În fiecare perioadă,
pentru cei care au vrut să trăiască creștinește lucrurile
au stat la fel, indiferent dacă au fost sau nu prigoane și
martiri. Starea de lucruri este aceeași și în perioada
noastră. Suntem de atâția ani creștini și unii n-avem
habar ce înseamnă viață creștinească. Ne aflăm în biserică printre cei care se spovedesc, se împărtășesc, citesc
cărțile sfinte, cugetă, se luptă cu nevoințele. Dacă vom
compara viața noastră cu viața sfinților, vom vedea că
este cu totul altceva. Este de-ajuns să citim viețile sfinților, să ne minunăm, să ne entuziasmăm, să-i simțim
pe sfinți că ne ajută. Îl avem pe sfânt în icoană și mergem să ne închinăm, să ne rugăm, să-l cinstim, dar viața noastră nu se aseamănă câtuși de puțin cu a lui. Ce se
întâmplă? Este un alt Hristos acum? O altă Biserică?
Un alt duh al lui Dumnezeu? Altul este Cuvântul lui
Dumnezeu acum? Nu mai are putere harul lui Dumnezeu, nu ne mai cuprinde deloc și nu vine să ne schimbe,
așa cum face cu închinătorul la idoli, cu criminalul? Nu
Apărută la Editura Bizantină, București, 2007. După fiecare
citat, în paranteză este indicat numărul paginii (sau al paginilor)
de la care este luat (n.a.).
4
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mai poate, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur,
să-l facă pe lup miel? A primit-o pe femeia plină de răutăți și a făcut-o sfântă! De pildă, Mariei Egipteanca, cea
care a fost desfrânată, harul i-a dat curajul, i-a dat putere și a devenit sfântă, iar de noi nu se apropie acest fel
de har? El, Care ne inspiră, Care ne întărește, stă departe și, în cele din urmă, suntem creștini de apă dulce,
creștinii rostuiți ai unei vieți petrecute în desfătări. Nicio legătură nu are viața noastră, a creștinilor de astăzi,
cu viața sfinților. Până mai ieri, aceia erau ceea ce erau,
dar au intrat în viața sfințeniei. Viața noastră nu are nicio legătură cu sfințenia.
Așadar, ce se întâmplă? Un duh mai rău decât
idolatrii și prigonitorii de atunci ai creștinismului, care
a pus stăpânire peste toată omenirea, îi stăpânește și pe
creștinii de astăzi, care fac cele creștinești, dar n-au scăpat de acel duh, ci sunt robii lui. Mai concret, așa cum
cei care erau prinși de prigonitori și nu aveau altă alegere decât să mărturisească sau să-și piardă sufletul,
așa și noi, robi ai acestui duh, nu avem altă alegere decât a-l respinge pe acesta, cu asemenea putere ca și
când am mărturisi, sau a rămâne în acesta, care înseamnă lepădarea de Hristos, trădarea lui Hristos, adică pieirea. Acest duh este duhul lumesc, nu, însă, așa
cum îl înțelegem fiecare dintre noi. Când spunem că
avem duh lumesc, mintea noastră se duce cu gândul că
ne îngrijim în mod special de îmbrăcămintea noastră,
că mergem la cluburi și dansăm etc. Socotim că cel care
nu face acestea nu are duh lumesc. Este greșit! Duhul
lumesc pe care-l au oamenii și care, așa cum am mai
spus, este răspândit mai întâi la ceilalți și după aceea la
creștini, este exact duhul omului celui vechi, care ne însoțește și la biserică, când ne rugăm lui Dumnezeu, și
când le săvârșim pe toate celelalte, ca și cum am fi slujitorii lui. Dar noi nu înțelegem aceasta.
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Îl vedem pe creștinul care se hotărăște să ducă
lupta duhovnicească, care se mărturisește, care citește,
că este neliniștit, tulburat, și zice: «Nu mă simt bine, nu
simt bucurie și fericire, nu am pace, nu am odihnă!», și
se preocupă de acest aspect. Nu înțelege, binecuvântatul creștin, oricine ar fi el, că toate acestea le cere omul
cel vechi, iubirea de sine, dispoziția egoistă dinlăuntrul
lui. Nu înțelege așa că face rugăciuni, face mătănii, ca să
simtă ceva pentru omul cel vechi.
Omul face atâtea osteneli pentru omul cel vechi,
dar greu se va găsi un creștin să spună: «L-am găsit pe
Dumnezeul meu!»
Ce altceva trebuie să faci? Să zici: «Dumnezeul
meu, Tu primește-mă, rânduiește pentru mine ceea ce
voiești!» Eu să fiu un nimeni, să nu fiu băgat în seamă,
toți să mă disprețuiască, să mă nedreptățească, nu-mi
pasă! Domnul a zis: «Căutați mai întâi împărăția lui
Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă!»
Din nefericire, toți creștinii se lovesc de aceste
«toate celelalte», despre care Însuși Domnul spune să
n-avem nicio grijă. Doar să căutăm Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția nu înseamnă să simți puțină mulțumire, puțină frumusețe, lucruri care-ți fac plăcere, ci
să-L cauți pe Hristos și câtă bucurie îți va da Acela, cum
va rândui să vină lucrurile pentru tine, să nu te preocupe. Martirii, oare, au căutat asemenea lucruri? Ceea ce
au dorit aceștia a fost să nu-L piardă pe Hristos, să
nu-L trădeze, să nu se lepede de Hristos și să nu simtă
mulțumiri și plăceri. Ce plăceri au simțit, de vreme
ce-au fost aruncați în închisori, legați, arși, aruncați la
fiare? Care dintre noi, astăzi, este pregătit să-L iubească
pe Hristos, să I se dăruiască lui Hristos fără să-i pese
dacă este neluat în seamă, nedreptățit, subestimat, lipsit de ceea ce are? Care creștin?
Așadar, sau vei mărturisi, cu înțelesul că te vei lepăda de această cugetare, de acest duh, sau te vei le-
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păda de Hristos. Aceasta este problema. Din nefericire,
creștinii, poate fără să înțeleagă, poate fără să bănuiască, fără să primească de știre, sunt influențați de acest
duh și le fac pe toate cele creștinești, dar ca și cum s-ar
lepăda de Hristos”. (298-301)
Este dureros pentru mine ceea ce spun acum, dar
rândurile părintelui Simeon m-au convins că nu sunt
creștin. M-au ajutat să înțeleg că nu sunt creștin, chiar
dacă eu consideram că sunt.
Cuvintele părintelui Simeon au fost pentru mine
ca un fel de spovedanie, și așa sper să fie și pentru voi.
M-au ajutat să înțeleg cât de viu este în mine omul cel
vechi. Și, mai grav, este că mi-a spus că de fapt reperele
pe care le aveam în viața duhovnicească erau greșite.
Da, de fapt fiecare dintre noi găsim tot felul de
motive să fugim de cruce. Unii fug în patimi, alții fug
într-o părută viață duhovnicească. Este mai ușor să te
ridici când ești în patimi decât atunci când ți se pare că
duci o viață creștină. Dar, de multe ori, viața aceasta este creștină doar exterior, doar formal. Însă Dumnezeu
Se uită la inimile noastre. Pe El nu Îl putem minți.
Mă simt descumpănit acum, după ce am citit cartea părintelui Simeon. I-am spus acest lucru la spovedanie părintelui meu, spunându-i că îmi e teamă ca nu
cumva și spovedania mea să fie artificială, cum au fost
și altele, și nu mi-am dat seama. În care am căutat să
îmi îndreptățesc patimile și căderile, prezentându-le
astfel încât eu aș fi victima, și nu vinovatul. Părintele
mi-a spus că, după ce au citit cartea Sfântului Ignatie
Briancianinov Despre înșelare, mulți s-au gândit că și
ei înșiși sunt înșelați.
Nu știu ce urmează. Parcă rândurile părintelui Simeon m-au ajutat să înțeleg că mă aflam într-o greșeală, dar acum nu știu cum trebuie să trăiesc în continuare.

