
Din vistieria inimii mele 
Arhimandritul Teofil Paraian 

CÃTRE CITITORII MEI 
  

Iubite Cititor, 

 Cartea aceasta este pregãtitã anume pentru tine. Din clipa în care o vei citi, ea nu va mai fi numai a 
mea, ci va fi si a ta. Cele "din vistieria inimii mele" vor intra si în "vistieria inimii tale". 

Cuvântãrile si cuvintele, câte sunt cuprinse în cartea de fatã, au fost rostite în fata unor ascultãtori. 
Cele mai multe dintre ele au fost revãrsãri de suflet, spre bucuria si în folosul obstii Mânãstirii 
Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus, cu prilejul spovedaniei. Obisnuiesc ca în zilele hotãrâte pentru 
spovedanie, sã rostesc un cuvânt de învãtãturã. Aceste cuvinte de învãtãturã au fost considerate de 
cãtre ascultãtori - si de ce n-as spune-o - si de mine, "binevenite si dorite". Unii dintre ascultãtori mi-
au propus sã adun aceste cuvinte într-o carte si sã le trimit la propovãduire, ceea ce, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, am si fãcut. 

Este o bucurie pentru mine sã stiu cã aceste cuvântãri ale mele n-au rãmas numai cuvânt vorbit, care 
poate fi uitat, ci au putut fi date scrisului, ca sã rãmânã, dupã spusa strãmosilor nostri latini, care 
ziceau: "Verba volant, scripta manent". 

De acum, din clipa existentei acestei cãrti, cuvântãrile mele de odinioarã pot fi citite si recitite, pot fi 
impropriate si întrebuintate. Ele pot fi revãzute si asimilate si, în felul acesta, nu sunt expuse uitãrii. 

Cãrtii de fatã i-am dat titlul "Din vistieria inimii mele". Titlul acesta mi-a fost sugerat de cuvântul 
Domnului Hristos pãstrat în Evanghelia de la Luca, unde citim: "Omul bun, din vistieria cea bunã a 
inimii sale, scoate cele bune, pe când omul rãu, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate cele rele" 
(Luca 6, 45). Eu am constiinta cã am scos din vistieria inimii mele ceea ce am mai bun si am oferit 
ascultãtorilor mei, iar acum, prin cartea aceasta, ofer ce am mai bun si cititorilor, deci în mod special 
tie, Iubite Cititor. 

Orice cuvânt vorbit sau scris este "din prisosul inimii" (Matei 12, 34). "Din prisosul inimii" mele este 
si cartea de fatã. Fiecare dintre cuvântãrile care alcãtuiesc cartea se vrea o atentionare, o aducere 
aminte în vederea progresului sufletesc. Si, pentru cã alcãtuirile pe care le cuprinde cartea de fatã îmi 
sunt dragi mie, dupã cum sunt dragi si celor care au dorit sã existe aceastã carte, le-am cuprins sub 
titlul "Din vistieria inimii mele". Poate cã cititorii mei se vor opri mai mult asupra uneia sau alteia 
dintre cuvântãri sau dintre rãspunsuri. Toate fiind "din prisosul inimii", le recomand pe toate! 

Deci, Iubite Cititor, ia aminte la cele scrie de mine, la cele ce le-am pregãtit pentru tine si, împreunã, 
în fata lui Dumnezeu, sã ne arãtãm recunostinta fatã de cei care au contribuit în vreun fel ca aceastã 
carte sã existe si sã-si facã lucrarea de îmbunãtãtire sufleteascã, pentru ca si în aceasta sã se 
preamãreascã Prea Cinstitul si de Mare Cuviintã Nume al Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh. 

Fie Numele Domnului binecuvântat de acum si pânã în veac! 
  

Arhimandrit
Teofil Paraian
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POMENIREA SFÂNTULUI MACARIE CEL MARE 

 

Mânãstirea Brâncoveanu 
19 ianuarie 1996

Astãzi este ziua de pomenire a unui fericit cu numele "Fericit". Este ziua de pomenire a Sfântului 
Macarie. "Macarie" în limba greacã înseamnã "Fericit". Sfântul Macarie a fost fericit în aceastã viatã 
slujind lui Dumnezeu, si este fericit în viata de dincolo, ca unul care este la Dumnezeu. Îl cinstim ca 
pe cineva primit de Dumnezeu, fericit de Dumnezeu, fericit prin Dumnezeu. 

Când pomenim un fericit cu nume de "Fericit", este firesc sã ne întrebãm cum am putea fi si noi 
fericiti. Dacã am sluji Mântuitorului nostru Iisus Hristos împlinind cele pentru care Domnul Hristos 
îi fericeste pe oameni, am putea sã fim fericiti si sã avem nume de fericiti. 

Cele nouã fericiri cuprinse în Sfânta Evanghelie de la Matei, Capitolul V, pe care le auzim la fiecare 
Sfântã Liturghie, sunt un urcus spre bucurie, un urcus spre fericire: 

"Fericiti cei sãraci cu duhul". Pentru smerenia lor, pentru lipsa lor de îndestulare, în întelesul cã nu se 
multumesc cu putin, ci vor totdeauna sã facã mai mult si mai mult, Domnul Hristos îi fericeste si le 
spune cã "a lor va fi împãrãtia cerurilor". 

Îi fericeste Domnul nostru Iisus Hristos pe "cei ce plâng", ca pe unii care vor fi mângâiati. Domnul 
Hristos nu vrea sã fim în plângere, ci vrea sã fim în bucurie: "Bucurati-vã si vã veseliti, cã plata 
voastrã multã este în ceruri" - a zis El dupã cele nouã fericiri, fãgãduind fericirea din mângâiere celor 
care au întristare în lumea aceasta. 

Îi fericeste Domnul Hristos pe cei blânzi, spunându-le cã ei "vor mosteni pãmântul"; dacã Domnul 
Hristos îi fericeste pe "cei blânzi", înseamnã cã toti trebuie sã ne strãduim sã fim blânzi. 

Îi fericeste Domnul Hristos pe "cei ce flãmânzesc si însetoseazã de dreptate", adicã pe cei care simt 
trebuinta de a fi drepti, pe cei care cautã toatã dreptatea ("Sã împlinim toatã dreptatea" (Matei 3, 15) 
cum a zis Domnul Hristos la botezul Sãu). Dreptatea aceasta trebuie sã fie o necesitate a sufletului 
omenesc; dacã nu este o necesitate, înseamnã cã nici nu o cãutãm. 

Fericiti sunt cei milostivi, cã "aceia se vor milui". Îi fericeste Domnul Hristos pe cei blânzi, pe cei 
milostivi, pe cei binevoitori, pe cei întelegãtori cu lipsurile oamenilor, pe cei care adaugã ceva celor 
ce nu au (existã si o milostivire sufleteascã si, dacã nu o ai, nu ai nici lucruri de dat). 

Îi fericeste Domnul Hristos pe "cei curati cu inima, cã aceia vor vedea pe Dumnezeu". Grija noastrã, 
ca unii care vrem sã-L vedem pe Dumnezeu, este aceea de a ne curãti inima, de a înlãtura din inima 
noastrã toate lucrurile pe care nu le binecuvi-teazã Dumnezeu. 

Îi fericeste Domnul Hristos pe "fãcãtorii de pace", care se vor chema "fiii lui Dumnezeu"; asadar si 
noi trebuie sã fim doritori de a înmulti binele, de a înmulti pacea între oameni. 

Îi fericeste Domnul Hristos pe cei "prigoniti pentru drep-tate", adicã pe cei care sunt statornici în 
dreptate, care se silesc pentru dreptate si atunci când au împotriviri, care nu cautã dreptatea cu 
comoditate, ci cautã dreptatea cu silintã ("Împãrãtia lui Dumnezeu se ia cu nãvalã" - Matei 11, 12). 

2



Îi fericeste Domnul Hristos pe cei care, statornici fiind în bine, pot suporta sã fie batjocoriti de 
oameni fãrã a se clinti din bine, pot sã sufere orice cuvânt rãu (minciunã, neadevãr) spus împotriva 
lor. Pe acestia Domnul Hristos îi îndeamnã la bucurie: "Bucurati-vã si vã veseliti, cã plata voastrã 
multã este în ceruri". Este sigur cã Sfântul Macarie, cel cu nume de "Fericit", a fost lucrãtorul acestor 
bunuri sufletesti care aduc fericirea. 

L-a fericit Domnul Hristos pe Apostolul Toma, care a vrut sã se încredinteze de Învierea 
Mântuitorului, Care a spus cu prilejul acesta: "Fericiti sunt cei ce n-au vãzut si au crezut" (Ioan 20,  
29). Deci sunt fericiti cei ce cred, pentru cã dacã nu crezi, nu te silesti prin credintã pentru cele pe 
care le aduce credinta. 

L-a fericit Domnul Hristos pe Sfântul Apostol Petru, care a fãcut mãrturisirea: "Tu esti Hristosul, 
Fiul lui Dumnezeu Celui viu" (Matei 16, 16), dupã care Domnul Hristos a zis: "Fericit esti Simone, 
cã nu trup si sânge ti-au descoperit tie aceasta, ci Tatãl Meu, Cel din ceruri". Dumnezeu Însusi i-a 
descoperit adevãrul cã Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu Celui viu! 

A fericit Domnul Hristos pe ucenicii Sãi, pe ascultãtorii Sãi, când a zis: "Fericiti sunt ochii vostri cã 
vãd si urechile voastre cã aud. Cãci adevãrat grãiesc vouã cã multi prooroci si drepti au dorit sã vadã 
cele ce priviti voi, si n-au vãzut, si sã audã cele ce auziti voi, si n-au auzit" (Matei 13, 16-17). 

A fericit Domnul Hristos pe Maica Sa preasfântã si pe cei care cunosc cuvântul Evangheliei si se 
silesc pentru pãzirea lui: când o femeie a ridicat glasul din popor si a zis "Fericit este pântecele care 
Te-a purtat si fericiti sunt sânii pe care i-ai supt", Domnul Hristos a rãspuns "adevãrat", deci a fericit 
pe Maica Domnului, si a adãugat: "Fericiti sunt si cei ce ascultã cuvântul lui Dumnezeu si-l pãzesc" 
(Luca 11, 28). 

Si, în sfârsit, a mai avut Domnul Hristos un cuvânt rãmas în Sfânta Evanghelie: "Fericit este acela 
care nu se va sminti întru Mine" (Matei 11, 6) adicã acela care are siguranta adevãrului cã Domnul 
Hristos este Mântuitorul nostru. 
  

Pe toate acestea sigur le-a împlinit Sfântul Macarie, cel cu nume de "Fericit", si de aceea este fericit. 

Cred cã vã mai aduceti aminte cã v-am spus eu o cale spre fericire; anume, o cale care începe cu 
credinta în Dumnezeu: cel care vrea sã fie fericit trebuie neapãrat sã fie credincios, pentru cã 
fericirea o dã Dumnezeu. Am zis cã în limba greacã "credincios în Dumnezeu" se numeste "Teopist". 
Cine are credintã în Dumnezeu, se sileste sã împlineascã voia lui Dumnezeu, se supune lui 
Dumnezeu si devine "rob al lui Dumnezeu", adicã "Teodul". Cel care împlineste poruncile lui 
Dumnezeu, pe mãsurã ce le împlineste, Îl cunoaste pe Dumnezeu si devine "Teognost". Cine-L 
cunoaste pe Dumnezeu, acela Îl iubeste pe Dumnezeu pe mãsura cunoasterii Lui, si devine "Teofil". 
Si cine este "iubitor de Dumnezeu", pentru cã aceasta înseamnã "Teofil", sigur este fericit, pentru cã 
iubirea aduce totdeauna fericire. Si acela este "Macarie". 

Pentru cã astãzi este pomenit Sfântul Macarie, pe lângã cele ce vi le-am spus, vreau sã mai adaug si 
faptul cã în alcãtuirea numitã tropar avem prilejul sã vorbim cu Sfântul Macarie si sã zicem: 
"Locuitor pustiului si înger în trup si de minuni fãcãtor te-ai arãtat, de Dumnezeu purtãtorule 
pãrintele nostru Macarie. Cu postul, cu privegherea, cu rugãciunea, cerestile daruri luând, vindeci pe 
cei bolnavi si sufletele celor ce aleargã la tine cu credintã. Mãrire Celui ce ti-a dat tie putere, mãrire 
Celui ce te-a încununat pe tine, mãrire Celui ce lucreazã prin tine, tuturor, tãmãduiri". 

Vorbim cu Sfântul Macarie si spunem despre el cã este locuitor pustiului. Noi nu suntem în pustiu, 
dar putem sã fim într-un pustiu gândit. Sfântul Andrei al Cezareei spune, în Comentariul la 
Apocalipsa, cã "unii se retrag în pustia simtitã, altii se retrag în pustia gânditã, iar altii sunt vitejii 
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care se prezintã cu credinta lor oriunde si oricând". Sfântul Macarie a fost în pustia simtitã, a fost 
locuitor al pustiului. Zicem despre el mai departe cã este "înger în trup", adicã purtând trup, a trãit în 
lumea aceasta ca un înger: cu gândul la Dumnezeu, slãvindu-L pe Dumnezeu. 

Sfântul Macarie a avut si puterea de vindecãtor, a fost si "de minuni fãcãtor"; acestea le-a primit de la 
Dumnezeu prin post, prin priveghere si prin rugãciune: "Cu postul, cu priveghe-rea si cu rugãciunea, 
cerestile daruri luând". A primit daruri de la Dumnezeu si de aceea a vindecat pe cei bolnavi, a 
vindecat sufletele celor ce aleargã la Dumnezeu. Pentru toate acestea aducem mãrire lui Dumnezeu si 
zicem: "Mãrire Celui ce ti-a dat tie putere (pentru cã nu din putere omeneascã a avut el darul acesta), 
mãrire Celui ce te-a încununat pe tine (Dumnezeu l-a încununat pe Sfântul Macarie pentru viata lui 
cinstitã), mãrire Celui ce lucreazã prin tine, tuturor, tãmãduiri" (pe sfinti îi cinstim întotdeauna în 
legãturã cu Dumnezeu). 

Sã-I dãm slavã lui Dumnezeu pentru toate aceste rânduieli de slujbã, pentru toate gândurile sfinte, 
pentru tot ce ne poate îndruma spre bine si sã avem încredintarea cã având în ajutor astfel de oameni 
fericiti, putem ajunge si noi la liniste sufleteas-cã. Linistea sufleteascã este cel dintâi semn al faptului 
cã suntem în legãturã cu Dumnezeu, cã suntem sub binecuvântarea lui Dumnezeu. 

Dumnezeu sã ne ajute, prin rugãciunile Sfântului Macarie, sã fim si noi fericiti! 