197

Soluția pe care ne-o pune înainte părintele Simeon este soluția rugăciunii: „Acum, măcar câțiva dintre noi, dacă nu toți, în mod sincer și cinstit să ne hotărâm să-I spunem tainic lui Dumnezeu: «Doamne, știu
că sunt și eu una dintre mlădițele Tale în via aceasta
adevărată, care este Hristos, știu, Dumnezeul meu, că
am nevoie de tăiere, Te rog să nu ai milă! Precum agricultorul, Tu știi ce trebuie să-mi faci! Să nu ai milă de
mine, altoiește-mă, taie-mă, aruncă ceea ce trebuie să
arunci, îngăduie să vină ceea ce trebuie. Fă aceasta pentru binele meu, Dumnezeul meu.» Să-I spunem aceasta
cu sinceritate, cu curaj și nu cu sfială. Când Dumnezeu
nu va întârzia să înceapă tăierea, vom fi binecuvântați și
ne vom folosi mult. Vom pierde lucrurile prisositoare și
vom deveni mlădițe noi, adevărate, din Vița cea adevărată și vom da rod, mult rod”. (164)
Puțini oameni au însă tăria de a se ruga așa. Mie
îmi este greu să mă rog așa, pentru că știu slăbiciunea
credinței mele. Îmi e mai ușor să Îl rog pe Hristos să aibă milă de mine, să vindece rănile sufletului meu, să tămăduiască sufletul meu bolnav. Da, nu am eroismul părintelui Simeon, dar cred că Hristos a venit în lume
pentru cei păcătoși, și primește și puțina mea rugăciune. Citind însă această rugăciune a părintelui Simeon
înțeleg care este prăpastia dintre mine și cei care Îl
iubesc cu adevărat pe Dumnezeu.
De altfel, chiar părintele Simeon vorbea despre
cât de important este să ne vedem propriile neputințe:
„Omule, știu că nu ești sfânt, nu ai curajul să intri pe calea sfințeniei, ci ești așa cum ești. Ai neputințe, ai scăpări, ai toate celelalte. Te vei mântui și tu, doar dacă vei
sta înaintea lui Dumnezeu așa cum ești tu, atunci când
vei vedea cine sunt sfinții și vei spune: «Și eu trebuia să
fiu sfânt, pentru că Dumnezeu nu este părtinitor!» Toți
suntem chemați spre aceeași cale, să ducem aceeași
luptă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu: «Fiți
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sfinți!» Prin urmare, dacă atunci când vezi cine sunt
sfinții zici: «Dumnezeul meu, și eu trebuia să fiu așa,
dar nu sunt, deci, miluiește-mă și pe mine, nenorocitul!», și stai înaintea lui Dumnezeu așa cum ești, atunci
Dumnezeu te va mântui.” (303)
Noi nu vrem să ne vedem minusurile. Noi facem
alergie la minusurile proprii, preferăm să ne suim pe un
soclu, preferăm să vedem doar binele din sufletele
noastre. Ne agățăm disperați de acest bine, ne agățăm
disperați de faptele noastre bune și refuzăm să vedem
bubele și slăbiciunile noastre.
Celor care trăiesc în lume, celor care sunt căsătoriți și nu vor să mai facă alți copii, părintele Simeon le
arată exact unde greșesc în raportarea lor la Dumnezeu.
„Voi vorbi puțin despre nașterea de copii. (...) Celor care se justificau că nu pot, că este greu, de nesuportat, că
nu mai au răbdare, că nu pot avea mulți copii, le-am
spus: «Bine, cei căsătoriți faceți ceea ce vreți, ceea ce
credeți, dar arătați-vă așa cum sunteți înaintea lui
Dumnezeu». Spune-I tu, cel care ai probleme: «Dumnezeul meu, trebuia să fac aceste lucruri, așa cum ar fi
făcut un sfânt, dar nu le-am făcut!» Smerește-te înaintea Lui. Și, dacă te smerești, te va ierta și-ți va da puterea să faci ceea ce nu puteai înainte. Însă nimeni nu
face ceea ce este corect.” (306)
Este sau nu este așa? Cei mai mulți preferă să
spună că sunt covârșiți de greutățile familiei, având
unul, doi sau trei copii, și încearcă să se îndreptățească
înaintea lui Dumnezeu. În loc să își recunoască slăbiciunile și puținătatea credinței, încearcă să Îl păcălească pe Dumnezeu că ei fac tot ce pot pentru a se mântui.
Dar, în realitate, sunt ca niște elevi prinși de profesor cu
temele nefăcute. Pe când, dacă ar avea tăria de a-și recunoaște neputințele, atunci Dumnezeu le-ar ieși în întâmpinare. Și nu doar că i-ar ajuta să aibă și alți copii –
soluția nu se rezumă doar la asta. Soluția este duhovni-
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cească: presupune un alt mod de raportare la cruce. Și,
prin acest mod, greutățile care până atunci îi covârșeau
par mai ușoare. Pentru că îi întărește Hristos.
Prin aceste cuvinte nu vreau să pară că minimalizez greutatea crucii pe care o duc unii în familiile lor.
Realitatea este că unii au ajuns chiar să își piardă mințile, au ajuns la psihiatrie sau, mai rău, chiar la tentative
de sinucidere. Problema este, de cele mai multe ori, că
oamenii nu au știut să alerge la ajutorul lui Dumnezeu.
Sau, dacă au alergat, nu au alergat cum trebuie. Au avut
senzația că, dacă s-au spovedit de câteva ori și problemele lor nu au dispărut, atunci nu mai au ce sprijin să
găsească de la duhovnic.
Părintele Simeon ne spune: „Pe toate le avem în
Biserică. În afara ei este înșelăciune și nu există mântuire. Nu trebuie, însă, doar să intrăm în biserici, ci să
primim duhul autentic, învățătura adevărată a Bisericii.
De aceea, să avem în mintea noastră că este posibil ca și
oamenii, așa-ziși ai Bisericii, să ne învețe adevărul răstălmăcit, învăluit în înșelăciune. Atenție! Certitudinea o
aflăm în Biserica lui Hristos, care nu este ceva nevăzut
sau teoretic. În secolul XX avem siguranță, pentru că
sunt cu noi Sfinții Părinți, viața pe care au trăit-o aceștia în Biserică, întreaga lor viețuire și duhul lor deplin.
Avem cuvintele, faptele, scrierile lor, toate câte au discutat, au hotărât, au scris și au formulat. Dacă cineva
dorește să fie înlăuntrul Bisericii, să urmeze și să accepte duhul și adevărul pe care îl mărturisește aceasta.”
(85)
Așa cum în vechime erau credințe antropomorfe,
adică oamenii le dădeau zeilor însușiri și slăbiciuni
omenești, tot așa astăzi unii își construiesc concepții
despre Biserică potrivite cugetului lor. În loc să Îl roage
pe Dumnezeu să îi lumineze și să înțeleagă ce trebuie să
facă pentru a se mântui, ei pun anumite șabloane credinței, alegând ceea ce le place și respingând ceea ce nu
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le place. Mai exact, considerând că unele lucruri nu
sunt atât de importante, ba sunt chiar opționale. În cele
din urmă, la limită, ajung să spună că lucrurile respective sunt exagerări, chiar greșeli, numai pentru că altfel
le-ar fi greu să recunoască faptul că nu trăiesc cum trebuie. Ecuația este însă simplă: ori primim învățătura
Bisericii așa cum este și ne luptăm, oricât ne-ar fi de
greu, să mergem pe calea cea îngustă, ori ne inventăm
propria noastră credință pseudo-ortodoxă – care poate
fi blindată cu citate din Sfânta Scriptură sau din Sfinții
Părinți, ceea ce o face să pară cât mai veritabilă –, dar
această invenție nu ne duce la mântuire. Oricât de greu
ne-ar fi să acceptăm acest lucru, doar adevărul ne mântuiește, nu și surogatele lui.
Mai spune părintele: „Cât rău ne facem în ceasul
în care Hristos Se apropie de noi și vrea să ne pună mâna pe umăr, iar noi suntem foc și pară. Ce să facă Domnul? Te lasă și așteaptă un alt prilej să Se apropie de tine, să vadă dacă nu cumva te-ai maturizat, dacă ți-ai
dat seama că El este Calea.
Chiar și în mănăstiri, dacă monahii sau monahiile
nu învață lecția: «Pentru Tine suntem uciși în toată
ziua!», nu se știe ce se va întâmpla cu mântuirea lor.
Există ceva care ne dă nădejde. Deși ni se pare că
nu se întâmplă nimic, ca și cum nu înțelegem ce spune
Domnul, Acesta va începe să ne aducă noi dovezi.
S-ar putea să rămânem mai puțini decât suntem
în acest ceas în biserică, nu are importanță! Și doi oameni să rămână, nu contează. Problema nu este dacă
sunt mulți sau puțini, ci dacă aflăm adevărul lui Dumnezeu, calea cea adevărată, dacă pășim așa cum a pășit
Acela, încât sufletul nostru să se vindece, să strălucească înlăuntrul nostru adevărul lui Dumnezeu, Duhul lui
Dumnezeu, ca să avem nădejdea mântuirii veșnice”.
(173)
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Am observat că astfel de poziții – „mai bine să
rămână mai puțini în biserică, dar să trăiască cum trebuie” sunt privite de obicei cu reticență. Nu sunt cuvinte comestibile. Facem alergie la ele. Preferăm să găsim
tot felul de justificări pentru a rămâne în slăbiciunile
noastre. Ca o paranteză, poate trebuie menționat că e și
mai toxică atitudinea celor care se consideră aleși, puri,
virtuoși, care ar vrea să îi dea afară pe ceilalți din comunitate, doar pentru că nu sunt la fel de evlavioși ca ei.
Din cauza mândriei, acești autoproclamați sfinți merg
spre iad cu o viteză mai mare decât păcătoșii pe care îi
judecă în fel și chip.
Totuși, este mai bine să înțelegem că, pervertind
învățătura Bisericii și amestecând-o cu înțelepciunea
acestei lumi, de fapt alegem să ieșim din biserică. Sunt
sau nu în Biserică cei care cred în reîncarnare, în astrologie sau în tot felul de învățături eretice? Nu, nu sunt,
chiar dacă își imaginează că sunt. Chiar dacă se spovedesc și se împărtășesc, câtă vreme nu renunță la rătăcirile lor, nu sunt pe calea mântuirii. Da, și așa cum ei
amestecă învățăturile cele curate ale Bisericii cu minciunile ereziilor, și prin aceasta stau departe de Biserică, tot așa noi fugind de cruce alegem să stăm departe
de calea mântuirii. Ce folos că suntem în Biserică, dacă
fugim de cruce și de mântuire?
La ce i-a ajutat pe iudei că erau fiii lui Avraam,
dacă nu L-au primit pe Hristos? Tot așa, la ce ne va ajuta pe noi că suntem botezați în Biserica cea adevărată,
dacă vom sta departe de cruce și de calea mântuirii?
Răspunsul nu e greu de dat. Putem să ni-l dăm
singuri. Și, dacă am înțeles că trebuie să schimbăm ceva, să nu mai pierdem timpul. Acum ne cheamă Dumnezeu la El. Acum trebuie să și răspundem.
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Cuvinte din înţelepciunea sfinţilor
Nimic nu apleacă sufletul atât de mult spre iubirea de înţelepciune ca necazul. (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
Cel ce doreşte să înlăture de la sine durerile viitoare trebuie să îndure cu bucurie pe cele de faţă.
(Sfântul Marcu Ascetul)
Spune măcar după ce a trecut nenorocirea ceea ce
n-ai putut spune în vremea nenorocirii: „Fie numele
Domnului binecuvântat! Fie slava Domnului în veci!”
(Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei)
Ce fel de virtute este să primeşti cu bucurie cele
plăcute? Dar să primeşti cu inimă bună necazurile, din
evlavie, faţă de voia lui Dumnezeu, iată nevoinţa, iată
virtutea, iată chezăşia dreptăţii. (Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei)
De se va întâmpla o bucurie, să presupunem că
mâhnirea nu e departe de noi; iar dacă a sosit necazul,
să aşteptăm bucuria. Să luăm pildă de la cei ce înoată
pe mare. Când asupra lor se ridică un vânt puternic şi e
furtună, ei nu-şi pierd nădejdea în mântuirea lor, ci se
împotrivesc valurilor, aşteptând o vreme liniştită. Iar
când vine liniştea, ei aşteaptă furtuna; şi de aceea sunt
întotdeauna veghetori, pentru ca vântul ce se ridică pe
neaşteptate să nu-i prindă nepregătiţi şi să nu-i arunce
în mare. (Sfântul Efrem Sirul)
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Nu există nimeni care să fi petrecut în bucurie şi
aici – în lumea aceasta, şi acolo – în viaţa viitoare.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Oare meşterul care face lucruri de aur, aruncând
preţiosul metal în foc, îl uită acolo? Nu, el îl păzeşte şi îl
preţuieşte foarte mult. El stă în aşteptare la gura cuptorului, observă cu băgare de seamă metalul, şi de îndată
ce vede că chipul său se răsfrânge în aurul topit, el trage
încheierea că treaba este terminată şi stinge focul. Aşa
întocmai şi Mântuitorul veghează asupra cuptorului
nenorocirii, în care creştinii trebuie să fie curăţaţi, neîngăduind nici cea mai mică suferinţă de prisos şi aşteptând numai ca chipul Lui să se răsfrângă în inimile lor.
Şi copiii Lui ies de acolo ca aurul curăţit de şapte ori.
(Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei)
Nu cele ce ne par nouă de folos să le preferăm, ci
pe acelea pe care le arată Duhul. Aşa oamenilor li se pare că le sunt de folos liniştea şi izbăvirea de primejdie.
Chiar Sfântului Apostol Pavel i se părea la început aşa,
dar a aflat mai pe urmă că tocmai cele potrivnice sunt
de folos şi, aflând, era mulţumit şi se mândrea cu ele.
Cel ce se ruga Domnului să îl scape de suferinţe şi de
primejdii, fiindcă a auzit spunându-i-se: „ţi-ajunge harul Meu, că puterea Mea întru neputinţă se desăvârşeşte”, (Cor. 12, 9-10), iată că după aceea sălta alungat şi
prigonit! (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Nu dispreţui sărăcia când o întâlneşti la alţii; nu
te speria de ea când vrea să te cerceteze pe tine; nu te
ruşina când ea s-a şi sălăşluit alături de tine. (Sfântul
Filaret, Mitropolitul Moscovei)
Nu a fi sărac e rău, ci rău e să fii nemulţumit cu
sărăcia ta şi să te plângi asupra ei ca asupra vrăjmaşului
tău, rău e să-i pizmuieşti pe bogaţi şi să-ţi doreşti bogăţie. (Sfântul Dimitrie al Rostovului)
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Tu te necăjeşti văzându-l pe omul bogat, dar el e
mult mai necăjit decât tine văzându-l pe acela care e
mai bogat decât el (Sfântul Ioan Gură de Aur).
Dacă oamenii nu ştiu să se folosească de sărăcie,
vinovaţi sunt oamenii, nu sărăcia. (Filaret, Arhiepiscopul Cernigovului)
Dacă sărăcia te lipseşte de multe avantaje pământeşti, în schimb te duce pe o cale liberă de multe primejdii. (Filaret, Arhiepiscopul Cernigovului)
Sărăcia unită cu evlavia slujeşte drept mijlocul cel
mai sigur pentru îngrădirea smereniei. (Sfântul Grigorie Teologul)
Şi prosperitatea poate fi mai primejdioasă decât
sărăcia, şi sărăcia mai mântuitoare decât prosperitatea.
Deci nu invidia prosperitatea şi nu te deznădăjdui în
sărăcie. (Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei)
Oare e nevoie de multe pentru viaţă? Ah! Sfinţii
lui Dumnezeu se mulţumeau cu foarte puţin. Puţinul
care ne este dat constituie un lux, un belşug de prisos în
comparaţie cu ceea ce au trăit sfinţii. Să ne ruşinăm
deci de nechibzuinţa noastră călcătoare de lege. (Filaret, Arhiepiscopul Cernigovului)
Bogăţia nu stă în faptul să ai bogăţie, ci în faptul
să nu te îngrijeşti de căutarea ei. Nu e sărac acela care
nu are nimic, ci acela care doreşte multe; tot astfel nu e
bogat acela care are multe, ci acela care nu cere nimic.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Să nu dorim cele de prisos; să fim mulţumiţi cu
puţin şi vom fi întotdeauna bogaţi. (Sfântul Ioan Gură
de Aur)
Nu se află printre oamenii muritori niciunul care
s-ar putea lăuda că el a străbătut calea vieţii fără să încerce grele nenorociri. (Sfântul Grigorie Teologul)
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Nu-ţi măsura durerea ta luând-o aparte, ca să nu
ţi se pară cu neputinţă de îndurat. Ci pune-o faţă în faţă
cu întreaga durere omenească şi vei afla pentru tine o
mângâiere la durere. (Sfântul Vasile cel Mare)
Să nu cauţi prea multe mângâieri în ceea ce îţi este dat pe un timp foarte scurt; ci caută-ţi adevărata
mângâiere în Dumnezeu – această mângâiere va rămâne pentru totdeauna cu tine. (Sfântul Dimitrie al Rostovului)
„Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră” (Matei 6, 21). Dacă vistieria ta – ceea ce
doreşti, de ceea ce te îngrijeşti, ceea ce iubeşti – se află
pe pământ, atunci să nu crezi că inima ta a fost în cer la
Dumnezeu. (Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei)
Prin pacea din noi adeverim pe Hristos în viaţa
noastră! (Sfântul Grigorie de Nyssa)
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Sfântul Efrem Sirul:
Cuvânt despre răbdarea necazurilor