FEMEIA PÃCÃTOASÃ

  Mânãstirea Brâncoveanu 
15 aprilie 1998

  

Cu ziua de astãzi se sfârseste vremea în care se face Liturghia Darurilor mai înainte sfintite. Aceasta 
înseamnã cã pânã în Postul Pastilor din anul viitor nu vom mai auzi spunându-se în bisericã: "Acum, 
puterile ceresti împreunã cu noi slujesc. Cã iatã, intrã Împãratul mãririi, iatã Jertfa cea de tainã 
sãvârsitã se înconjoarã. Cu credintã si cu dragoste sã ne apropiem, ca sã fim pãrtasi vietii celei 
vesnice. Aliluia, aliluia, aliluia!" sau: "Pâinea cea cereascã si Paharul Vietii gustati si vedeti cã bun 
este Domnul. Aliluia, aliluia, aliluia!". Nu se va mai spune în Sfânta Bisericã: "Bine voi cuvânta pe 
Domnul în toatã vremea, pururea lauda Lui în gura mea". 

Si pentru cã pânã în Postul Pastilor din anul viitor nu se va mai face aceastã dumnezeiascã Liturghie 
a Domnului nostru Iisus Hristos, înseamnã cã nu vom mai auzi spunându-se în bisericã, vorbind cu 
Dumnezeu Tatãl: "Cu întelepciunea Sa a zidit toatã fãptura. Cu nespusa Sa purtare de grijã si pentru 
multã bunãtatea Sa ne-a adus pe noi în aceste cinstite zile, spre curãtirea sufletului si a trupului, spre 
nãdejdea Învierii, spre înfrânarea poftelor". Nu ne vom mai ruga pânã atunci sã ne dea Dumnezeu 
"Lupta cea bunã sã o luptãm, calea postului sã o sãvârsim, credinta nedespãrtitã sã o pãzim, capetele 
nevãzutilor balauri sã le sfãrâmãm, biruitori asupra pãcatului sã ne arãtãm si fãrã de osândã sã 
ajungem a ne închina si Sfintei Învieri". 

Biserica nu va mai zice aceste cuvinte, dar este bine ca noi sã le avem în vedere. Sã ne gândim mereu 
cã la Sfânta Liturghie nu suntem singuri, ci suntem împreunã cu îngerii, cã puterile ceresti slujesc 
împreunã cu noi, cã avem posibilitatea sã ne împãrtãsim cu Pâinea cea cereascã si cu Paharul Vietii. 
Este bine sã ne gândim cã avem datoria sã binecuvântãm pe Domnul în toatã vremea, sã avem în 
vedere cã nu numai zilele Sfântului Post sunt cele preacinstite, cã nu numai zilele acestea sunt cele în 
care ni se cere sã ne curãtim sufletele si trupurile, sã avem nãdejdea Învierii, sã luptãm lupta cea 
bunã, sã sãvârsim calea mântuirii, ci toate celelalte zile. În toatã vremea sã ne arãtãm cu grijã sã fim 
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biruitori asupra pãcatului, sã cãlcãm peste capetele nevãzutilor balauri, peste rãutãtile de toate 
felurile. Sã nu uitãm aceste lucruri si sã ducem mai departe dorinta noastrã de a-I sluji lui Dumnezeu. 

Întru aceastã zi de miercuri din Sãptãmâna Sfintelor Patimi, Biserica ne-a pus înainte exemplul de 
întoarcere la Mântuitorul nostru Iisus Hristos a unei femei cinstitoare a Mântuitorului, femeia 
pãcãtoasã. 

Cinstiri aduse Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin mir au fost mai multe, iar Sfânta noastrã 
Bisericã stãruie în chip deosebit asupra faptului cã una dintre femeile care I-a adus cinstire 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost o pãcãtoasã. Unii fac legãturã între Sfânta Maria Magdalena, 
pe care Biserica o pomeneste în 22 iulie, si femeia pãcãtoasã, care a turnat peste Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, în semn de cinstire, mir de mare pret. Nu stim dacã este asa! Stim cã în Evanghelia de 
la Luca se istoriseste despre cinstirea adusã Mântuitorului nostru Iisus Hristos de cãtre o femeie 
pãcãtoasã care a uns cu mir picioarele Domnului Hristos, care a plâns si a udat cu lacrimi picioarele 
Mântuitorului, care le-a sters cu pãrul din capul ei si le-a sãrutat. 

Pentru cã în Sfânta Evanghelie de la Luca se spune cã erau si ucenite care L-au urmat pe Domnul 
Hristos, între care si Maria Magdalena, unii au fãcut legãtura între Maria Magdalena (cf. Luca 8, 2) - 
pãcãtoasa din vremea aceea devenitã sfântã mai târziu - si între pãcãtoasa care a udat cu lacrimi 
picioarele Domnului Hristos (cf. Luca 7, 38). Însã aceasta s-a întâmplat pe la mijlocul propovãduirii 
Domnului nostru Iisus Hristos, nu cãtre sfârsit, în fata Sfintelor Pãtimiri. De fapt, în Sfânta 
Evanghelie nu ni se spune dacã femeia aceea a fost sau nu pãcãtoasã, ci doar cã L-a cinstit pe 
Mântuitorul. Sfânta noastrã Bisericã ne-o pune în constiintã cu dorinta de a ne trezi sã ne 
recunoastem pãcatele si sã avem nãdejde la mila lui Dumnezeu. 

Este bine sã retinem faptul cã, în timp ce Iuda L-a vândut pe Domnul Hristos pe 30 de arginti, o 
femeie pãcãtoasã a primit dar de la Domnul nostru Iisus Hristos, si cã Domnul Hristos a rânduit ca 
acea femeie si fapta ei sã fie cunoscutã de multi: "Oriunde se va propovãdui Evanghelia aceasta, în 
toatã lumea, se va spune si ce a fãcut ea, spre pomenirea ei" (Matei 26, 13). Este un îndemn de a-i fi 
recunoscãtori ei si celor care ne-au fãcut într-un fel sau altul vreun bine în viata noastrã. 

Sfânta noastrã Bisericã, pomenind pe femeia care L-a cinstit pe Domnul Hristos cu mir de mare pret, 
care I-a udat picioarele cu lacrimi, care I-a sãrutat picioarele Domnului nostru Iisus Hristos, are o 
alcãtuire minunatã: "Doamne, femeia ceea ce cãzuse în pãcate multe, simtind dumnezeirea Ta si 
luând rânduialã de mironositã, a adus Tie mir înainte de îngropare". Pomenind pe aceastã femeie, 
Domnul Hristos a primit-o, iar noi, vorbind cu Domnul Hristos, spunem cã femeia aceea a simtit 
dumnezeirea Mântuitorului, a simtit cã Domnul Hristos nu este om de rând: "Simtind dumnezeirea 
Ta si luând rânduialã de mironositã (adicã fiind cinstitoare si prin mir) a adus Tie mir înainte de 
îngropare, zicând (desi în Sfânta Evanghelie nu ni se spune cã ar fi zis ceva, însã se fac niste legãturi 
minunate): «Vai mie, cã noapte îmi este mie înfierbântarea desfrâului si întunecatã si fãrã lunã, pofta 
pãcatului»". Aseamãnã pornirile cele rele cu o noapte întunecatã, cu o noapte fãrã lunã, cu o noapte 
în care nu se vede rãutatea: "Noapte îmi este mie înfierbântarea desfrâului si întunecatã si fãrã lunã, 
pofta pãcatului. Primeste izvoarele lacrimilor mele, Cela ce scoti cu norii - apã din mare". 

S-a gândit sau nu s-a gândit femeia pãcãtoasã la acestea? Nu stim! Dar stim cã este adevãrat cã 
Domnul Hristos, cu puterea Lui, scoate apa mãrii, o ridicã în nori si o preface în ploaie. "Primeste 
izvoarele lacrimilor mele, pleacã-Te peste suspinurile inimii mele, Cela ce ai plecat cerurile cu 
nespusa plecãciune". Venind Dumnezeu în lumea aceasta din cer, a adus cerul pe pãmânt, a plecat 
cerurile cu "nespusa Lui plecãciune". "Si-mi dã sã-Ti sãrut preacuratele Tale picioare si sã le sterg cu 
pãrul capului meu, pe care auzindu-le [suspinurile] Eva în rai, întru amiazã-zi, de fricã, s-a ascuns". 
Si-apoi minunându-se de pãcatele ei si de mãretia Domnului Hristos, zice: "Cine va cerca multimea 
pãcatelor mele si adâncul judecãtilor Tale? De suflete Mântuitorule, Izbãvitorul meu, nu mã trece cu 
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vederea pe mine, roaba Ta, Cel ce ai nemãsuratã mare milã". 
  

Stiind noi cuvintele acestea ale Sfintei Biserici, este bine sã ne cercetãm pe noi însine si sã ne 
gândim ce putem face pentru a aduce cinstire Mântuitorului Iisus Hristos, ce putem sã aducem noi în 
loc de mir: "Viatã curatã, întru pocãintã agonisitã, cântare de biruintã". Ce putem noi sã aducem în 
loc de lacrimi, pe care nu le avem? Dorinta de a avea ce încã nu avem. În orice caz, sã ne gândim 
mai mult si mai bine cã pãcatul este întunecat, cã Hristos este luminã si sã cerem lumina lui Hristos 
în viata noastrã. Sã ne gândim cã Fiul lui Dumnezeu S-a fãcut om si a plecat cerurile pentru noi, cã 
se cuvine sã ne scufundãm întru smerenie ca sã ne ridice Mântuitorul nostru Iisus Hristos mai presus 
de noi însine. Sã ne gândim la nemãsurata milã a Mântuitorului nostru Iisus Hristos si sã avem 
încredintarea cã Domnul Hristos ne primeste si pe noi, El, care are "nemãsuratã mare milã". 

Trecem de ziua de astãzi, vor veni si alte zile, mereu altele, fiecare dintre ele fiind pentru noi o zi de 
mântuire, în care trebuie sã ne aducem aminte de ceea ce trebuie sã purtãm în suflet, în nãdejdea 
mântuirii noastre, amin! 

HRISTOS ÎN MIJLOCUL NOSTRU

Mânãstirea Brâncoveanu 
5 septembrie 1997

  Sãptãmâna trecutã am slujit la Mânãstirea Bogdana, de lângã Onesti, unde am întâlnit o staretã care 
se numea Hristofora. Când am auzit cã o cheamã Hristofora (purtãtoare de Dumnezeu), i-am zis: 
"Maicã, sã-L arãti pe Hristos pe care-L porti!" Adicã sã nu aibã nume mincinos, ci sã aibã nume real, 
care sã se manifeste în viatã. Dacã te numesti Hristofor - trebuie sã-L porti pe Hristos, si dacã-L porti 
pe Hristos, aceasta trebuie sã se vadã. Fiecare dintre noi trebuie sã fie un "hristofor". Chiar dacã nu 
ne cheamã Hristofor, trebuie sã fim purtãtori de Hristos. Poate cã unii dintre voi stiti cã, în 16 august, 
Sfânta noastrã Bisericã pomeneste Chipul cel nefãcut de mânã al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
chip pe care Domnul Hristos L-a imprimat pe o pânzã pe care i-a trimis-o apoi regelui Avgar din 
Edessa. Chipul acela s-a pãstrat si este o istorie întreagã în legãturã cu el. 

Când se face pomenirea acestei minuni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se citeste din Sfânta 
Evanghelie ceva din care întelegem despre Chipul cel nevãzut al Domnului Hristos, despre Chipul 
lãuntric, despre profilul sufletesc al Domnului Hristos. Anume, se citeste o istorisire în care se spune 
cã odatã, pe când Domnul Hristos mergea spre Ierusalim, a trecut printr-un sat din Samaria, unde 
oamenii n-au vrut sã-L primeascã. Doi dintre ucenicii Domnului Hristos, care erau mai râvnitori, au 
zis: "Doamne, vrei sã zicem sã se pogoare foc din cer si sã-i mis-tuiascã?" (cum a fãcut cândva 
proorocul Ilie). Domnul Hristos a zis: "Nu stiti, oare, fiii cãrui duh sunteti? Cãci Fiul Omului n-a 
venit ca sã piardã sufletele oamenilor, ci ca sã le mântuiascã" (Luca 9, 55) . Cu alte cuvinte - "Dacã 
ati cunoaste Chipul Meu cel dinlãuntru, n-ati putea pune o astfel de problemã. N-ati putea cere ceea 
ce vreti voi sã faceti. N-as fi de acord sã fie nimiciti cei care Mi se-mpotrivesc. Nu vor sã Mã 
primeascã - nu-i pedepsesc, ci sunt bun si cu ei". 

Cineva care nu este bun cu toti, nu-i bun. În Pateric este o zicere a Sfântului Macarie: "Cu un cuvânt 
bun - si pe cel rãu îl faci bun, iar cu un cuvânt rãu - si pe cel bun îl faci rãu". Bineînteles, este vorba 
de o rãutate relativã si de o bunãtate relativã, oscilantã si fluctuantã. Noi trebuie sã fim totdeauna 
buni. Cine e si rãu, nu se aseamãnã cu Domnul Hristos, pentru cã Domnul Hristos este totdeauna 
bun. 
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Cel care a rânduit sã se citeascã chiar acest loc din Sfânta Evanghelie de la Luca, a vrut probabil sã 
ne punã în constiintã trãsãtura cea mai de cãpetenie a Domnului Hristos - bunãtatea. Bunãtatea 
cuprinde si îngãduinta, si întelegerea, si smerenia, si blândetea si multe altele. Ucenicilor care aveau 
totusi rãutate în suflet ("Doamne, vrei sã zicem sã se pogoare foc din cer si sã-i mistuiascã, pentru cã 
nu Te-au primit?"), Domnul Hristos le-a rãspuns: "Nu aveti duhul Meu! Nu stiti ce duh purtati în voi, 
dacã vreti un astfel de lucru! N-ar trebui sã vreti asa ceva! Prin urmare, fiti buni, ca sã vã asemãnati 
cu Mine! Fiul Omului n-a venit sã piardã sufletele, a venit sã le mântuiascã. Si dacã vreti sã vã 
asemãnati cu Mine, Fiul Omului (Fiul Omului fiind un titlu mesianic al Domnului Hristos), atunci sã 
nu vã mai vinã în inimã astfel de gânduri si astfel de dorinte! Fiti buni!" 

La sfintele slujbe este o alcãtuire: "Preacuratului Tãu chip ne închinãm Bunule, cerând iertare 
greselilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Cã de voie bine ai voit a Te sui cu trupul pe cruce, ca sã 
mântuiesti din robia vrãjmasului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta, cu multumitã strigãm Tie: 
«Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit sã mântuiesti lumea»". Deci, când 
ne stã în fatã chipul Mântuitorului Iisus Hristos, cel vãzut si fãcut de mânã omeneascã, trebuie sã ne 
gândim la Chipul cel nefãcut de mânã omeneascã, la Chipul lãuntric al Domnului Hristos, cât îl 
cunoastem, si sã ne gândim cã Domnul Hristos este bun: "Preacuratului Tãu chip ne închinãm, 
Bunule". Si când ne închinãm Tie, Cel ce esti bun, cerem iertare de greselile noastre. Doamne, Iisuse 
Hristoase, Tu ai chip vãzut, fãcut de mânã omeneascã, sfintit de Bisericã, un chip în care-Ti reversi 
harul, icoana fiind un fel de prezentã haricã, un fel de prizã de har venit de la Dumnezeu. 