Cel ce voieşte să fie bineplăcut Domnului şi să se
facă moştenitor al lui Dumnezeu prin credinţă, ca să se
numească şi el fiu al lui Dumnezeu, născându-se din
Duhul Sfânt, apucându-se de îndelunga-răbdare şi de
îngăduire, este dator mai înainte de toate să sufere vitejeşte necazurile, strâmtorările şi nevoile care îl întâmpină, ori defăimări şi ocări de la oameni, ori nevăzute necazuri de multe feluri, care se aduc asupra sufletului de
duhurile viclene, spre a-l împiedica pe el de a spori în
viaţa duhovnicească, şi care voiesc să îl aducă în moleşire, împuţinare şi nerăbdare.
După purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Cel ce îngăduie ca fiecare suflet să fie încercat cu multe feluri de
necazuri, ca să se arate cei care Îl iubesc din tot sufletul,
dacă vor răbda vitejeşte toate cele aduse asupra lor de
vicleanul şi nu se vor depărta de nădejdea în Dumnezeu, ci vor aştepta totdeauna cu multă răbdare şi credinţă izbăvirea prin dar; pentru aceea vor putea scăpa
de toată ispita şi aşa, dobândind făgăduinţa, se vor face
vrednici de Împărăţia Cerurilor.
Deci sufletul este dator să urmeze cuvântul Domnului, luând crucea sa în fiecare zi (Marcu 10, 21), fiind
gata a răbda pentru Hristos tot necazul şi toată ispita,
arătată ori ascunsă, şi să se atârne de Domnul totdeauna cu nădejdea că este în stăpânirea Lui să se îngrijească a-l slobozi pe suflet, izbăvindu-l de toată ispita şi necazul. Iar dacă nu se va îmbărbăta şi nu va suferi cu vitejie, răbdând toată ispita şi necazul, ci, ca şi cum nu se
va izbăvi, se va scârbi, se va necăji, se va îngreuia, se va
strâmtora şi se va împuţina în nevoinţă sau se va deznă-
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dăjdui, lucrul acesta este meşteşug al răutăţii înseşi.
Căci răutatea aruncă şi leagă pe suflet în lenevire, împuţinare şi deznădejde, neaşteptând mila Domnului întru credinţă neîndoielnică, fiindcă nu s-a făcut următor
tuturor sfinţilor, nici nu a umblat pe căile Domnului.
Ia aminte şi vezi cum dintru început Părinţii, Patriarhii, Prorocii, Apostolii şi Mucenicii, trecând prin
această cale a necazurilor şi a ispitelor, au putut să placă lui Dumnezeu răbdând vitejeşte toată ispita şi necazurile; şi se bucurau în strâmtorări pentru aşteptata nădejde a răsplătirii, precum zice Scriptura: Fiule, dacă te
apropii a sluji Domnului, găteşte-ţi sufletul tău la ispită. Îndreptează-ţi inima ta şi rabdă (Isus Sirah 2,1). Şi
iarăşi Apostolul zice: Iar dacă fără de certare sunteţi,
căreia părtaşi s-au făcut toţi, apoi fii din desfrânare
sunteţi şi nu adevăraţi (Evrei 12, 8). Şi în alt loc: Cele
aduse asupra ta toate ca pe nişte bune primeşte-le, fiindcă fără de Dumnezeu nimica nu se face. Şi Domnul
zice: Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî pe voi, şi vă vor
prigoni, şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră,
minţind pentru Mine. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri. Şi aceasta: Fericiţi cei
prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este Împărăţia
Cerurilor. Prigoniţi adică ori la vedere, de oameni, ori
pe ascuns, de duhurile viclene. Că împotriva sufletului
care Îl iubeşte pe Dumnezeu se nevoiesc şi-l aruncă în
necazuri de multe feluri, ca să-l împiedice pe el să sporească în viaţa duhovnicească, ca să-l încerce dacă Îl iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu, când rabdă tot necazul
şi se ţine de nădejde până la sfârşit, aşteptând izbăvirea.
Iară sufletul ce se trândăveşte sau se împuţinează
şi de nădejde se micşorează se va arăta că nu iubeşte într-adevăr pe Dumnezeu. Iar necazurile cele de multe
feluri şi ispitele arată pe sufletele care sunt vrednice şi
nevrednice, care au credinţă, nădejde şi răbdare şi care
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nu au. Ca întru toate să se arate suflete iscusite, credincioase şi vrednice, răbdând până la sfârşit şi ţinând nădejdea credinţei şi primind izbăvirea, întru acest chip,
făcându-se prin dar, după dreptate, moştenitori ai Împărăţiei.
Deci ţine vitejeşte răbdarea şi nădejdea cu care
fiecare suflet voieşte să fie bineplăcut lui Dumnezeu, şi
aşa vei putea scăpa de toată împotrivirea şi necazul vicleanului. Că pe sufletul care nădăjduieşte spre El şi pe
El Îl aşteaptă nu îl slobozeşte Dumnezeu să fie ispitit,
încât să nu se dumirească şi să fie dat întru ispite şi necazuri pe care nu le poate suferi, după cum şi Apostolul
zice: Credincios este Dumnezeu, Care nu va îngădui ca
să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci va aduce împreună cu ispita şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda (I
Corinteni 10, 13).
Că nu ispiteşte vicleanul cât voieşte, nici nu necăjeşte pe suflet, ci cât îi dă voie Dumnezeu. Numai sufletul să rabde cu vitejie şi să ţină nădejdea cea întru
credinţă, aşteptând ajutorul şi sprijinul de la El, şi este
cu neputinţă să fie părăsit. Ci pe cât se nevoieşte, şi prin
credinţă şi nădejde aleargă către Dumnezeu, şi aşteaptă
ajutorul şi izbăvirea fără de îndoială de la El, pe atât
mai degrabă îl izbăveşte pe el Domnul de tot necazul
ce-l înconjoară. Că ştie El cât trebuie să intre sufletul în
cercetare şi ispită şi tot atâta şi sloboade. Numai el să
fie viteaz până la sfârşit şi nu se va ruşina, după cum s-a
zis: Necazul răbdare lucrează, iar răbdarea cercare,
iar cercarea nădejde, iar nădejdea nu se ruşinează
(Romani 5, 3-5). Şi iarăşi: Ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu întru răbdare multă, întru necazuri, întru nevoi,
întru strâmtorări (II Corinteni 6, 4) şi celelalte. Şi
Domnul zice: Iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela
se va mântui (Matei 10, 22). Şi iarăşi: Întru răbdarea
voastră, veţi câştiga sufletele voastre. Şi apoi zice: Cine
a crezut şi s-a ruşinat, sau cine a răbdat întru cuvântul
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Lui şi a fost părăsit; şi cine L-a chemat pe El şi l-a trecut cu vederea?
Dacă oamenii, cei ce s-au făcut părtaşi de puţină
pricepere şi înţelegere, ştiu să încerce şi să aleagă câtă
greutate şi povară poate să poarte fiecare dintre animale, precum asinul sau cămila, şi, după putere, pe atâta şi
încarcă pe ele. Dacă olarul, cel ce a făcut vasele, nu le va
băga în cuptor, ca să se întărească, arzându-se, nu se
vor face de folos pentru trebuinţa oamenilor, şi el ştie
câtă vreme trebuie să le lase în foc până când să se facă
de treabă; nici nu le lasă pe ele mai mult decât trebuie
în cuptor, ca să nu se strice, arzându-se prea mult, dar
nici prea puţin, ca să nu rămână crude şi fără folos.
Dacă în cele stricăcioase şi văzute atâta socoteală
şi cunoştinţă au oamenii, cu cât mai vârtos Dumnezeu,
Care este necuprins cu cunoştinţa şi cu priceperea şi,
fiind cu totul înţelepciune, ştie de câte cercări şi ispite
au trebuinţă sufletele care voiesc a-I bineplăcea Lui şi
poftesc a dobândi veşnica viaţă şi aşa, răbdând cu vitejie şi cu osârdie întru nădejde tot necazul până la sfârşit, se fac iscusite şi vrednice de Împărăţia Cerurilor.
Precum cânepa nu este bună pentru a se face din
ea torturi foarte subţiri dacă nu se va meliţa mult, şi pe
cât se meliţă, pe atâta se face mai curată şi mai uşor de
folosit, tot aşa şi sufletul cel iubitor de Dumnezeu, intrând întru multe lămuriri şi ispite şi răbdând vitejeşte
necazuri, se face mai curat şi mai bun de treabă întru
lucrarea cea duhovnicească a subţirimii, şi pe urmă se
învredniceşte a moşteni latura cea cerească a Împărăţiei.
Precum vasul cel nou făcut, în foc fiind aruncat,
este nefolositor spre trebuinţa oamenilor; sau precum
pruncul este neîndemânatec la lucrul lumii, că nu poate
zidi cetăţi, nici să sădească, nici să semene, nici să săvârşească altceva din ale lumii, tot aşa şi sufletele cele
ce s-au făcut părtaşe dumnezeiescului dar se hrănesc
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din dulceaţa şi odihna Duhului, pentru pruncia lor,
nefiind încă încercate în diferite ispite şi necazuri de la
viclenele duhuri, prin care se arată răbdarea, datorită
bunătăţii Domnului. Ei încă sunt prunci şi, ca să zic aşa,
încă nu sunt de trebuinţă Împărăţiei, precum s-a zis:
Iar de sunteţi fără de cercare, căreia părtaşi s-au făcut
toţi, apoi sunteţi fii din desfrânare şi nu adevăraţi
(Evrei 12, 8).
Drept aceea necazurile şi ispitele sunt de folos
omului şi îl fac pe suflet iscusit şi tare dacă rabdă pe
cele aduse asupra sa cu vitejie şi cu osârdie, bizuindu-se
şi având nădejdea în Dumnezeu, aşteptând cu credinţă
neîndoită mila şi izbăvirea cea de la Domnul. Şi cu
neputinţă este să nu dobândească făgăduinţa Duhului şi
izbăvirea de patimile răutăţii şi să se învrednicească, ca
un iscusit şi credincios, ţinând întru răbdare până la
sfârşit nădejdea cea întru Domnul.
Că sfinţii mucenici la arătare au răbdat multe
munci şi până la moarte au ţinut nădejdea cea întru
Domnul, şi au rămas întru buna mărturisire, învrednicindu-se a lua cununile dreptăţii şi aşa lămuriţi s-au
arătat. Iar cei ce au răbdat mai multe şi mai cumplite
munci au câştigat mai multă slavă şi îndrăzneală către
Dumnezeu. Iar câţi nu au crezut, temându-se de necazuri şi de munci, fără a rămâne întru buna mărturisire
până la sfârşit, se vor arăta fără de îndrăzneală şi ruşinaţi, aici şi în ziua Judecăţii.
În acelaşi timp şi sufletele, dându-se la necazuri,
ca să se lămurească de duhurile vicleniei, muncindu-se
nevăzut şi în multe chipuri: ori în ascuns, înlăuntru, cu
dureri de necazuri; ori prin gânduri viclene; ori încă şi
la arătare, prin patimi trupeşti, răbdând cu vitejie şi nădejdea ţinând-o şi aşteptând răsplata Domnului, se învrednicesc cununilor dreptăţii, aceeaşi izbăvire înlăuntru având şi aceeaşi îndrăzneală ca a sfinţilor mucenici
o află înaintea lui Dumnezeu în ziua Judecăţii. Că ace-
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eaşi mucenicie a necazurilor au răbdat de la duhurile
vicleniei precum sfinţii mucenici pe crucea pătimirii. Şi
pe cât vicleanul ridică asupra lor mai multe necazuri şi
le rabdă şi ţin până la sfârşit nădejdea, pe atât mai multă slavă câştigă înaintea lui Dumnezeu. Şi aici se vor izbăvi după nădejdea aşteptării lor şi se învrednicesc de
mângâierea Duhului Sfânt, şi acolo se vor face moştenitori ai veşnicelor bunătăţi şi ai Împărăţiei.
Iar câte suflete s-au dat înapoi, de temere şi de frică, nerăbdând necazurile, ci vin întru împuţinare, întru
nerăbdare şi deznădejde şi se întorc de la calea dreptăţii, şi nu aşteaptă până la sfârşit mila Domnului, acestea, aflându-se nedrepte, cum vor putea dobândi viaţa
cea veşnică? Că tot sufletul este dator, până la moarte, a
pătimi îndelung şi a răbda până la sfârşit pentru Domnul, Cel ce pentru noi a murit, ţinând nădejdea cea către El şi aşa să se învrednicească veşnicei mântuiri.
Deci cei ce voiesc a scăpa cu desăvârşire de gheena cea veşnică, care îi munceşte pe cei păcătoşi, şi să
dobândească veşnica Împărăţie să rabde aici ispitele pe
care vicleanul le aduce de-a pururea asupra lor. Şi dacă
vor răbda până la sfârşit, aşteptând mila Domnului întru credinţă, se izbăvesc de ispite şi de necazuri cu Darul şi se învrednicesc împărtăşirii Duhului Sfânt, scapă
din veşnica gheenă şi moştenesc Împărăţia cea veşnică
a Domnului. Că acest fel de cale strâmtă şi necăjită ce
duce la viaţă a aşezat Domnul, precum este scris: Pentru aceasta sunt puţini cei ce călătoresc pe dânsa
(Matei 7, 14).
Fiind pus înaintea noastră acest fel de nădejde şi
atâtea făgăduinţe de către nemincinosul Dumnezeu, să
răbdăm vitejeşte toată împotrivirea şi necazul vicleanului pentru nădejdea ce ne este făgăduită nouă în ceruri.
Căci necazurile pe care le vom răbda pentru Domnul nu
pot fi deopotrivă cu făgăduinţa vieţii veşnice, cu mângâierea Sfântului Duh sau cu izbăvirea de întunericul rău-
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tăţii şi iertarea mulţimii datoriilor păcatelor noastre,
precum s-a zis: Iar judecându-ne, de Domnul ne certăm, ca să nu ne osândim împreună cu lumea (I Corinteni 11, 32). Şi iarăşi: Că nu sunt vrednice pătimirile
vremii de acum de slava care ni se va descoperi (Romani 8, 18). Să ne facem ca nişte ostaşi viteji, murind
cu osârdie pentru Împăratul nostru. Căci când eram în
lume, când petreceam în locurile cele lumeşti, nu pătimeam unele ca acestea, nici nu eram supuşi sub aceste
feluri de necazuri. Ci acum, când ne-am apropiat să Îi
bineplăcem Domnului, se ridică asupra noastră de la vicleanul diavol acest fel de ispite şi necazuri. Vedeţi că
acestea le pătimim pentru Domnul, fiindcă ne zavistuieşte vicleanul şi se ispiteşte a ne abate de la calea vieţii
şi a ne aduce întru moleşire şi împuţinare, ca să nu ne
mântuim.
Cu cât vicleanul se scoală împotriva noastră, noi
de ne vom afla întru răbdare, bărbăţie şi vitejie, fiind
credincioşi şi gata până la moarte, rugându-ne a răbda
pentru nădejdea cea întru Hristos, se risipesc toate măiestriile lui. Că avem al nostru sprijinitor şi apărător pe
Hristos, Care şi nouă, celor ce ne necăjim şi nădăjduim
spre El, ne dă răbdare şi pe aceia îi ruşinează, iar noi luăm, prin Domnul, răsplată pentru osteneală, adică Împărăţia Cerurilor. Deci să ne facem ca nişte nicovale,
bătându-ne, dar nearătând chipuri de moleşire, de împuţinare şi de trândăvie, prin bătăi şi ispite. Primindu-le întru noi şi făcându-ne iscusiţi, să biruim prin
răbdare pe împotrivă-luptătorul.
Tot aşa Domnul nostru a trecut nevoinţa aceasta,
fiind bătut, ocărât, prigonit, batjocorit, scuipat, iar la
urmă a fost muncit cu necinstită moarte pe cruce de cei
fără de lege. Şi toate acestea le-a suferit pentru mântuirea noastră, lăsându-ne nouă pildă de viaţă, ca pe calea
pe care a trecut El, de necaz, de ispită şi de moarte, pe
aceeaşi cale să călătorească şi cei care cu adevărat cred
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întru El şi voiesc să se facă împreună moştenitori cu El.
Că precum El, după multe pătimiri, mai pe urmă, fiind
chinuit, a murit răstignit pe cruce, şi după ce a murit a
omorât şi a osândit păcatul, supunând prin trup puterile cele potrivnice, după cum s-a zis: Dezbrăcând începătoriile şi stăpâniile pe Cruce le-a dat la iveală, vădindu-le pe ele întru dânsa, tot aşa şi noi, dacă vom suferi toată împotrivirea şi necazul vicleanului cu vitejie şi
cu osârdie, până la moarte, vom birui pe potrivnicul
prin credinţă şi prin răbdare şi prin nădejdea cea întru
Domnul. Şi aşa aflându-ne iscusiţi, de aici ne vom învrednici izbăvirii Lui şi ne vom umple de sfinţenia Duhului Sfânt şi ne vom face moştenitori ai vieţii celei veşnice. Că la nevoinţa cea duhovnicească biruinţa asupra
potrivnicului se face prin pătimire şi prin moarte. Pătimind şi murind cu osârdie pentru Domnul, vom birui
pe potrivnic.
Pentru aceasta tot necazul şi ispitele nu le socotiţi
dureroase şi aspre, ci potrivite. Şi suferiţi toată împotrivirea vrăjmaşului, având înaintea ochilor totdeauna
moartea Domnului, precum El a zis: În fiecare zi ridică-ţi crucea, care înseamnă moarte, şi să urmăm după
El şi aşa cu bucurie să suferim tot necazul, ori ascuns,
ori arătat. Căci dacă vom aştepta să suferim moartea
pentru Domnul şi, dorind-o, o vom avea totdeauna înaintea ochilor, cu cât mai vârtos vom suferi cu uşurinţă
şi cu bucurie orice fel de necazuri grele. Pentru că nu
avem înaintea ochilor moartea Domnului şi mintea nu
o doreşte totdeauna, pentru aceasta socotim necazurile
grele şi pline de povară. Că cel ce doreşte să moştenească pe Hristos şi cele ale Lui, doreşte a le pătimi la fel.
Cei ce iubesc pe Hristos întru aceasta se arată: când tot
necazul ce vine asupra lor îl suferă cu vitejie şi cu osârdie pentru nădejdea cea întru Hristos.
Deci să rugăm pe Domnul ca să ne dea nouă pricepere spre a cunoaşte voia Lui şi a o săvârşi cu osârdie
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întru toate cu îndelungă-răbdare, cu bucurie, pe care
ne-o va dărui nouă, dându-ne puteri spre cele folositoare. Ca aflându-ne iscusiţi şi vrednici, să dobândim veşnica mântuire întru Hristos Iisus, Domnul nostru.
Oare cei trândavi, leneşi şi nebăgători de seamă
întru ce se vor lăuda? Întru moleşire, trândăvie şi pieire? Vai lor că s-au trândăvit!
Veniţi, prietenii mei, să ne sârguim, veniţi să cădem către Domnul. Să plângem şi să ne tânguim înaintea Lui fără şovăire, ca să ni se dăruiască luminarea sufletului. Pricepeţi măiestriile vrăjmaşului nostru, potrivnicului şi urâtorului de bine, că aruncă înaintea
noastră alunecări, sminteli şi vătămare de mult câştig,
răspândirea veacului acestuia şi dulceaţă trupească, încă de a trăi mult în viaţa aceasta, temere întru pustnicie, lenevire întru rugăciuni, somn întru cântarea cea de
psalmi şi odihnă trupească. Şi pe cât acela se sârguieşte,
pe atâta noi ne lenevim şi ne trândăvim. Pe cât acela
pândeşte, pe atâta noi nu băgăm de seamă, ştiind că zilele noastre s-au scurtat şi vremea a sosit şi Domnul
slavei vine cu buna cuviinţă a frumuseţii Sale şi cu înfricoşatele puteri ale Împărăţiei Sale.
Frică îmi este, fraţii mei, ca nu cumva la noi să se
împlinească cuvântul Domnului ce zice că vor veni de la
răsărituri şi de la apusuri şi de la miazănoapte şi de la
mare şi se vor aşeza cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov întru împărăţia cerurilor, iar voi veţi fi scoşi afară! (Matei
8, 11).
Rogu-Te pe Tine, Lumina adevărului, Iisuse, Naşterea Binecuvântatului Părinte, Raza ipostasului Lui,
Cel ce şezi de-a dreapta măririi Lui, Fiule necuprins,
neurmate Iisuse şi necercetate Dumnezeule, lauda şi
bucuria celor ce Te iubesc pe Tine, viaţa mea, Iisuse,
mântuieşte-mă pe mine pentru îndurarea Ta. Că Tu eşti
binecuvântat şi preaslăvit în vecii vecilor. Amin.
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Din apa cea vie a Scripturilor...
„Veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi
de prieteni, şi vor ucide dintre voi, şi veţi fi urâţi de toţi,
pentru numele meu. Şi păr din capul vostru nu va pieri.
Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.”
(Luca 21, 16-19)
„Voi sunteţi aceia care aţi rămas cu Mine în încercările Mele. Şi Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, precum mi-a rânduit Mie Tatăl Meu.” (Luca 22, 28-29)
„Datori suntem noi cei tari să purtăm neputinţele
celor neputincioşi şi să nu căutăm plăcerea noastră. Ci
fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce
este bine, spre zidire.” (Rom. 15, 1-2)
„Prin răbdarea şi mângâierea care vin din Scripturi, să avem nădejde.” (Rom. 15, 4)
„Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după Iisus Hristos,
pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să slăviţi pe
Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De
aceea, primiţi-vă unii pe alţii precum şi Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.” (Rom. 15,5-7)
„Noi suntem întru necinste! Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim, şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre.
Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm.
Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca
măturătura tuturor, până astăzi.” (I Cor. 4, 11-13)
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„Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se
trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută
ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte. Dragostea nu cade niciodată.” (I Cor. 13, 4-8)
„Fiind, dar, împreună-lucrători cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu.
Căci zice: «La vreme potrivită te-am ascultat şi în ziua
mântuirii te-am ajutat»; iată acum vreme potrivită, iată
acum ziua mântuirii, nedând nicio sminteală întru nimic, ca să nu fie slujirea noastră defăimată, ci în toate
înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţă, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi; în curăţie, în cunoştinţă, în îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică; în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii, cele de-a dreapta şi cele
de-a stânga.” (II Cor. 6, 1-7)
„Cele ce îmi erau mie câştig, acestea le-am socotit
pentru Hristos pagubă. Ba mai mult: eu toate le socotesc că sunt pagubă faţă de înălţimea cunoaşterii lui
Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care m-am lipsit de
toate şi le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc, şi să mă aflu întru El, având nu dreptatea mea
cea din lege, ci pe aceea care este prin credinţa în Hristos, dreptatea mea cea de la Dumnezeu, pe temeiul credinţei, ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi să
mă fac părtaş la patimile Lui, făcându-mă asemenea cu
El în moartea Lui, ca doar să pot ajunge la învierea cea
din morţi.” (Fil. 3, 7-11)
„Îmbrăcaţi-vă dar ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi
prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu
smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare.” (Col. 3, 12)
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„Nu lepădaţi dar încrederea voastră, care are mare răsplătire. Căci aveţi nevoie de răbdare ca, făcând voia lui Dumnezeu, să dobândiţi făgăduinţa.” (Evrei 10,
35-36)
„Mare bucurie să socotiţi, fraţii mei, când treceţi
prin diferite ispite. Ştiind că încercarea credinţei voastre lucrează răbdarea; iar răbdarea să îşi aibă lucrul ei
desăvârşit, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, fără să duceţi
lipsă de nimic.” (Iacov 1, 2-4)
„Luaţi, fraţilor, ca pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului.” (Iacov 5, 10)
„Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat: aţi auzit de
răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfârşitul hărăzit lui de Domnul; că mult-milostiv este Domnul şi îndurător.” (Iacov
5, 11)
„Este vreunul dintre voi în suferinţă? Să se roage.”
(Iacov 5, 13)
„Întru aceasta vă bucuraţi, măcar că acum ar trebui să fiţi trişti, încercaţi fiind de multe feluri de ispite
pentru puţină vreme, pentru ca credinţa voastră încercată, mult mai de preţ decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, să fie găsită spre laudă şi spre slavă şi
spre cinste la arătarea lui Iisus Hristos.” (I Petru, 1, 6-7)
„Aceasta este plăcut lui Dumnezeu, să sufere cineva întristări, pe nedrept, cu gândul la El. Căci ce laudă
este dacă, pentru greşeală, primiţi bătaie întru răbdare?
Iar dacă, pentru binele făcut, veţi pătimi şi veţi răbda, aceasta este plăcut lui Dumnezeu. Căci spre aceasta aţi
fost chemaţi, că şi Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă să păşiţi pe urmele Lui.” (I Petru 2, 19-21)
„Domnul poate să îi scape din ispite pe cei credincioşi, iar pe cei nedrepţi să îi păstreze, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.” (II Petru 2, 9)
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PARTEA A DOUA
RUGĂCIUNI CARE SE ZIC
LA VREME DE ISPITĂ ŞI NECAZ
ACATIST PENTRU IZBĂVIREA DE
NECAZURI
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru sfânt numele Tău.
Doamne miluieşte (de trei ori),
Slavă... Şi acum...

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se
numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de
toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă
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greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte
de cel rău.
Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui
şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
Apoi se zic troparele acestea:
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe
noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am
nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv
şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti
Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi
lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim
prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului
creştinesc.
Crezul
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor
văzute şi nevăzute.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai
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zeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar
nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate
s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră
mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta
Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,
Care din Tatăl purcede, Cel Ce împreună cu Tatăl şi
cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin
proroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească
Biserică.
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Troparul, glasul al 8-lea
Cel ce prin adâncul înţelepciunii cu iubirea de oameni toate le chiverniseşti şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti, Doamne, iubitorule de oameni, dăruieşte-ne toate cele ce ne sunt de trebuinţă şi izbăveşte-ne de tot necazul, că spre Tine nădejdea ne-am
pus, spre Mântuitorul şi grabnicul nostru ocrotitor!
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Condacul 1:
„Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârşit? Până când vei întoarce faţa Ta de la mine? Până când voi îngrămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea?”, se întreba David prorocul, cuprins de tulburare. Dar când sufletul său s-a veselit de milele Tale, Ţi-a cântat cu dragoste şi mulţumire: Aliluia!
Icosul 1:
Ştim că la nunta din Cana Galileii ai prefăcut apa
în vin, Preadulce Iisuse, şi credem că aşa poţi
schimba slăbiciunea noastră în putere, frica noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde; venim
la Tine ca la singurul nostru ocrotitor, ca la singurul nostru sprijin. Cine ne va putea izbăvi de neputinţele noastre dacă nu o vei face Tu? Sau cine ne
va putea da cele de trebuinţă? Numai Tu, Doamne,
eşti limanul nostru şi la Tine căutăm alinare:
Doamne, Cel ce ne înconjuri cu iubire nemărginită, fie voia Ta, nu voia noastră,
Doamne, Împăratul împăraţilor, fie voia Ta, nu
voia noastră,
Doamne, Care eşti Răsăritul Răsăriturilor, fie
voia Ta, nu voia noastră,
Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, fie voia
Ta, nu voia noastră,
Doamne, mângâietorul sufletelor noastre, fie voia Ta, nu voia noastră,
Doamne, înfrumuseţătorul făpturilor, fie voia
Ta, nu voia noastră,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
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Condacul al 2-lea:
„Luaţi, fraţilor, ca pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele
Domnului”, ne îndeamnă Sfântul Apostol Iacov, iar
noi, urmând sfatul său, purtăm în cugetele noastre
nu numai suferinţele sfinţilor proroci, ci şi pe ale
tuturor sfinţilor care, gustând din paharul durerii,
I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 2-lea:
Ştim neputinţele şi slăbiciunile noastre, dar ştim
şi că Îţi stă în putere să ne întăreşti aşa cum L-ai
întărit pe David când s-a luptat cu Goliat şi cum
i-ai întărit pe sfinţii Tăi în lupta cu puterile întunericului. Pentru acesta ne rugăm Ţie:
Doamne, precum i-ai păzit pe cei trei tineri în
cuptorul cel de foc, păzeşte-ne şi pe noi,
Doamne, ocroteşte-ne aşa cum l-ai ocrotit pe
Prorocul Daniil când se afla în groapa cu lei,
Doamne, care în grele încercări i-ai fost acoperitor
Sfântului Apostol Pavel, acoperă-ne cu harul Tău,
Doamne, dă-ne puţin din puterea ce i-ai dat-o
tânărului mucenic Nestor când l-a biruit pe puternicul Lie,
Doamne, învaţă-ne să râvnim răbdarea Sfântului
Alexie, cel numit Omul lui Dumnezeu,
Doamne, ajută-ne să îi cinstim şi să îi urmăm pe
sfinţii pe care nimic nu i-a putut despărţi de dragostea Ta,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
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Condacul al 3-lea:
Ştim cuvântul Evangheliei că „cel ce va răbda
până la sfârşit, acela se va mântui” şi ne temem să
nu pierim din pricina nerăbdării noastre. O, dacă
am avea mucenicească răbdare, atunci ar fi primită
de Dumnezeu ca o tămâie cu bun miros şi s-ar
înălţa la ceruri ca un tainic: Aliluia!
Icosul al 3-lea:
Decât să ne plângem că suferim cum nu a mai suferit nimeni vreodată, mai bine ne-am aduce aminte
de Dreptul Iov. Bunătăţi felurite a avut şi pe toate
le-a pierdut, dar pentru că nu L-a hulit pe Dumnezeu s-a învrednicit de binecuvântarea Sa şi a primit
la urmă mai multe decât avea la început. Ajută-ne să
ne împărtăşim de răbdarea sa, Doamne, Cel ce ai
fost răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră, şi
să ne împărtăşim şi de binecuvântările Tale:
Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, miluieşte-ne,
Doamne, dătătorul celor ce cer, dăruieşte-ne darul răbdării,
Doamne, îmbrăcămintea săracilor, îmbracă-ne
cu răbdarea Dreptului Iov,
Doamne, folositorul văduvelor, înţelepţeşte-ne
ca să nu mai cădem în deznădejde,
Doamne, apărătorul celor lipsiţi, învaţă-ne să Îţi
cerem ajutorul,
Doamne, deschizătorul celor ce bat, deschide-ne
nouă uşa binecuvântărilor Tale,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
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Condacul al 4-lea:
Grijile ne apasă şi ne tulbură, îndepărtându-ne
mintea de la Dumnezeu, şi sufletele noastre nu găsesc alinare. Nu este cu putinţă să scăpăm de tirania lor dacă nu ne vom îndrepta nădejdea spre
Domnul, Cel ce aşteaptă să primească de la noi
cântarea: Aliluia!
Icosul al 4-lea:
„Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de
mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea
ei.” Aşa ne-ai povăţuit Tu, Preabunule Doamne,
dar noi nu am urmat acest cuvânt, ci fiind plini de
mândrie ne-am pus nădejdea în lucrul mâinilor
noastre. Dar acum, ruşinaţi fiind şi lipsiţi de cele de
trebuinţă, cădem cu umilinţă la ajutorul Tău, nădăjduind că vei ierta greşeala noastră:
Doamne, vezi lipsurile noastre şi dăruieşte-ne
toate cele care ne sunt de trebuinţă,
Doamne, întăreşte-ne să putem răbda încercările prin care ai îngăduit să trecem,
Doamne, dăruieşte-le celor lipsiţi de hrană să se
îndestuleze de milele Tale,
Doamne, Care ai înmulţit pâinile şi peştii în pustie, înmulţeşte darurile cu care binecuvântezi familiile nevoiaşe,
Doamne, ajută-ne să nu ne lipim inimile de bunătăţile lumeşti,
Doamne, luminează-ne gândurile, ca să nu mai
râvnim ceea ce nu ne este de folos,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
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Condacul al 5-lea:
Ştiindu-ne în vreme de boală cârtitori precum de
demult iudeii în pustie, Te rugăm cu zdrobire de
inimă să alungi de la noi această neputinţă şi să ne
dai putere ca oricât de mari ar fi suferinţele noastre
să Îţi cântăm, grăind: Aliluia!
Icosul al 5-lea:
Toţi vom muri, toţi vom părăsi această lume în
care cunoaştem durerea şi boala. Să înţelegem durerile trupeşti ca oglindire a suferinţei veşnice şi
bold pentru a cere dumnezeiasca milostivire:
Doamne, Vindecătorul bolnavilor, vindecă durerile noastre,
Doamne, dăruieşte răbdare celor aflaţi în suferinţe sufleteşti şi trupeşti,
Doamne, tămăduieşte-i pe cei cărora le este de
folos aceasta,
Doamne, întăreşte-i pe cei biruiţi de suferinţe de
tot felul,
Doamne, pune în inimile celor bolnavi nădejdea
veşnicei bucurii,
Doamne, povăţuieşte-i pe cei care suferă să se
teamă de veşnica suferinţă şi să se pocăiască,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
Condacul al 6-lea:
Ne temem de cutremur, ne temem de sabie, dar
nu ne temem de focul cel nestins şi de celelalte chinuri veşnice care ne aşteaptă dacă ne lăsăm prinşi
în lanţurile patimilor şi în cursele vrăjmaşului, şi
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dacă uităm să Îi cântăm Celui ce stăpâneşte întreaga lume: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
Credem că sunt adevărate minunile pe care le
mărturiseşte Evanghelia, Hristoase, prin care ai
fost grabnic ajutător celor aflaţi în necazuri de tot
felul, şi ştim că izvorul lor nu a secat, ci curge până
în zilele noastre. Alergăm la ajutorul Tău, nădăjduind că nu vei trece cu vederea cererile noastre, ci
vei rândui toate spre folosul nostru:
Doamne, alungă de la sufletele noastre zadarnica tulburare şi dăruieşte-ne să gustăm liniştea,
Doamne, apără toate aşezările creştine şi pe cei
ce locuiesc într-însele,
Doamne, păzeşte-ne de cutremur, de potop, de
foc şi de celelalte necazuri,
Doamne, păzeşte-ne de căderea în păcat, pe noi
şi pe cei pentru care ne rugăm Ţie,
Doamne, dăruieşte-ne sfârşit creştinesc, ferindu-ne de moartea năprasnică,
Doamne, izbăveşte-ne de focul cel nestins şi de
chinurile care îi aşteaptă pe păcătoşii care nu se pocăiesc,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
Condacul al 7-lea:
Degeaba Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască
pace, degeaba Îl rugăm să ne păzească de venirea
altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel
dintre noi, dacă mergând pe drumul pierzării nu
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vrem să pricepem că El vede toate faptele noastre,
şi nici să ne pocăim, ci doar Îi cântăm: Aliluia!
Icosul al 7-lea:
Izbăveşte-ne, Doamne, de toată răutatea oamenilor şi dă-ne putere să ne rugăm pentru cei care ne
prigonesc. Picură în inimile noastre o picătură din
dragostea Ta, a Celui ce Te-ai rugat pentru cei ce
Te-au răstignit, ca să putem plini porunca iubirii
de vrăjmaşi:
Doamne, împacă-i pe cei ce se vrăjmăşesc, făcându-se unelte ale diavolului,
Doamne, învaţă-ne să ne iertăm unii pe alţii şi să
uităm răul care ni s-a făcut,
Doamne, alungă de la noi duhul mâniei şi picură
în inimile noastre iubirea pentru cei ce ne duşmănesc,
Doamne, întoarce răul în bine, spre slava numelui Tău,
Doamne, iartă-i pe toţi cei care ne-au greşit, cu
ştiinţă sau fără de ştiinţă,
Doamne, umple cu dragostea Ta inimile celor
apăsaţi de singurătate, care nu găsesc înţelegere la
oameni,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
Condacul al 8-lea:
Mieluşeaua Ta, Iisuse, Sfânta Iustina fecioara,
simţind săgeţile vrăjmaşului năpustindu-se asupra
ei, nu s-a biruit de deznădejde, ci însemnându-se
cu credinţă cu semnul crucii a gonit de la ea pute228