Deci "Preacuratului Tãu chip ne închinãm, Bunule, cerând iertare de greseli, Hristoase Dumnezeule". 
De ce cerem iertare de greseli? Pentru cã-L stim bun. Spunem Domnului nostru Iisus Hristos ce 
încredere avem noi în El: "Cã de voie bine ai voit a Te sui cu trupul pe cruce", adicã a Te rãstigni; 
deci noi, Doamne, ne închinãm Tie, care esti bun, care din bunãtate Te-ai rãstignit pentru noi, pentru 
cã avem încredintarea cã ne ajuti. "Cã de voie Te-ai suit cu trupul pe cruce", si nu se poate, dupã ce 
ai fãcut lucrul cel mare, sã nu faci unul mai mic decât acesta: sã ne ierti pãcatele! "Pentru aceasta, 
toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit sã mântuiesti lumea". 

Cerem iertare de greselile noastre pentru cã "de bunã voie Te-ai suit cu trupul pe cruce" - de ce? "ca 
sã scoti din robia vrãjmasului pe cei ce i-ai zidit". Suntem ziditi de Tine, dar suntem în robia 
vrãjmasului; Tu Te-ai suit pe cruce ca sã mântu-iesti din robia vrãjmasului pe cei i-ai zidit, deci "cu 
multumitã strigãm Tie: «Toate le-ai umplut de bucurie»". 

Iatã cã, privind chipul fãcut de mânã omeneascã, chipul cel vãzut al Domnului Hristos, putem sã ne 
gândim la Chipul cel nevãzut al Domnului Hristos. 

Dacã cineva vrea sã fie purtãtor de Hristos, trebuie sã se distingã fatã de ceilalti oameni prin 
bunãtate. O bunãtate lucrãtoare, o bunãtate care ne face asemenea cu Hristos, care a venit nu sã 
piardã sufletele, ci sã le mântuiascã. Când zicem bunãtate, ne gândim la ceva cuprinzãtor. Domnul 
Hristos a spus despre Sine: "Învãtati-vã de la Mine, cã sunt blând si smerit cu inima si veti avea 
odihnã sufletelor voastre" (Matei 11, 29). Fãrã blândete si fãrã smerenie, nu existã bunãtate. 
Bunãtatea cuprinde smerenia si blândetea din inimã si, dacã vrem sã fim ca Domnul Hristos, trebuie 
sã avem si noi blândete si smerenie. 

Domnul Hristos a fost foarte îngãduitor. Gânditi-vã la femeia aceea care era acuzatã pe drept cã a 
fãcut adulter si pe care au adus-o oamenii ca Domnul Hristos s-o condamne. Domnul Hristos a zis: 
"Cel fãrã de pãcat dintre voi sã arunce cel dintâi cu piatra asupra ei" (Ioan 8, 7). Si n-a mai lovit-o 
nimeni! De ce? Pentru cã toti erau în pãcat! Toti erau vinovati, vinovati nearãtati, vinovati nestiuti de 
oameni, dar stiuti de constiinta lor. Domnul Hristos, dupã ce s-au retras toti pârâsii, a zis: "Femeie, 
unde sunt pârâsii tãi? Nu te-a osândit nici unul? Nici unul, Doamne". Si Domnul Hristos a încheiat: 
"Nu te osândesc nici Eu". Asa face bunãtatea! Asa face Domnul Hristos! Asa face purtãtorul de 
Hristos! Asa face Hristofor: nu condamnã, nu asupreste, nu defaimã, ci acoperã, învãluie. 
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Stiti cã despre Sfântul Macarie se spunea cã a fost Dumnezeu pãmântesc (parcã te ia groaza când 
auzi un astfel de cuvânt în Pateric: Dumnezeu pãmântesc!). De ce Dumnezeu pãmântesc? Pentru cã 
asa cum Dumnezeu acoperã lumea, asa acoperea si el pãcatele oamenilor: pe cele pe care le vedea, ca 
si cum nu le-ar fi vãzut, pe cele pe care le auzea, ca si când n-ar fi auzit de ele. 

Asa face Domnul Hristos, asa trebuie sã facem si noi! Sã fim buni, sã fim întelegãtori, sã fim 
milostivi, sã fim iertãtori. Si cu asta n-am fãcut totul! Mai trebuie sã facem ceva: Domnul Hristos a 
spus despre Sine cã "Fiul Omului n-a venit sã I se slujeascã, ci ca sã slujeascã El si sã-Si dea sufletul, 
pret de rãscumpãrare pentru multi" (Matei 20, 28). Deci sã fim în slujba oamenilor, în slujba altora. 

Când ucenicii au vrut sã-i lase pe oameni sã se descurce singuri ("Dã drumul multimilor sã se ducã 
sã-si cumpere de mâncare") Domnul Hristos a zis: "N-au trebuintã sã se ducã; dati-le voi lor sã 
mãnânce" (Matei 14, 16) - adicã întâi gânditi-vã ce puteti face voi pentru ei, nu ce poate face altul. 

Dacã facem asa, dacã ne gândim ce putem face noi pentru omul de lângã noi, nu ce ar putea face 
altul, atunci suntem ascul-tãtori de Domnul Hristos si suntem pe calea îmbunãtãtirii sufletesti. Fiind 
pe calea îmbunãtãtirii sufletesti, suntem nu numai gânditori la Hristos, gânditori despre Hristos, ci si 
hristofori. 

Dacã ne silim sã fim asa, sigur cã suntem odihnitori de oameni, sigur cã suntem înmultitori de 
bucurie ("Toate le-ai um-plut de bucurie, Cel ce ai venit sã mântuiesti lumea"), suntem purtãtori de 
bunãtate, suntem purtãtori de smerenie, de blândete, de îngãduintã, de întelegere. Dãm ceva din ceea 
ce avem noi, pentru binele altuia. Nu ne gândim ce sã facã altii si ce sã nu facem noi, ci ne gândim ce 
sã facem noi. Sã fim oameni buni, întelegãtori, si atunci Hristos este în mijlocul nostru. 

La Sfânta Liturghie, la un moment dat, preotii se îmbrãtiseazã si zic: "Hristos în mijlocul nostru. Este 
si va fi, totdeauna, acum si pururea si în vecii vecilor, amin!". Constiinta aceasta, cã Hristos este în 
mijlocul nostru, trebuie sã se realizeze si în sensul acesta, ca prin noi Hristos sã fie adus în mijlocul 
nostru. Sã-L aducem noi însine pe Hristos în mijlocul nostru si în mijlocul oamenilor care nu stiu de 
Hristos. Noi sã arãtãm ce înseamnã omul care-L are pe Hristos, nu ce înseamnã omul care nu stie de 
Hristos, omul care nu se gândeste la Hristos. În felul acesta, dacã Îl aducem noi pe Domnul Hristos 
în mijlocul oamenilor, suntem hristofori, suntem purtãtori de Hristos. 

Poate cã ar fi bine ca la spovedanie, unde câteodatã unii nu au ce sã spunã în ceea ce priveste 
rãutatea, sã ne gândim sã spunem ceva în ceea ce priveste bunãtatea. Nu cumva suntem si noi ca 
ucenicii aceia râvnitori pentru Domnul Hristos, dar fãrã dreaptã judecatã, care au zis: "Doamne, vrei 
sã zicem sã se pogoare foc din cer sã-i mistuiascã?"? 