rile întunericului, învăţându-i pe cei ispitiţi de diavol să cânte Izbăvitorului celor slabi: Aliluia!
Icosul al 8-lea:
Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi binecuvântează moştenirea Ta. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu
crucea Ta păzeşte pe poporul Tău, pe toţi cei care
se roagă Ţie:
Doamne, izbăveşte-ne din toate cursele întinse
de necuratul diavol,
Doamne, nu îngădui să fim batjocoriţi de urâtorul de oameni,
Doamne, ai milă de cei care suferă din lucrare
drăcească,
Doamne, fă neputincioase farmecele care sunt
îndreptate asupra robilor Tăi,
Doamne, împiedică-i pe creştini să caute ajutor
la vrăjitori, la fermecătoare sau la doctorii închipuiţi,
Doamne, dă putere celor care în ispite se însemnează cu semnul sfintei cruci,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
Condacul al 9-lea:
Se aude încă glasul Înaintemergătorului: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”. Să părăsim iubirea de sine, să părăsim desfătările lumeşti
şi să alergăm la Doctorul care tămăduieşte sufletele, cântându-i cu umilinţă: Aliluia!
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Icosul al 9-lea:
Doamne Iisuse Hristoase, noianul păcatelor
noastre ne apasă şi zăcem ca bolnavul de la Scăldătoarea Siloamului, neavând putere să intrăm în
scăldătoarea pocăinţei. Ajută-ne, Tu, Milostive
Doamne, să primim curajul de a părăsi şi de a urî
păcatul, de a alerga la scaunul spovedaniei şi de a
ne mărturisi prea multele noastre păcate:
Doamne, care nu Te-ai scârbit de păcătoasa care
Ţi-a sărutat picioarele, milostiv fii nouă, păcătoşilor,
Doamne, oricât de mari ar fi căderile noastre,
ajută-ne să ne ridicăm,
Doamne, nu ştim să ne pocăim de nu ne vei trimite gândul cel bun,
Doamne, alungă-l de la noi pe vrăjmaşul care ne
opreşte să ne spovedim cu zdrobire de inimă,
Doamne, iartă-ne toate păcatele făcute cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fără de voie,
Doamne, învaţă-ne să punem început bun mântuirii,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
Condacul al 10-lea:
Ca o desfrânată, lumea aceasta ne ispiteşte să
părăsim calea cea strâmtă şi să îmbrăţişăm trecătoarele desfătări. Noi însă Te rugăm să ne dăruieşti
darurile Duhului Sfânt: duhul înţelepciunii, duhul
înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei-credinţe, ca stând neclintiţi în faţa ispitelor să
Îţi înălţăm cântarea: Aliluia!
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Icosul al 10-lea:
Cei care ascultă poruncile Evangheliei vor auzi
din gura Ta, Doamne, cuvânt de bucurie: „Flămând
am fost şi Mi-aţi dat să mănânc, gol am fost şi
M-aţi îmbrăcat, bolnav am fost şi M-aţi cercetat.
Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, de moşteniţi
Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”. Învaţă-ne să facem faptele credinţei, Doamne,
învaţă-ne să trăim plini de dragoste pentru ceilalţi,
ca să avem nădejde de mântuire:
Doamne, dăruieşte-ne să Te iubim din toată inima şi din tot cugetul nostru,
Doamne, dăruieşte-ne să ne iubim aproapele cu
dragoste jertfelnică,
Doamne, Care ai spălat picioarele ucenicilor Tăi,
învaţă-ne să slujim aproapelui nostru ori de câte
ori este nevoie,
Doamne, Tu care eşti Samarineanul milostiv, îndeamnă-ne să îngrijim rănile semenilor noştri,
Doamne, luminează-ne ca în cei pe care îi ajutăm,
flămânzi, goi sau bolnavi, să Te vedem pe Tine,
Doamne, dă-ne puterea de a nu şovăi să împlinim poruncile Tale,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
Condacul al 11-lea:
A început războiul, se aude trâmbiţa care ne
cheamă la luptă, care ne cheamă să părăsim lenevia cea pierzătoare de suflet şi să ne înarmăm cu
sabia Duhului, cu coiful mântuirii şi cu pavăza credinţei, luptând până la sânge împotriva patimilor şi
a poftelor şi cântând cântarea: Aliluia!
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Icosul al 11-lea:
Ori de câte ori cădem în luptă, să ne ridicăm degrabă, ca să nu se primejduiască sufletele noastre.
Să luptăm cu curaj şi cu nădejde, fără să ne plângem că rănile noastre sunt prea adânci, căci Împăratul nostru le vede şi le va tămădui cu multă pricepere:
Doamne, ajută-ne să sporim în rugăciune,
Doamne, povăţuieşte-ne să ducem o viaţă smerită, lepădând gândurile de mândrie,
Doamne, dă-ne să iubim nevoinţa şi să dispreţuim desfătările pătimaşe,
Doamne, luminează-ne şi sfinţeşte-ne, ca să păstrăm şi să mărturisim dreapta-credinţă,
Doamne, dăruieşte-ne să trăim ca fii înţelepţi ai
Bisericii Tale,
Doamne, nu îngădui să părăsim predaniile Părinţilor şi să ne lipim inimile de învăţături rătăcite,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
Condacul al 12-lea:
„Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii!”, ne spune marele Pavel, Apostolul neamurilor, apostolul care strigă cu glas mare către creştini
ca aceştia să nu aştepte vremuri de linişte şi odihnă
pentru a dobândi mântuirea, ci în mijlocul încercărilor să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
Nu suntem singuri în faţa ispitelor, ci suntem
ocrotiţi de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, de
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soborul sfinţilor şi de cetele îngereşti. Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate milele Tale cele arătate
şi pentru cele ascunse şi Te rugăm să ne îndrumi
paşii pe calea mântuirii, pe calea care duce în
curţile raiului:
Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii
Tale, mântuieşte-ne precum ştii,
Doamne, pentru rugăciunile tuturor Cuvioşilor
Părinţi şi ale Cuvioaselor Maici, ale sfinţilor ştiuţi
şi neştiuţi, mântuieşte-ne precum ştii,
Doamne, pentru rugăciunile Sfinţilor Îngeri pe
care de la botez i-ai trimis să ne ocrotească, mântuieşte-ne precum ştii,
Doamne, pentru rugăciunile tuturor cetelor îngereşti, mântuieşte-ne precum ştii,
Doamne, pentru rugăciunile ierarhilor, preoţilor
şi ale celor care ne pomenesc, mântuieşte-ne precum ştii,
Doamne, pentru rugăciunile care se înalţă în
Sfânta noastră Biserică, mântuieşte-ne precum ştii,
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!
Condacul al 13-lea:
O, nu suntem vrednici de milele Tale, Fiule al lui
Dumnezeu, Hristoase, dar îndrăznim să Te rugăm
să primeşti şi puţina noastră rugăciune, precum ai
primit oarecând cei doi bani ai văduvei, şi să alungi
de la noi tulburarea care ne-a cuprins, ca să Îţi putem cânta cu inimă smerită: Aliluia! (Acest Condac
se zice de trei ori.)
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Apoi iarăşi se zice Icosul întâi: Ştim că la nunta
din Cana Galileii... şi Condacul întâi: Până când,
Doamne, mă vei uita, până în sfârşit?...; şi se face
otpustul.
După aceea se citeşte această:
Rugăciune la necazuri şi supărări
Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra
noastră şi au intrat ape până la sufletele noastre,
dar întru Tine este toată nădejdea noastră. Tu cunoşti pricina răului care ne apasă. La Tine perii
capetelor noastre sunt număraţi. La Tine deci scăpăm şi pe Tine te rugăm să depărtezi de la noi orice
rău pierzător de suflet şi să ne ajuţi a birui toate
ispitele care ne învăluie, că Tu eşti întărirea, scăparea şi izbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule, şi
Ţie slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh. Amin.
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CANON DE RUGĂCIUNE
LA VREME DE NECAZURI
Cântarea 1:
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Adeveritu-s-au cuvintele Tale, Mântuitorule, căci
ne-ai spus mai înainte despre greutăţile prin care
vom trece, dar ne-ai şi învăţat să stăm împotriva
lor cu bărbăţie: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea”. O, sfântă îndrăzneală care dai putere iubitorilor de Hristos şi ruşinezi
lumea iubitoare de plăceri!
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând strigăm către Tine: Scoate din stricăciune vieţile noastre,
Mult-Milostive!
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Adame, Adame, de ce ai căzut? De ce ai ales neascultarea? Vai nouă, să plângem şi să ne tânguim,
că suntem următori căderii sale. Degrab să alergăm, fraţilor, la milostivul Dumnezeu, singurul care poate să ne izbăvească.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Icoană a răbdării zugrăvită de Dumnezeu se descoperă Dreptul Iov celor ce caută în Sfânta Scriptură mărgăritare duhovniceşti. Că fiind cel mai slăvit
dintre semenii săi, nu a hulit când a pierdut bunătăţile ce le avea, ba încă a ajuns să şadă plin de bu235

be pe mormanele de gunoi, ca unul dintre cei loviţi
de mânia cerească. Şi Dumnezeu, văzând credinţa
sa, i-a făcut parte de bogăţii mai mari decât cele pe
care le pierduse prin pizma diavolului.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, acoperă-ne
pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Să
salte inimile noastre simţind ocrotirea ta, să prindă
putere cei slăbiţi şi cei deznădăjduiţi să capete nădejde.
Cântarea a 3-a:
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
„Adevărat grăiesc vouă: dacă veţi avea credinţă
cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic
nu va fi vouă cu neputinţă.” Şi iarăşi ne-ai zis:
„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi
se va deschide.” Unde este credinţa noastră când
ne plângem că nu suntem ascultaţi? Poate cineva
să spună că a cerut cu umilinţă cele de folos şi nu
le-a primit? Să nu fie.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Întăreşte-ne, Doamne, cum i-ai întărit pe sfinţii
Tăi care s-au aflat în încercări mai grele decât ale
noastre. Luminează-ne, sfinţeşte-ne şi ne miluieşte
Tu, Cel ce ai făgăduit că vei fi cu robii Tăi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
„Cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul, iar cel
care îl iubeşte îl ceartă la vreme”, ne învaţă Dreptul
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Solomon, picurând în sufletele noastre razele înţelepciunii. Oare avem priceperea să vedem în încercările prin care trecem dragostea lui Dumnezeu?
Căci de nu vom vedea-o pe aceasta, înseamnă că ne
îndoim de purtarea Sa de grijă pentru noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
L-a biruit David pe Goliat! Cel slab l-a biruit pe
cel tare, pe sângerosul uriaş! Şi tot aşa fiecare dintre creştinii care au nădejde în Dumnezeu vor birui
viforul necazurilor, căci neputinţele lor vor fi acoperite de dumnezeiescul har.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Izvorul minunilor tale, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, curge neîncetat spre bucuria poporului creştinesc; bolnavii se vindecă, morţii înviază,
cei aflaţi în primejdii se izbăvesc. Arată-ţi şi de această dată milele tale, Născătoare de Dumnezeu,
ca să nu pierim din pricina păcatelor noastre.
Cântarea a 4-a:
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
„Voi să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi
să nu fiţi îngrijoraţi, căci toate acestea păgânii lumii le caută; dar Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi
nevoie de acestea. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui
Dumnezeu, şi toate acestea se vor adăuga vouă”.
Aşa ne-a poruncit Hristos, iar de vom căuta mai întâi cele ale lumii, în care se desfată vremelnic sufletele noastre, atunci Împărăţia se va lua de la noi, şi
ne aşteaptă osânda veşnică.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
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Doamne, Cel ce ai înmulţit pâinile şi peştii, săturând mii de oameni, Care poţi să ne dăruieşti toate
cele de care avem nevoie şi de care ai îngăduit să
fim lipsiţi pentru încercarea credinţei noastre, arată şi acum milele Tale şi plineşte toate lipsurile
noastre.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Zece leproşi au luat vindecare minunată, dar numai unul a ştiut să aducă mulţumire pentru ea.
Peste mulţime de oameni se revarsă binefacerile lui
Dumnezeu, dar numai puţini ştiu să mulţumească
pentru ele.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Sfinte Ierarhe Nicolae, păstorule al Mirelor Lichiei, roagă-te Milostivului Dumnezeu ca ori de câte ori ne lipsesc cele de trebuinţă să le primim prin
mijlocirile tale, de care s-au folosit cele trei fete sărace pe care le-ai îndepărtat de păcatul nelegiuitei
împreunări.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Veacuri întregi creştinii au trecut prin greutăţi fără număr, dar ori de câte ori ţi-au cerut ocrotirea nu
au rămas fără răspuns, Maica noastră. Chiar şi atunci când nu se vede nicio lumină, când totul pare
că s-a năruit, mijlocirea ta dărâmă zidurile potrivnice şi dăruieşte credincioşilor toate cele de trebuinţă.
Cântarea a 5-a:
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Greu este cuvântul Tău, Iubitorule de oameni,
când spui ucenicilor Tăi: „Veţi fi daţi şi de părinţi şi
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de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide
dintre voi, şi veţi fi urâţi de toţi, pentru numele
Meu. Şi păr din capul vostru nu va pieri. Prin
răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre”.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Cel ce ai binecuvântat nunta din Cana Galileii,
Cel ce binecuvântezi în chip minunat înţelegerea şi
iubirea frăţească dintre oameni, adu pacea Ta în familiile creştine, alungând de la ele toată tulburarea,
toată mânia, toată neînţelegerea, ca astfel familiile
să fie mici biserici, şi nu adunări idoleşti, cum
unelteşte neruşinatul diavol.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Mucenicie este să fim prigoniţi de unii pe care îi
purtăm în inimile noastre, de cei pentru întoarcerea cărora Îţi înălţăm fierbinţi rugăciuni. Tu,
Doamne, l-ai scăpat pe dreptul Iosif de moartea pe
care i-o pregătiseră fraţii lui şi mai pe urmă ai rânduit chiar ca aceştia să nu poată trăi fără ajutorul
său; noi credem Ţie că orice suferinţă îşi are roada
ei, că nicio rugăciune nu rămâne neauzită.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Sfinte Mucenice Iacob Persul, ai lepădat dreapta-credinţă şi ai jertfit idolilor, dar maica şi femeia
ta ţi-au stat împotrivă şi te-au mustrat pentru aceasta. Iar tu, venindu-ţi în fire, L-ai mărturisit cu
tărie pe Hristos, şi pentru aceasta ai suferit dureri
de neînchipuit, căci prigonitorii ţi-au tăiat pe rând
toate mădularele. Te rugăm, sfinte al lui Dumnezeu, ai grijă de toţi cei pe care iubirea acestei lumi
îi ţine departe de mântuire şi întoarce-i pe calea
cea bună pe care tu însuţi ai fost întors.
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Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce cu înţelepciune ai mijlocit în chip minunat împăcarea dintre Sfântul Chiril, luminătorul
Alexandriei, şi Sfântul Ioan Gură de Aur, care ai
gonit vrăjmăşia şi neînţelegerea dintre creştinii care ţi-au cerut aceasta, care ai adus pacea în familiile ce stăteau să se destrame, adu liniştea cea binecuvântată în vieţile noastre, ale celor ce suntem încercaţi de răutatea oamenilor şi a îngerilor căzuţi.
Cântarea a 6-a:
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Să luăm aminte la povaţa Sfântului Pavel, Apostolul neamurilor, care a trecut prin încercări mai
grele decât ne putem închipui: „Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar
credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui să fiţi
ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu ispita va
aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda”.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Vezi, Doamne, durerea noastră, vezi tulburarea
care ne-a cuprins. Dă-ne putere să ne ridicăm degrabă şi să lepădăm de la noi duhul întristării şi al
necredinţei. Înmulţeşte-ne credinţa, sporeşte-ne
dragostea, dăruieşte-ne răbdare şi nădejde, ca la
trecerea din această viaţă să putem gusta din bunătăţile pe care le-ai pregătit aleşilor Tăi.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
„Din nimic nu avem noi mai mult de câştigat decât din suferinţe şi pătimiri”, mărturisea dumnezeiescul Ioan Gură de Aur împotriva celor care credeau că pot merge pe calea mântuirii fără să cu240