Sã ne gândim dacã suntem asa cum vrea Domnul Iisus Hristos sã fim: ca El, Care nu a venit sã 
piardã sufletele, ci ca sã le mântuiascã, amin! 

DRAGOSTEA ESTE NÃSCUTÃ DE NEPÃTIMIRE

Mânãstirea Brâncoveanu 
20 mai 1993

  Am vorbit vinerea trecutã despre "Ce înseamnã sã iubesti" si am spus cã a iubi înseamnã sã-l 
cuprinzi în tine pe cel iubit, sã-l faci al tãu, sã te raportezi la el asa cum te raportezi la tine însuti; 
înseamnã sã te bucuri de el, sã-i fii de ajutor, sã împli-nesti ceea ce-i lipseste, sã-i oferi toate 
posibilitãtile de a se simti bine si totodatã sã te simti si tu bine lângã el, sã poti sã-i fii de folos, sã te 
bucuri din bucuria de a iubi. 
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Mai spuneam cã o astfel de iubire este (dupã cuvântul Sfântului Maxim Mãrturisitorul) "nãscutã de 
nepãtimire", adicã cine n-a ajuns la nepãtimire nu poate avea o astfel de iubire si nu poate avea nici 
fericirea pe care o dã iubirea. 

Am mai mentionat din învãtãturile Sfântului Apostol Pavel, cuvântul despre dragoste din Capitolul al 
XIII-lea din Epistola I-a cãtre Corinteni si am vorbit despre chipurile de arãtare ale iubirii si despre 
chipurile prin care se câstigã iubirea. Sunt, dacã luãm aminte la ele, 15 chipuri ale iubirii, 15 trepte 
care duc spre iubire. Cine nu a ajuns la nepãtimire, acela nu a ajuns la cele câte alcãtuiesc iubirea; are 
capacitatea de a iubi, dar iubeste la întâmplare: pe unul îl iubeste si pe altul îl urãste, pe acelasi o datã 
îl iubeste, o datã îl urãste, pe unul îl iubeste mai mult, pe altul mai putin si se manifestã altfel decât 
cel nepãtimi-tor, care are o revãrsare a iubirii. Pentru a ajunge la iubirea din poezia "O, creste-mi 
iubirea", pe care v-am recitat-o vinerea tre-cutã, trebuie sã creascã în noi nepãtimirea. 

Este secetã de iubire în lumea întreagã, este secetã de iubire în viata noastrã personalã, este secetã de 
iubire în viata noastrã de obste, pentru cã n-am ajuns sã trecem de patimi. Este multã hãrtuialã, este 
multã zdroabã în sufletele noastre, pentru cã ne hãrtuiesc si ne zdrobesc patimile. 

Într-una din alcãtuirile de la sfintele slujbe se spune asa: "Marea vietii vãzând-o înãltându-se de 
viforul ispitelor, la limanul Tãu cel lin alergând, strig cãtre Tine: «Scoate din stricãciune viata mea, 
Multmilostive»". Ne dãm seama cã patimile zdrobesc, cã patimile aduc zbucium, urã, cã patimile 
aduc îndepãrtare. Patimile fãrâmiteazã, distanteazã, resping, patimile marginalizeazã, desconsiderã, îl 
socotesc pe altul nevrednic si de aceea viforul patimilor aduce nemultumire, neliniste. Unde vezi 
nemultumire, unde vezi neliniste, unde vezi zdroabã, unde vezi zbucium, sã stii cã sunt prezente 
patimile, pentru cã iubirea odihneste, iubirea lumineazã, iubirea întãreste, iubirea fericeste. Unde este 
iubirea, acolo este liniste, bucurie, pace, acolo sunt roadele Duhului; acolo nu poate avea loc nici ura, 
nici nemultumirea, nici împotrivirea, nici desconsiderarea. 

Ar trebui sã ne fie rusine ori de câte ori intervine în viata noastrã ceva care aduce depãrtare, care 
împinge, care respinge, care întoarce rãutatea, care întoarce ura în suflet, care aduce vârtej. Patimile 
sunt ca un vifor, patimile sunt ca o furtunã, pa-timile sunt ca un vârtej, de aceea zicem: "Marea vietii 
vãzând-o înãltându-se de viforul ispitelor". Iar iubirea este liman lin, liniste, este odihnã sufleteascã. 

Ar trebui sã ne fie rusine de câte ori în sufletul nostru se ivesc niste rãutãti care ne depãrteazã de 
"omul de lângã noi". De fapt, omul de lângã noi este omul cel mai însemnat. Nu trebuie sã ne gândim 
la oameni de peste mãri si tãri (care ne sunt apropiati si ei), ci trebuie sã-l avem în vedere pe omul de 
lângã noi, pentru cã Dumnezeu l-a pus lângã noi. Cei care suntem aici, de pildã, suntem pentru cã 
vrea Dumnezeu sã fim asa. Dumnezeu vrea sã fim bucurosi unii de altii si sã împlinim ceea ce 
lipseste. Asta face iubirea: împlineste, completeazã, adaugã. 

Dacã ai pe cineva apropiat, îi treci cu vederea si defectele. Dacã iubesti pe cineva, îl iubesti cu 
scãderile lui cu tot, cu patimi cu tot, cu rãutãti cu tot. Dacã nu-l iubesti, nu-l iubesti nici cu calitãtile 
lui, nu-l iubesti nici cu virtutile lui. Sigur, fiecare dintre noi avem si virtuti, avem si scãderi, dar 
iubirea acoperã scãderile si completeazã acolo unde este de completat si pune în evidentã acolo unde 
este ceva de pus în evidentã. Numai cã pânã acolo este departe! Este departe în întelesul cã trebuie sã 
rezol-vãm odatã patimile, rãutãtile, scãderile, insuficientele, sã trecem peste toate si atunci vine 
iubirea, care e fericire. Domnul Hristos ne cere iubire si fatã de vrãjmasi ("Iubiti pe vrãjmasii vostri" 
- Matei 5, 44) ca sã avem încã o posibilitate de a fi fericiti, de a înmulti iubirea, si prin ea sã se 
înmulteascã fericirea. 

Domnul Hristos spune sã-i iubim pe vrãjmasii nostri ca sã fim fiii Tatãlui nostru. Si ce spune despre 
Tatãl nostru? Cã El trimite soarele peste cei buni si peste cei rãi, cã El trimite ploaia peste cei drepti 
si peste cei nedrepti (cf. Matei 5, 45). 

9



Dacã vrem sã fim ca Tatãl din ceruri, trebuie sã trimitem si noi puterea iubitoare, câtã o avem, peste 
tot, si sã ne facem pro-bleme când nu putem cuprinde pe cineva în suflet, ci-l tinem la distantã, îl 
tinem afarã si-l împingem încã si mai departe. Trebuie sã ne facem probleme cã dacã facem lucruri 
de felul acesta, nu semãnãm cu Tatãl Cel din ceruri, Cel bun cu cei nemultumitori si rãi, Cel gata sã 
împlineascã lipsurile, Cel gata sã ne ridice peste noi însine. 

Domnul Hristos, când ne îndeamnã sã-i iubim pe vrãjmasii nostri, spune: "Iubiti pe vrãjmasii vostri, 
binecuvântati pe cei ce vã blestemã, faceti bine celor ce vã fac urãsc si rugati-vã pentru cei ce vã 
vatãmã si vã prigonesc" (Matei 5, 44). Au fost oameni care au putut face lucrul acesta! Sfântul 
Apostol Pavel spune în încheierea Epistolei cãtre Corinteni, Capitolul al IV-lea: "Prigoniti, noi 
rãbdãm; huliti, noi mângâiem; blestemati, noi binecuvântãm". Cum au putut face lucrul acesta? Fiind 
în legãturã cu Domnul Iisus Hristos. 