noască poticnirile. Cum dar vom lepăda noi calea
cea strâmtă, când duce la odihna veşnică? Cum
vom părăsi lupta, dacă vrem să primim nestricăcioasa cunună?
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Precum stăteau coroanele pe capetele împăraţilor, aşa stătea Duhul Sfânt peste Sfântul Alexie,
omul lui Dumnezeu. Să înţelegem dar că nici sărăcia, nici foamea şi nici setea nu pot fi piedică pentru cei pe care încercările îi arată următori sfinţilor; şi pe aceştia Domnul îi va răsplăti cu prisosinţă, aşezându-i la loc de cinste în curţile Sale.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Fecioară, izgoneşte toată mâhnirea,
întristarea şi toată ispita de la noi, păcătoşii tăi
robi, şi îndeamnă cugetele noastre spre săvârşirea
celor bineplăcute lui Dumnezeu, ca să te mărim cu
credinţă şi cu dragoste.
Cântarea a 7-a:
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
„N-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă”, a spus şi ne spune cu blândeţe
Mântuitorul Hristos, aşteptând pocăinţa noastră.
Cine poate zice că nu este păcătos? Cine poate crede
că nu are nevoie de pocăinţă? Numai cei mândri, pe
care iubirea de sine îi ţine departe de Dumnezeu.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Preabunule Doamne, alungă de la noi duhul
mândriei, duhul lăcomiei, duhul desfrâului, duhul
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răutăţii şi duhul deznădejdii, şi dăruieşte-ne darurile Duhului Sfânt: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei-credinţe.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Iubitori de plăceri precum locuitorii Sodomei şi
ai Gomorei sunt astăzi cei care trăiesc departe de
Biserică, şi noi în loc să vedem păcatele noastre ne
mulţumim să credem că suntem mai drepţi decât
ei, asemănându-ne fariseului din Evanghelie. Dar
îndreptăţirea noastră nu este şi nu poate fi socotită
drept pocăinţă, ci ne este cale a pierzării.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Sfinte Mare Mucenice Cipriane, care de la slujirea diavolilor ai venit la cunoaşterea adevăratului
Dumnezeu, cu Sfânta Maria Egipteanca, desfrânata
care a devenit înger în trup omenesc, şi cu David,
care mai înainte a fost tâlhar, rugaţi-vă pentru noi
dimpreună cu toţi cei care părăsind păcatul au urcat pe culmile sfinţeniei, ca să luăm desăvârşit dezlegare de păcate şi să trecem în caldă pocăinţă această viaţă trecătoare.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Cu dragoste i-ai adus pe mulţi la pocăinţă, Maică
Sfântă, îndreptându-i să primească prin Taina Spovedaniei dezlegare de păcate şi dându-le putere în
războiul duhovnicesc. Vezi, dar, greşelile noastre
cele multe, şi roagă-te înaintea Fiului tău preaslăvit
să ne dăruiască iertare de fărădelegile care ne apasă, făcându-ne părtaşi cetei celor care prin îndelunga răbdare a lui Dumnezeu s-au mântuit.
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Cântarea a 8-a:
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Dar nepreţuit sunt pentru neamul creştinesc fericirile pomenite în Evanghelie, şi în vreme de ispită ne aducem aminte cum ne-ai binevestit: „Fericiţi
cei ce plâng, că aceia se vor mângâia”. Vom muri,
fraţilor, la vremea rânduită de Dumnezeu, şi bine
le va fi celor care se vor învrednici de veşnica mângâiere.
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Miluieşte-ne, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu! Miluieşte-ne, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, după ce
ai primit bătăi şi batjocuri ca mulţumire pentru
dragostea pe care ne-ai arătat-o! Miluieşte-ne, Cel
ce vei veni să judeci viii şi morţii, mântuieşte-ne!
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Chip al morţii sunt necazurile prin care trecem,
căci ne îndeamnă să cugetăm la înfricoşătoarea osândă a păcătoşilor. Mai bine ne este nouă a suferi
o vreme pe pământ decât a răbda dincolo chinuri
fără sfârşit.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Să nu zăbovim a cere ajutorul de la cei care au
murit lumii acesteia pentru a trăi pentru Hristos! O,
Sfinţilor Apostoli, dimpreună cu ceata Arhiereilor,
Cuvioşilor şi Drepţilor, cu Sfinţii doctori fără de arginţi şi cu ceilalţi Mucenici, cu toţi Sfinţii ştiuţi şi
neştiuţi, rugaţi-vă Atotputernicului Dumnezeu să ne
lumineze ca să punem început bun mântuirii noastre, lepădând de la noi toată minciuna şi păcatul.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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Sfârşit creştinesc dăruieşte-ne nouă, Fecioară
Preacurată, izbăvindu-ne de moartea năprasnică şi
de celelalte primejdii pe care diavolul vrea să le
abată asupra noastră.
Cântarea a 9-a:
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
„Mare bucurie să socotiţi, fraţii mei, când treceţi
prin diferite ispite”, ne-a spus Sfântul Apostol Iacov, care multe a pătimit pentru numele Tău, arătând şi răsplata celor care au răbdat fără să cârtească: „Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii pe care Dumnezeu a făgăduit-o celor care Îl iubesc pe El.”
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Slăvindu-Te, Îţi mulţumim Ţie, Doamne, căci nu
treci cu vederea puţina noastră rugăciune, pe care
Te rugăm să o primeşti ca pe cei doi bani ai văduvei. Nu ştim să ne rugăm Ţie cu zdrobire de inimă,
nu ştim să ne arătăm mulţumitori pentru toate binefacerile arătate şi cu atât mai puţin pentru cele
ascunse minţii noastre, dar recunoaştem înaintea
Ta că suntem neputincioşi de nu ne vei întări, slabi
de nu ne vei face îndrăzneţi. Miluieşte-ne, Doamne, că fără mila Ta pierim!
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
Să ducem lupta cea bună, ca să auzim şi noi glasul cel preadulce: „Veniţi, binecuvântaţii Părintelui
Meu, de moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de
la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi
dat să mănânc, însetat am fost şi Mi-aţi dat să
beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi
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M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în
temniţă am fost şi aţi venit la Mine”.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
O, dumnezeieşti Stăpânii, Heruvimi, Serafimi,
Domnii, Îngeri, Scaune, toate Căpeteniile şi preamărite Puteri şi Sfinţilor Arhangheli, dimpreună cu
soborul tuturor Sfinţilor, apăraţi-ne de tot răul, de
toată ispita şi necazul, şi rugaţi pe Stăpânul tuturor
să ne mântuiască pe noi, cei cuprinşi de multe păcate.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare
de Dumnezeu, cea pururea apărătoare a celor ce se
roagă ţie şi Maică a nenumăratelor milostiviri arătate neamului omenesc. Ceea ce eşti mai sfântă decât toţi sfinţii şi mai grabnică în ajutor decât suntem noi în rugăciune, pe tine, ceea ce eşti cu adevărat ocrotitoare a creştinilor, te mărim.
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Rugăciune la vreme de ispită

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai îngăduit
diavolului să ispitească în rai pe strămoşii noştri
Adam şi Eva, spre a le încerca ascultarea şi supunerea, Cel ce, de asemenea, ai îngăduit diavolului
să ispitească cu îngrozire şi cu grele suferinţe pe
Dreptul Iov, robul Tău, pentru ca şi mai lămurit să
se vădească virtuţile şi credinţa lui întru Tine, Cel
ce ai dat îngăduinţă satanei să se apropie cu ispitire
de Însuşi Fiul Tău, spre a-L îmbia şi a-L momi cu
poftele şi deşertăciunile acestei lumi, pentru ca,
înfrânt şi ruşinat, acest duh blestemat să audă din
gura Mântuitorului lumii cuvintele: „Înapoia Mea,
satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău
să te închini şi numai Lui unuia să Îi slujeşti”; Cel
ce tuturor drepţilor şi sfinţilor Tăi le-ai dat vremi
de ispitire şi de grele îndoieli, pentru ca prin ele lămurindu-se să iasă şi să rămână şi mai întăriţi în
credinţa, în nădejdea, în dragostea şi în supunerea
cea către Tine; Însuţi, Atotputernice şi Preabunule
Stăpâne, ajută-mi şi mie în această clipă grea, când
duhul satanei îmi tulbură mintea cu îndoieli şi cu
îmboldiri şi când viclene amăgiri îmi frământă inima şi sufletul; arată-mi, Milostive, adevărul şi calea
Ta cea dreaptă, pentru ca, biruind uneltirile lui de
acum, să mă pot bucura de cuvintele Apostolului
Tău Iacov, care zice: „Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci, lămurit făcându-se, va lua cununa vieţii,
pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe
El”.
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Dăruieşte-mi, Stăpâne, inimă curată şi credinţă
tare, pentru ca în aceste clipe să pot cânta dimpreună cu prorocul Tău David: „Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi zic sufletului meu:
Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui! Iar Tu,
Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce
înalţi capul meu! Cu glasul meu am strigat către
Domnul şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui! A
Domnului este mântuirea şi peste tot poporul Tău
binecuvântarea Ta”. Amin.
Rugăciune pentru dobândirea răbdării

Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai răbdat prigonirile, batjocurile şi chiar moartea pe cruce pentru mântuirea noastră, Cel ce ai spus că „prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre”, arată-mi mie, păcătosului, milele Tale cele bogate şi
dăruieşte-mi duhul răbdării, ca sufletul meu cel încercat să dobândească alinare.
Vezi deznădejdea care mă ispiteşte, vezi încercarea prin care trec şi ajută-mă să ies din ea curăţit
de păcate şi pregătit să-Ţi slujesc în toate zilele vieţii mele, şi să slăvesc numele Tău cel sfânt, cântând
împreună cu toţi îngerii şi sfinţii: Aliluia!
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Rugăciune pentru uşurarea sufletului
la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte
care îl tulbură pe om
(din psalmii lui David)

Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă
şi întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă
rugăciunea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte spre mine şi mă ascultă, că
m-am mâhnit întru îngrijorarea mea şi m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut asupra mea. Temere şi cutremur au venit
peste mine şi întunericul m-a acoperit.
Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am
strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la
Tine rugăciunea mea, că s-a umplut de rele sufletul
meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat! Miluieşte-mă,
Doamne, că neputincios sunt! Vindecă-mă, că s-a
tulburat foarte sufletul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nopţile îmi stropesc patul cu
lacrimile mele şi în ele îmi scald aşternutul.
Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru
ce mă tulburi? Nădăjduieşte spre Dumnezeu şi mă
voi mărturisi Lui, mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu.
Domnul este luminarea mea şi Mântuitorul meu,
de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieţii mele, de cine mă voi înfricoşa?
Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea! Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu.
Domnul este ajutorul meu şi voi nădăjdui întru El:
Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu. Amin.
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Rugăciune pentru izbăvirea de vrăjmaşi

Doamne, învaţă-mă să-Ţi cunosc mărirea şi bunătatea. Dă-mi inimă curată şi lesne iertătoare şi
căinţă pentru supărările pe care le-am făcut altora.
Fă să am dragoste creştinească şi să pot răbda cu
pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, ca să
plinesc porunca Ta. Ajută-mă să nu mai fac rău
celor ce-mi fac rău; pe cel ce mă blesteamă, să îl
binecuvântez. De va flămânzi vrăjmaşul, să îi dau
pâine; iar de va înseta, să îl adap. De va cădea, să îl
ridic şi de se va rătăci, să îl povăţuiesc.
Doamne, eu nu sunt decât un om neputincios.
De aceea, ajută-mă cu darul Tău să fiu statornic în
poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste
vrăjmaşii mei şi întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferinţele şi neodihna ce-mi vin
de la ei şi ne împacă pe noi. Dă-mi pacea Ta,
Doamne, ca să putem vieţui pe pământ cu pace, cu
bucurie, şi să-Ţi zicem în unire, cu faţa senină şi cu
inima curată: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Că Ţie se
cuvine slava, cinstea şi închinăciunea în veci.
Amin.
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Rugăciune pentru vrăjmaşi

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
Cel Unul Născut din Tatăl, mai înainte de veci, care
de bunăvoie ai primit moartea pe cruce pentru
mântuirea neamului omenesc şi ca un miel fără de
glas împotriva celui ce-l junghie, aşa nu Ţi-ai deschis gura; căci pe cruce fiind răstignit între cei doi
tâlhari şi batjocurile de la cei doi potrivnici primind, spre cer Ţi-ai ridicat ochii şi cu bunătate
Te-ai rugat: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac”.
Tu, Doamne, ne-ai învăţat să nu stăm împotriva
celor răi şi ai zis: „De te va lovi cineva peste obrazul
cel drept, întoarce-l şi pe cel stâng”. Asemenea Tu
ne-ai poruncit zicând: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri,
binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Părintelui vostru cel din ceruri, căci El răsare soarele
Său peste cei buni şi peste cei răi şi plouă peste cei
drepţi şi peste cei nedrepţi”.
Tu însuţi, întru tot bunule Împărate, caută la mine, nevrednicul robul Tău, şi dă-mi tărie, ca să nu
mă mânii împotriva vrăjmaşului meu şi să nu-i întorc lui loviturile cu răzbunare, căci „numai al Meu
este a răzbuna”, grăieşte Domnul; iar nouă, făpturilor celor după chipul şi asemănarea Ta, ne-ai poruncit Tu însuţi „ca să nu apună soarele peste mânia voastră”, şi daruri la sfintele Tale altare să nu
aducem până nu ne vom fi împăcat mai întâi cu cei
aflaţi în neînţelegeri cu noi.
Tu deci, Care în luminoasa şi sfânta rugăciune
„Tatăl nostru” ne înveţi să ne rugăm zicând: „Şi ne
iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
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greşiţilor noştri”, ajută-mi mie, Doamne, ca potrivit cuvintelor Tale, să răsplătesc cu bine celor ce
mă urăsc, celor ce mă vatămă şi celor ce mă prigonesc. Dă-le lor, Doamne, pacea Ta, luminează-le
mintea, ca să Te cunoască pe Tine şi poruncile
Tale, curăţeşte-le inima şi o mlădie, ca să-şi vadă
greşelile şi să se căiască de nedreptăţile lor! Nu-i
lăsa pe ei, Doamne, în rătăcire şi în păcat! Trimite-le lor binecuvântarea Ta, ca să se întoarcă şi să
se mântuiască şi să fie vii întru împărăţia Ta!
Iar mie, Stăpâne, dăruieşte-mi duhul curăţiei, al
gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, pentru
ca în pace şi cu bucurie să grăiesc către Tine unele
ca acestea: „Iartă-ne nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Amin.
Rugăciune pentru împăcare

Doamne, miluieşte-i pe cei ce mă urăsc, se sfădesc cu mine şi mă ocărăsc, asemenea şi pe cei ce
mă grăiesc de rău, ca nu cumva vreunul din ei să
pătimească ceva rău pentru mine, necuratul, nici în
veacul acesta de acum, nici în cel ce va să fie. Ci-i
sfinţeşte pe ei cu mila Ta, şi-i acoperă cu bunătatea
Ta, Preabunule Stăpâne. Amin.
Rugăciunea văduvei

Dumnezeul meu, plăcut-a voii Tale celei nepătrunse de mintea omenească să-l ia la Tine pe soţul
meu. Grea este crucea pe care mi-ai dat-o să o port.
La cine însă voi căuta scăpare, fără numai la Tine,
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Cel ce eşti apărătorul şi sprijinitorul Atotputernic
al văduvelor şi Părintele cel Atotbun al orfanilor?
Ajută-mi ca unei neputincioase, hrăneşte-mă ca pe
o sărmană şi mă întăreşte a face întru toate voia Ta
cea sfântă! În Tine, preabunule Stăpâne, îmi pun
toată încrederea mea, ascultă umila mea rugăciune, cu Fiul Tău cel Unul Născut, Domnul nostru
Iisus Hristos, cu care împreună stăpâneşti în vecii
vecilor. Amin.
(Dacă rugăciunea se va citi de către bărbatul
văduv, se va citi cu schimbările cuvenite)
Rugăciunea orfanului

Doamne, Dumnezeule, pierdut-am pe părinţii
mei preaiubiţi, pe care nu îi voi mai vedea în viaţa
aceasta; ar trebui să deznădăjduiesc, dacă n-aş şti
că nimic în lume nu se întâmplă fără voia Ta şi că
tu eşti Tatăl orfanilor. Milostiveşte-Te deci şi spre
mine şi fii mie Tată în toate zilele vieţii mele. Ajută-mi să umblu în căile poruncilor Tale; păzeşte-mă de toate primejdiile vieţii acesteia şi fă să-mi
aduc aminte adesea învăţăturile şi dojenile pe care
mi le-au dat bunii mei părinţi în vremea vieţii lor,
ca să pot păşi, cu darul Tău cel sfânt, pe calea cea
adevărată, care duce la mântuire, şi, când chemarea Ta va veni, să pot fi iarăşi cu părinţii mei,
întru fericirea cea veşnică. Amin.
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Rugăciune pentru bunul sfârşit al vieţii

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndurării,
cad înaintea Ta cu inimă plină de durere, Ţie Îţi încredinţez ceasul cel din urmă al vieţii mele.
Când picioarele mele reci îmi vor da să înţeleg că
această corabie a vieţii mele este aproape de limanul său, Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când ochii mei întunecaţi şi tulburi din pricina
morţii ce se apropie vor căuta stăruitor spre Tine,
Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când mâinile mele tremurătoare şi amorţite nu
vor mai putea strânge crucea Ta şi fără de voie o
vor lăsa să cadă pe patul durerii mele, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când obrajii mei galbeni ca ceara şi buzele mele
învineţite vor stârni frică şi milă celor ce vor fi în
jurul meu, când părul capului meu, ud de sudorile
morţii, se va ridica în sus şi va vesti că sfârşitul este
aproape, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când urechile mele vor fi gata să se închidă pentru totdeauna la vorbele oamenilor şi se vor deschide la glasul Tău care va rosti judecata cea
neschimbătoare de care atârnă soarta mea pentru
vecie, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când mintea mea va fi îngrozită de închipuiri înspăimântătoare şi sufletul meu, tulburat de întristarea morţii şi de vederea fărădelegilor mele, se va
lupta cu duhurile întunericului care vor voi să îmi
răpească mângâierea, acoperindu-mi ochii ca să nu
caut la îndurarea Ta şi să mă arunce în deznădejde,
Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
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Când voi vărsa cele din urmă lacrimi, primeşte-le ca pe o jertfă curăţitoare, după care să-mi dau
sufletul cu bună pocăinţă şi în clipa aceea înfricoşată, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când inima mea istovită de durerile morţii abia
va mai bate şi va fi cuprinsă de fiorul sfârşitului şi
zdrobită de zbuciumul luptei cu vrăjmaşii mântuirii mele, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când rudeniile şi prietenii îndureraţi de starea
în care mă aflu se vor aduna în jurul meu şi Te vor
chema în ajutor cu multă dragoste pentru mine,
Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când simţurile mele se vor desprinde de lumea
aceasta, care va dispărea cu totul pentru mine, şi
eu voi geme sub povara amărăciunii ieşirii
sufletului şi a chinurilor morţii, Multmilostive
Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când sufletul meu se va înfăţişa înaintea Ta şi va
vedea pentru întâia oară strălucirea cea nespusă a
slavei Tale, nu-l lepăda de la faţa Ta, ci primeşte-l
în sânul cel dulce al îndurării Tale, Multmilostive
Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui
Dumnezeu, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii
Tale, ale sfântului înger păzitor al vieţii mele, ale
părintelui meu duhovnic şi pentru ale tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-mă pe mine, păcătosul, spurcatul şi necuratul, acum şi în ceasul morţii şi în ziua
Judecăţii, şi-mi iartă păcatele mele pe care le-am
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Rugăciune pentru mântuire

Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie,
întăreşte-mi credinţa! Te iubesc, dar sporeşte-mi
dragostea! Mă pocăiesc, dar fă-mi căinţa să prisosească! Te slăvesc ca pe întâiul meu Început! Te doresc ca pe cea mai înaltă dorire a mea! Îţi mulţumesc, ca Binefăcătorului meu celui veşnic! Te chem
ca pe puternicul meu Apărător.
Dumnezeul meu, binevoieşte şi povăţuieşte-mă
cu înţelepciunea Ta, călăuzeşte-mă cu dreptatea
Ta, mângâie-mă cu milostivirea Ta, apără-mă cu
puterea Ta.
Îţi închin, o, Dumnezeule, gândurile, faptele, suferinţele mele, ca în viitor să mă gândesc la Tine, să
grăiesc despre Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine.
Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, pentru că
Tu voieşti să mă supun voii Tale, şi făgăduiesc să
fac tot ceea ce voieşti Tu.
Te rog cu umilinţă luminează-mi mintea, oţeleşte-mi voia, curăţeşte-mi trupul şi sfinţeşte-mi sufletul!
Dumnezeule Preabun, ajută-mă să mă curăţesc
de greşelile trecute, să biruiesc ispitele viitoare şi să
lucrez cuvenitele virtuţi. Umple inima mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greşelile
mele, de râvnă pentru binele aproapelui şi de defăimare pentru deşertăciunile lumii. Fă-mă să fiu supus mai-marilor mei şi cu dragoste către cei mai
mici, credincios prietenilor şi iertător vrăjmaşilor
mei.
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Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu, ca să
biruiesc cele şapte păcate de căpetenie, care sunt
pricina tuturor păcatelor. Să biruiesc adică: mândria, prin smerenie creştinească; iubirea de argint,
prin milostenie; invidia, prin dragoste şi bucurie
pentru binele aproapelui; desfrânarea, prin înfrânare şi curăţie; lăcomia, prin cumpătare; mânia,
prin răbdare; lenea, prin bărbăţie creştinească.
Asemenea să biruiesc şi toate celelalte păcate şi
patimi ce izvorăsc din acestea.
Şi-mi dă virtuţile creştineşti: credinţa, nădejdea
şi dragostea.
Dumnezeul meu, fă-mă înţelept întru lucrările
mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri şi
smerit în propăşire. Nu mă lăsa să uit vreodată a fi
cu luare-aminte la rugăciuni şi în biserică, cumpătat la masă, grabnic la împlinirea datoriilor şi statornic în hotărâri. Doamne, insuflă-mi grija să am
totdeauna conştiinţă dreaptă, înfăţişare cuviincioasă, vorbire folositoare şi purtare în bună rânduială.
Dă-mi harul Tău, ca să mă deprind a-mi stăpâni
totdeauna patimile, a mă învrednici de darurile
Tale, a păzi legea Ta şi a dobândi mântuirea. Dumnezeul meu, fă să cunosc cât de mici sunt bunătăţile pământeşti şi cât de mari sunt cele cereşti, cât
de scurt este timpul acestei vieţi şi cât de nemărginită este veşnicia. Ajută-mi să fiu întotdeauna gata
de moarte şi să mă cutremur de judecata Ta, să
scap de chinurile cele veşnice şi să dobândesc raiul
prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.