Noi zicem: "Marea vietii vãzând-o înãltându-se de viforul ispitelor, la limanul Tãu cel lin alerg 
strigând cãtre Tine: «Scoate din stricãciune viata mea, Multmilostive»" si mergem mai departe tot cu 
pãcatele noastre, tot cu rãutãtile noastre, pentru cã nu suntem hotãrâti pentru bine, pentru cã facem 
rugãciunea formal, pentru cã legãtura noastrã cu Dumnezeu nu intrã în existenta noastrã. De fapt, 
nici nu avem o legãturã, ci avem o angajare de sistem, adicã o angajare formalã, o angajare de tipic; 
cum zicea pãrintele Serafim Popescu: "Toate merg dupã tipic, numa-n suflet nu-i nimic". 

Sã ne cercetãm si mai departe în legãturã cu cele pe care le-am spus vinerea trecutã si pe care le-am 
spus astãzi, sã vedem cum stãm cu iubirea, si atunci stim cum stãm cu fericirea, stim cum stãm si cu 
nepãtimirea, stim cum stãm si cu silinta de mai bine. 

Sã ne cercetãm pe noi însine unde suntem, ca sã stim ce trebuie sã facem pentru a fi unde trebuie sã 
fim! Amin! 

FERICTI CEI CURATI CU INIMA

  Mânãstirea Brâncoveanu 
2 iulie1993

  Ne rugãm adeseori cu cuvintele din Psalmul 50, printre care sunt si acestea: "Inimã curatã zideste 
întru mine, Dumnezeule si duh drept înnoieste întru cele dinlãuntru ale mele". Cuvintele acestea 
constituie o rugãciune când într-adevãr cerem ceva prin ele, si nu sunt cuvinte de rugãciune, când le 
rostim ca pe o formulã, fãrã sã cerem ceva. Ca sã fie într-adevãr o rugãciune, curãtirea inimii trebuie 
sã fie o preocupare de toatã vremea a fiecãruia dintre noi. Dacã nu avem preocuparea aceasta, nu 
vom ajunge niciodatã la o inimã curatã, iar dacã suntem preocupati în toatã vremea de curãtirea 
inimii, vom avea fericirea pe care o spune Domnul Hristos în Predica de pe munte: "Fericiti cei 
curati cu inima, cã aceia vor vedea pe Dumnezeu" (Matei 5, 8). 

Prin inimã se întelege partea cea mai lãuntricã a fiintei omenesti, nefiind vorba de inima de carne, ci 
de locul cel mai adânc al fiintei noastre. Când cerem de la Dumnezeu sã ne dea "inimã curatã", dorim 
de fapt sã se curãteascã inima noastrã, fiinta noastrã, în deplinãtate si în adâncime. 

"Învãtati-vã de la Mine - a zis Domnul Hristos - cã sunt blând si smerit cu inima, si veti avea odihnã 
sufletelor voastre" (Matei 11, 29). Sfântul Ioan Scãrarul, referindu-se la acest cuvânt al Domnului 
Hristos, atrage atentia cã Domnul Hristos a zis "Învãtati-vã de la Mine", deci nu de la lume, nu de la 
om si nu din carte, ci "de la Mine", de la lucrarea Mea cea din voi, "cã sunt blând si smerit cu inima, 
si veti avea odihnã sufletelor voastre" de patimile care vã rãzboiesc. Câtã vreme avem nemul-tumiri, 
câtã vreme avem zbucium sufletesc, câtã vreme avem întinãciuni ale gândurilor, inima noastrã încã 
nu este curatã. Încã nu s-a împlinit rugãciunea "Inimã curatã zideste întru mine, Dumnezeule", încã 
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nu suntem în situatia de fi fericiti de Însusi Domnul nostru Iisus Hristos, încã nu avem în simtirea 
noastrã constiinta legãturii cu Dumnezeu. A-L vedea pe Dumnezeu înseamnã a avea constiinta 
existentei lui Dumnezeu, a avea constiinta legãturii cu Dumnezeu, a simti prezenta lui Dumnezeu în 
sufletul nostru si a simti prezenta lui Dumnezeu în jurul nostru, în naturã, în oamenii cu care venim 
în legãturã. Or, asa ceva se întâmplã numai cu aceia care au inimã curatã. 

Fiecare Sfântã Spovedanie are rostul de a ne curãti prin eforturile pe care le facem de a ne recunoaste 
pãcatele (si nu numai pãcatele, ci si deficientele, greselile si tot ce tine de nega-tivul fiintei omenesti) 
si de a le ocoli. Rostul Sfintei Spovedanii este sã ne curãteascã de pãcatele din trecut si sã ne 
pregãteascã pentru a fi curati în viitor. Or, lucrul acesta se întâmplã cu adevãrat numai dacã suntem 
cu destulã seriozitate si dacã ne silim sã nu repetãm cele pe care le-am fãcut în viata noastrã, iar dacã 
se întâmplã sã ajungem iarãsi la întinãciuni, sã cãutãm curãtirea sufletului. 

Ca ajutor pentru curãtirea inimii avem rugãciunea si privegherea: "Privegheati si vã rugati, ca sã nu 
intrati în ispitã" (Matei 26, 41). Privegherea are înteles de luare aminte, iar rugãciunea are înteles de 
angajare în fata lui Dumnezeu într-o strãdanie de a avea inimã curatã: "Inimã curatã zideste întru 
mine, Dumnezeule" spunem noi în rugãciune si, spunând cuvântul acesta, avem încredintarea cã 
inima curatã este un dar de la Dumnezeu. Ne învrednicim de acest dar în mãsura în care ne rugãm si 
ne silim, în mãsura în care avem priveghere, în mãsura în care cãutãm sã înlãturãm din sufletul 
nostru orice chip al rãutãtii, orice chip al întinãrii. 

Dacã, cu ajutorul lui Dumnezeu, reusim sã ajungem la aceasta, ajungem la liniste sufleteascã, 
ajungem la constiinta prezentei lui Dumnezeu în noi si în jurul nostru, în naturã si în oameni, si 
atunci avem fericirea pe care ne spune Domnul Hristos cã o au cei care au inimã curatã, care Îl vãd 
pe Dumnezeu. 

Dumnezeu sã ne ajute ca prin inima curatã sã avem conditia vederii Lui, amin. 

SUS SÃ AVEM INIMILE

Mânãstirea Brâncoveanu 
9 iulie1993

Ne-am obisnuit asa de mult cu zicerile de la Sfânta Liturghie, încât de multe ori nu ne mai dãm 
seama de importanta lor si mai ales de îndemnurile pe care le primim, nu numai pen-tru clipa în care 
ni se dau, ci pentru toatã vremea vietii. De pildã, la fiecare Sfântã Liturghie se spune "Sus sã avem 
inimile", iar noi rãspundem: "Avem cãtre Domnul". Bineînteles, rãspundem pentru clipa aceea, dar 
nu trebuie sã rãmânem cu gândurile noastre aici, pe pãmânt, ci sã le avem direct la Dumnezeu. "Sus 
sã avem inimile", sã avem mereu îndreptatã la Dumnezeu simtirea, gândirea, puterea noastrã 
simtitoare si gânditoare. Noi spunem "Avem cãtre Domnul" si ne obligãm cu aceasta sã avem 
totdeauna inima cãtre Domnul. 