256

ACATISTUL
„SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE”
După obişnuitul început se zic:
Condacul 1:
Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ţii în dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi
mulţumim pentru binefacerile Tale cele arătate şi
cele ascunse, pentru viaţa pământească şi pentru
cereştile bucurii ale împărăţiei Tale. Arată-ne şi de
acum înainte mila Ta, celor care cântăm:
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Icosul 1:
Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar
îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind
leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte
de atunci peste toate cărările mele, în chip minunat
călăuzindu-mă către lumina veşniciei. Cu slavă s-au
arătat, din prima zi şi până acum, darurile proniei
Tale cele îmbelşugate. Îţi mulţumesc şi strig cu toţi
cei care Te cunosc pe Tine:
Slavă Ţie, Celui ce m-ai chemat la viaţă,
Slavă Ţie, Celui ce mi-ai arătat frumuseţea lumii,
Slavă Ţie, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul
şi pământul ca pe o carte a veşnicei înţelepciuni,
Slavă Ţie, pentru veşnicia ce se arată în lumea
cea vremelnică,
Slavă Ţie, pentru milele Tale cele arătate şi cele
ascunse,
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Slavă Ţie, pentru fiecare suspinare în încercările
mele,
Slavă Ţie, pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 2-lea:
Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale:
vântul bineînmiresmat, munţii care tind spre cer,
apele ca nişte oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor şi curgerea lină a norilor. Întreaga fire şopteşte tainic, toată e plină de mângâiere, păsările şi dobitoacele poartă pecetea iubirii
Tale. Binecuvântat este pământul cu frumuseţea
cea degrab trecătoare, care deşteaptă dorul de veşnicul locaş unde întru nestricăcioasă frumuseţe se
aude cântarea: Aliluia!
Icosul al 2-lea:
M-ai adus în viaţa aceasta ca într-un rai preasfânt. Am văzut cerul ca un potir albastru şi adânc,
în azurul căruia cântă păsările, am ascultat foşnetul
liniştitor al pădurii şi susurul dulce-glăsuitor al apelor, m-am înfruptat din roadele bine înmiresmate
şi dulci, ca şi din mierea cea parfumată. Ce bine e la
Tine pe pământ şi câtă bucurie să fii oaspetele Tău!
Slavă Ţie, pentru praznicul vieţii,
Slavă Ţie, pentru buna mireasmă a
lăcrămioarelor și a trandafirilor,
Slavă Ţie, pentru felurimea cea desfătată a roadelor şi a seminţelor,
Slavă Ţie, pentru strălucirea de giuvaer din roua
dimineţii,
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Slavă Ţie, pentru surâsul deşteptării scăldate în
lumină,
Slavă Ţie, pentru frumuseţea zidirii mâinilor
Tale,
Slavă Ţie, pentru viaţa veacului acesta, prevestitoare a celei cereşti,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 3-lea:
Prin puterea Sfântului Duh împrăştie mireasmă
orice floare – tainică adiere de parfum, gingaşă alcătuire de culori, frumuseţea Celui Mare întru cele
smerite. Laudă şi cinste Făcătorului de viaţă Dumnezeu, Cel Care a încununat ţarina cu aurul spicelor şi cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria
vederii celor tainice. Veseliţi-vă şi-I cântaţi Lui:
Aliluia!
Icosul al 3-lea:
Cât de minunat eşti în sărbătoarea primăverii,
când se trezeşte la viaţă toată făptura şi noi strigăm
cu bucurie către Tine: Tu eşti Izvorul vieţii, Tu eşti
Biruitorul morţii!
Mângâiate de lumina lunii şi de cântecele privighetorilor stau văile şi codrii în veşminte de nuntă.
Întreaga lume e mireasa Ta şi ca pe Mirele ei veşnic
Te aşteaptă. Dacă iarba câmpului astfel o îmbraci,
pe noi oare cum ne vei preschimba în veacul Învierii ce va să fie? Cum vor lumina trupurile noastre,
iar sufletele cum vor străluci?
Slavă Ţie, Celui ce ai scos dintru întunecimile
pământului felurite culori şi gusturi şi miresme,
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Slavă Ţie, pentru zidirea cea primitoare şi bogată
în mângâiere,
Slavă Ţie, că ne-ai înconjurat cu mii şi mii de
făpturi,
Slavă Ţie, pentru adâncul înţelepciunii Tale, care
şi-a pus pecetea peste întreaga lume,
Slavă Ţie, cu evlavie sărutăm urmele paşilor Tăi
nevăzuţi,
Slavă Ţie, Celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a vieţii veşnice,
Slavă Ţie, pentru nădejdea vieţii nestricăcioase,
nepieritoare, desăvârşite,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 4-lea:
Cu câtă dulceaţă îi îndestulezi pe cei ce se gândesc la Tine, ce făcător de viaţă este Cuvântul Tău
cel Sfânt! Mai plăcută decât untdelemnul şi mai
dulce decât fagurii este împreună-grăirea cu Tine.
Rugăciunea adusă Ţie prinde viaţă şi se înaripează:
cu ce cutremur se umple sufletul şi cât de măreţe şi
pline de tâlc par atunci viaţa şi făptura toată! Unde
nu eşti Tu – acolo e pustiu. Unde eşti Tu – acolo e
bogăţia sufletului, acolo se revarsă, ca un şuvoi de
apă vie, cântarea: Aliluia!
Icosul al 4-lea:
Când se lasă înserarea pe pământ şi se aşterne liniştea, aducând vremea odihnei şi a somnului obştesc, palatele strălucitoare închipuite de norii poleiţi cu aurul amurgului îmi par a fi cămara Ta. Foc
şi porfiră, aur şi azur grăiesc prorocind despre
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frumuseţea cea negrăită a cereştilor Tale sălaşuri şi
cu glas de prăznuire strigă:
Slavă Ţie, în ceasul tihnit al înserării,
Slavă Ţie, Celui ce ai revărsat asupra lumii adâncă pace,
Slavă Ţie, pentru raza de rămas-bun a soarelui
care apune,
Slavă Ţie, pentru darul somnului odihnitor,
Slavă Ţie, pentru bunătatea Ta vădită în întuneric prin lumina pe care o ţeşi în inimile noastre,
Slavă Ţie, pentru rugăciunile smerite ale sufletului păzit de înger,
Slavă Ţie, pentru deşteptarea făgăduită în bucuria veşnicei zile neînserate,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 5-lea:
Nu sunt cumplite viforele vieţii pentru acela în al
cărui suflet străluceşte făclia focului Tău. Împrejur
– vreme rea şi întuneric, groază şi urlet de vijelie;
iar în sufletul lui e pace şi lumină: acolo e Hristos!
Şi inima cântă: Aliluia!
Icosul al 5-lea:
Văd cerul Tău strălucitor de stele. O, cât eşti de
bogat şi câte lumini ai! Prin razele îndepărtaţilor
luminători mă priveşte veşnicia; sunt atât de mic şi
neînsemnat, dar cu mine este Domnul şi pretutindeni sunt păzit de dreapta Lui cea iubitoare.
Slavă Ţie, pentru necontenita Ta purtare de
grijă,
Slavă Ţie, pentru oamenii pe care pronia Ta mi
i-a adus în cale,
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Slavă Ţie, pentru dragostea rudelor, pentru dăruirea prietenilor,
Slavă Ţie, pentru blândeţea dobitoacelor care-mi
slujesc,
Slavă Ţie, pentru clipele luminoase ale vieţii
mele,
Slavă Ţie, pentru bucuriile limpezi ale inimii,
Slavă Ţie, pentru fericirea de a trăi, de a mă nevoi şi de a contempla,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 6-lea:
Cât eşti de măreţ şi de apropiat întru cumplita
suflare a furtunii, cum se vădeşte atotputernicia
mâinii Tale în şerpuirea fulgerelor orbitoare: minunată este măreţia Ta. Glasul Domnului peste
câmpii şi în foşnetul codrilor, glasul Domnului în
purcederea tunetelor şi ploii, glasul Domnului peste ape multe. Lăudat fii în vuietul munţilor care
scuipă foc. Tu scuturi pământul ca pe un veşmânt;
Tu înalţi până la cer valurile mării. Laudă Ţie, Celui
ce ai smerit trufia omenească, făcând să se înalţe
strigăt de pocăinţă: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
Ca fulgerul când luminează cămările ospăţului şi
după el par jalnice toate făcliile, aşa ai strălucit şi
Tu în sufletul meu, fără de veste, la vremea celor
mai mari bucurii ale mele; iar după lumina Ta de
fulger, ce palide, întunecate şi firave păreau aceste
bucurii... Sufletul meu năzuieşte spre Tine!
Slavă Ţie, culme a celor mai înalte vise omeneşti,
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Slavă Ţie, pentru setea noastră nepotolită după
împărtăşirea cu Dumnezeu,
Slavă Ţie, Celui ce ai aprins în noi un dor mai
mare de cele cereşti decât de cele pământeşti,
Slavă Ţie, Celui ce faci din noi fii ai luminii, înveşmântându-ne cu cele mai gingaşe raze ale Tale,
Slavă Ţie, Celui ce ai zdrobit puterea duhurilor
întunericului şi ai sortit tot răul nimicirii,
Slavă Ţie, pentru descoperirile Tale,
Slavă Ţie, pentru fericirea de a Te simţi şi a vieţui cu Tine,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 7-lea:
În sânul minunatei simfonii care ne înfăşoară cu
bogatele ei armonii se face auzită chemarea Ta. Tu
ne descoperi pridvorul împărăţiei ce va să fie în
dulceaţa cântărilor, în minunatele acorduri ale sunetelor, în simţirea înaltă din glăsuirea lor, în strălucirea lucrării artistului. Orice adevărată frumuseţe ne poartă sufletele spre Tine, ca o puternică chemare, făcându-ne să înălţăm cu glas de sărbătoare
cântarea: Aliluia!
Icosul al 7-lea:
Cu pogorârea Sfântului Tău Duh Tu luminezi şi
faci să rodească arta pictorilor, inspiraţia poeţilor,
gândirea savanţilor. Cu puterea cunoaşterii de sus
pătrund ei legile Tale, luminându-ne adâncul înţelepciunii Tale de Ziditor. Lucrările lor şi fără de voie Te mărturisesc: O, cât eşti de mare în operele lor,
cât eşti de mare în omul pe care Tu l-ai făcut!
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Slavă Ţie, Celui ce Ţi-ai arătat puterea în legile
ce cârmuiesc zidirea,
Slavă Ţie, că toată făptura e plină de legile pe care i le-ai rânduit,
Slavă Ţie, pentru tot ce ni s-a descoperit prin
harul Tău,
Slavă Ţie, pentru ceea ce cu înţelepciune ne-ai
ascuns,
Slavă Ţie, pentru geniul minţii omeneşti,
Slavă Ţie, pentru puterea de a lucra cele de folos,
Slavă Ţie, pentru limbile de foc ale inspiraţiei,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 8-lea:
Cât de apropiat eşti de noi în ziua bolii! Tu Însuţi îi cercetezi pe cei bolnavi, Tu Însuţi Te apleci
spre patul celui suferind. Şi inima lui stă de vorbă
cu Tine. Tu luminezi sufletul cu pace în vremea
grelelor pătimiri şi scârbe, Tu trimiţi ajutor neaşteptat. Tu mângâi, Tu cercetezi cu dragoste şi mântui, Ţie Îţi înălţăm cântarea: Aliluia!
Icosul al 8-lea:
Când, prunc fiind, Te-am chemat cu înţelegere
pentru prima oară, mi-ai împlinit rugăciunea şi
mi-ai adumbrit sufletul cu pacea harului Tău.
Atunci am înţeles că Tu eşti bun şi fericiţi sunt cei
care aleargă la Tine. Am început a Te chema din ce
în ce mai des, iar acum strig:
Slavă Ţie, Celui ce plineşti cererea mea pentru
cele bune,
Slavă Ţie, Celui ce veghezi necontenit asupra
mea,
264

Slavă Ţie, Celui ce tămăduieşti neputinţele şi
scârbele cu trecerea vindecătoare a timpului,
Slavă Ţie, Celui ce singur ştii de ce îngădui să
fim prigoniţi pe nedrept,
Slavă Ţie, Celui prin Care nicio pierdere nu e de
neînlocuit şi tuturor le dăruieşti viaţa de veci,
Slavă Ţie, Celui ce faci nepieritor tot lucrul cel
înalt şi bun,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai făgăduit reîntâlnirea cea
dorită cu cei de aproape ai noştri adormiţi întru
nădejdea Învierii,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 9-lea:
De ce zâmbeşte tainic toată făptura în zilele de
praznic? De ce atunci se revarsă în inimă o minunată uşurare, fără asemănare cu cele pământeşti şi însuşi văzduhul devine altar şi biserică purtătoare de
lumină? E adierea harului Tău, e strălucirea Taborului, cerul şi pământul cântă atunci lauda: Aliluia!
Icosul al 9-lea:
Când m-ai insuflat spre a sluji aproapelui, luminându-mi sufletul cu umilinţă, atunci una din razele Tale nenumărate a căzut asupra inimii mele, şi
ea s-a făcut purtătoare de lumină, fier în văpaie:
am privit chipul Tău tainic şi neapropiat.
Slavă Ţie, Celui ce ai preschimbat viaţa noastră
cu faptele bunătăţii,
Slavă Ţie, Celui ce ai pecetluit cu negrăită dulceaţă fiecare din poruncile Tale,
Slavă Ţie, Celui ce Te sălăşluieşti în chip nevăzut
acolo unde adie buna mireasmă a milostivirii,
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Slavă Ţie, Celui ce ne-ai trimis nereuşite şi scârbe, ca să ne întoarcem ochii spre suferinţa celorlalţi,
Slavă Ţie, Celui ce ai pus mare răsplată în însăşi
fapta bună,
Slavă Ţie, Celui ce primeşti avântul spre cele
înalte,
Slavă Ţie, Celui ce învălui cu iubirea mai presus
de toate,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 10-lea:
Un lucru prefăcut în pulbere nu se alcătuieşte iară din aceasta, dar Tu învii pe cei a căror conştiinţă
s-a stins şi întorci la frumuseţea cea dintâi sufletele
ce o pierduseră fără nădejdea de a o mai dobândi.
Cu Tine nimic nu e cu neputinţă de îndreptat. Tu
eşti cu totul dragoste. Tu eşti Cel ce pe toate le zideşti şi Cel ce iarăşi dai viaţă. Pe Tine Te lăudăm
cântând: Aliluia!
Icosul al 10-lea:
Dumnezeul meu, Cel ce cunoşti căderea îngerului trufaş al zorilor, mântuieşte-mă cu harul Tău,
nu mă lăsa să mă îndepărtez şi să mă îndoiesc de
Tine. Ascute auzul meu, ca să aud în toate clipele
vieţii mele glasul Tău tainic şi să-Ţi strig, iubitorule
de oameni:
Slavă Ţie, pentru minunatele potriviri de întâmplări pe care le-a rânduit pronia Ta,
Slavă Ţie, pentru presimţirile dăruite de har,
Slavă Ţie, pentru poveţele glasului tainic,
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Slavă Ţie, pentru descoperirile din vis şi din trezie ale cuvioşilor Tăi,
Slavă Ţie, Celui ce zădărniceşti planurile nefolositoare,
Slavă Ţie, Celui ce ne trezeşti prin suferinţe din
beţia patimilor,
Slavă Ţie, Celui ce smereşti spre mântuire trufia
inimii,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 11-lea:
Prin lanţul de gheaţă al veacurilor simt suflul
fierbinte al dumnezeirii Tale şi dragostea Ta de oameni. Tu eşti aproape, sorocul vremurilor se apropie. Văd Crucea Ta: ai îndurat-o pentru mine. În
pulbere se aşterne duhul meu înaintea Sfintei
Cruci: aici e biruinţa iubirii şi a mântuirii, aici nu
încetează în veci lauda: Aliluia!
Icosul al 11-lea:
Fericit cel care va cina în Împărăţia Ta, însă Tu
m-ai împărtăşit încă de pe pământ cu această fericire de fiecare dată când mi-ai întins cu dreapta Ta
dumnezeiască Trupul şi Sângele Tău, iar eu, mult
păcătosul, am primit Sfintele Taine şi am simţit iubirea Ta cea negrăită şi mai presus de fire.
Slavă Ţie, pentru puterea harului Tău cel necuprins şi de viaţă făcător,
Slavă Ţie, Celui ce ai înălţat Biserica Ta ca adăpost lumii ostenite,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai născut a doua oară prin
apele cele de viaţă făcătoare ale Botezului,
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Slavă Ţie, căci Tu întorci celor care se pocăiesc
neprihănirea crinilor,
Slavă Ţie, adânc nesecat al iertării,
Slavă Ţie, pentru paharul vieţii şi pentru pâinea
bucuriei veşnice,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai ridicat spre cer,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 12-lea:
De multe ori am privit cum se răsfrângea slava
Ta pe chipurile celor răposaţi. Cum străluceau de
nepământească frumuseţe şi bucurie, cât de nematerialnice păreau trăsăturile lor: cu adevărat era
praznicul fericirii şi al odihnei în sfârşit atinse; tăcerea lor striga spre Tine. În ceasul sfârşitului luminează şi sufletul meu, cel care strigă: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
Ce înseamnă laudele mele înaintea Ta! Eu nu am
auzit cântarea heruvimilor – aceasta este partea sufletelor înalte –, dar ştiu cum Te slăveşte firea. Am
privit iarna cum, sub tăcerea lunii, întreg pământul
Îţi aduce tihnită rugăciune, înveşmântat în haină
albă, strălucind de nestematele zăpezii. Am văzut
cum se bucură de Tine soarele care răsare şi am auzit corurile păsărilor slavoslovind. Am auzit cum
foşnesc codrii, cântă vânturile şi apele susură cu
taină despre Tine, am auzit cum Te propovăduiesc
cetele luminătorilor prin mişcarea pe care le-ai rânduit-o, cu înţelepciune, pe nesfârşitele întinderi.
Ce e lauda mea?! Firea este ascultătoare, iar eu
nu sunt. Atâta cât trăiesc şi văd dragostea Ta, râvnesc să-Ţi mulţumesc, să mă rog Ţie şi să strig:
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Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat lumina,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adâncă, nemăsurată şi dumnezeiască,
Slavă Ţie, Celui ce ne umbreşti cu lumina, cu cetele sfinţilor şi îngerilor Tăi,
Slavă Ţie, Preasfântule Părinte, Care ne-ai chemat să dobândim Împărăţia Ta,
Slavă Ţie, Duhule Sfinte, Soare de-Viaţă-Făcător
al veacului ce va să vină,
Slavă Ţie, Fiule al lui Dumnezeu, începătură a
mântuirii noastre,
Slavă Ţie, pentru toate, Treime Dumnezeiască şi
Preabună,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 13-lea:
O, Preabună şi de-Viaţă-Făcătoare Treime, primeşte mulţumire pentru toate milele Tale şi ne arată vrednici de binefacerile Tale ca, înmulţind talanţii care ne-au fost încredinţaţi, să intrăm în veşnica
bucurie a Domnului nostru, cântând cântare de biruinţă: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice Icosul întâi: Venit-am pe lume... şi
Condacul întâi: Împărate al veacurilor...
Şi se face otpustul.
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Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule a toată
milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată mare
milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând
acum către a Ta slavă cu frică şi cu cutremur, aduc
Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul Tău rob. Te slăvesc,
Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine. Şi iarăşi, căzând înaintea Ta, Îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de
Tine şi de aproapele meu.
Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte. Şi mă învredniceşte ca în toate zilele
vieţii mele totdeauna mulţumire să Îţi aduc şi să
grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
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