Cel dintâi lucru pe care îl auzim dupã ce rãspundem noi cã avem inima cãtre Domnul este: "Sã 
multumim Domnului". Cine are inima îndreptatã cãtre Dumnezeu, trebuie sã-I aducã multumire lui 
Dumnezeu. Cel dintâi gând pe care trebuie sã-l avem când este vorba de Dumnezeu este gând 
cinstitor, gând multu-mitor. Când spunem cã trebuie sã multumim Domnului, spunem cã într-adevãr 
Îi multumim si aducem si un cuvânt întemeiat pentru multumirea noastrã, zicând: "Cu vrednicie si cu 
dreptate este a ne închina Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, Treimei celei de o fiintã si nedespãrtite". 

Prin urmare, avem inima cãtre Domnul? Avem, pentru cã zicem "Avem cãtre Domnul". Dacã avem 
inima sus, cãtre Domnul, atunci aducem multumire cãtre Domnul si spunem temeiul multumirii 
noastre. Zicem cã facem aceasta pentru cã asa se cuvine, cã facem aceasta "Cu vrednicie si cu 

11



dreptate" (aducem închinare pentru cã multumirea noastrã este închinare adevãratã, nu închinare 
formalã) si continuãm: "este a ne închi-na Tatãlui, si Fiului si Sfântului Duh, Treimei celei de o fiintã 
si nedespãrtite". A avea inima sus înseamnã a avea constiinta cã în fata lui Dumnezeu trebuie sã ne 
revãrsãm multumirea, cinstirea noastrã, închinarea noastrã. Cum nu putem trãi fãrã aer, asa nu putem 
trãi fãrã Dumnezeu, asa nu putem trãi fãrã a avea inima sus, asa nu putem trãi cu adevãrat fãrã a 
aduce închinare lui Dumnezeu, "Treimei celei de o fiintã si nedespãrtite". 

Cred cã ar fi cazul, când ne spovedim, sã avem în vedere si aspecte de felul acesta: cât avem noi 
inima sus, cât avem noi inima cãtre Dumnezeu, cât avem închinare cãtre Dumnezeu, cât suntem de 
angajati pentru a-I multumi lui Dumnezeu, pentru cã este bine sã avem în vedere si sã facem toate 
lucrurile acestea mai ales noi, cãlugãrii, care suntem undeva între cer si pãmânt. Cãlugãrii trebuie sã 
fie mai presus de lumea aceasta, dacã se poate sus, "deasupra lumilor, în locul minunilor". 

O mânãstire trebuie sã fie plasatã undeva mai presus de lumea aceasta, pentru cã dacã o mânãstire 
este din lumea aceasta, atunci n-are rost sã existe! De ce sã existe o mânãstire, dacã cei din ea trãiesc 
ca si ceilalti oameni, n-au inima sus, nu aduc decât închinare formalã sau numai la anumite soroace? 
Dacã nu aduc o închinare continuã, atunci nu sunt mai presus de lumea aceasta! Or, noi nu suntem 
din lumea aceasta, pentru cã Domnul Hristos a zis cãtre ucenicii Sãi: "Voi nu sunteti din lume" (Ioan 
15, 19). Dacã despre noi se poate spune cã suntem din lume, dacã avem constiinta cã suntem din 
lume, din lumea aceea pe care zicem cã am pãrãsit-o, atunci înseamnã cã nu suntem unde trebuie sã 
fim si nu are rost sã existãm în felul acesta! 

Trebuie sã facem totdeauna un efort de a ne depãsi pe noi însine si de a depãsi conditia obisnuitã a 
oamenilor întru slujirea lui Dumnezeu, ca sã avem inimile sus, ca sã aducem multumire lui 
Dumnezeu, ca sã aducem închinare, având constiinta cã asa trebuie, pentru cã este "Cu vrednicie si 
cu dreptate a ne închina Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, Treimei celei de o fiintã si nedespãrtite". 

Sã ne cercetãm si în privinta unor aspecte de felul acesta, când ne spovedim. Dumnezeu sã ne ajute! 

ORTODOCSI SI CATOLICI

Mânãstirea Brâncoveanu 
21 octombrie1997

  Mi s-a întâmplat de multe ori sã fiu întrebat: "Ce deosebire este între ortodocsi si catolici?" 
Deosebirile sunt multe; aproape la fiecare punct de dogmã si la fiecare practicã existã o deosebire. 
De exemplu, catolicii nu tin postul obligatoriu. La noi postul este obligatoriu. Apoi, postul lor este 
usor, nu numai cu vegetale, ci si cu lactate, doar carnea fiind exclusã în vremea postului. Slujbele lor 
sunt foarte scurte, ale noastre sunt lungi. Iatã niste deosebiri din punct de vedere practic. 

Catolicii spun cã Maica Domnului s-a nãscut mai presus de fire, asa cum S-a nãscut Domnul Hristos. 
Biserica noastrã spune cã singurul care S-a nãscut mai presus de fire este Domnul Hristos. 

În ceea ce priveste harul sfintitor, ortodocsii spun cã este o energie necreatã, iar catolicii spun cã 
harul este energie creatã, cã Dumnezeu a creat o energie pe care a pus-o între El si oameni si pe care 
a dat-o omului. 

N-am sã mã opresc la toate deosebirile care-mi vin acum în minte, ci am în vedere cele patru puncte 
florentine, cele patru deosebiri formulate la Sinodul de la Ferarra - Florenta, care s-a tinut între anii 
1437-1439, unde s-a pus întrebarea: "Ce cerem noi, catolicii, ortodocsilor care ar vrea sã devinã 
catolici?". Ce mãrturisiri de credintã trebuie sã facã ortodocsii pentru a deveni catolici? Problema 
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aceasta s-a pus în întelesul cã se dorea si se insista ca Biserica sã redevinã una, ca înainte de 
despãrtirea de la 1054. Ei au sperat cã ortodocsii vor deveni catolici si prin aceasta se va reface 
unitatea Bisericii. De fapt, si înainte de 1054 au existat deosebiri. Prima deosebire între occidentali si 
rãsãriteni a fost în secolul al II-lea în legãturã cu data Pastilor. Apoi s-a adãugat "filioque", în 582... 
si multe altele. 

Cei de la Sinodul de la Ferarra au zis asa: "Cineva, ortodox fiind, dacã vrea sã devinã catolic, trebuie 
sã-l mãrturi-seascã pe Papa drept cap vãzut al Bisericii". Biserica este repre-zentatã de episcopul 
Romei, de Papa. De fapt, titlul acesta de "Papã" îl folosesc si ortodocsii, de pildã "Papã al 
Alexandriei" (Patriarhul Alexandriei se numeste Papã al Alexandriei). Nu conteazã atât termenul, ci 
ceea ce se crede despre Papa de la Roma. Papa de la Roma este considerat drept urmasul direct al 
Sfântului Apostol Petru. Catolicii sustin cã Sfântul Apostol Petru a avut o situatie specialã între 
apostoli, cã a fost pus de Domnul Hristos peste toti ceilalti apostoli, deci cine îi urmeazã în Scaunul 
episcopal lui Petru nu este un episcop de rând, ci este mai mare peste toti episcopii. Nu este vorba de 
"Primus inter pares", de primul între egali, ci de unul mai mare decât toti ceilalti, care sunt sub 
stãpânirea lui. 

Al doilea punct elaborat la Florenta a fost purcederea Duhului Sfânt, "filioque". Catolicii sustin cã 
Duhul Sfânt nu-Si are originea numai în Tatãl, ci si în Fiul, adicã Tatãl si Fiul Îl purced pe Duhul 
Sfânt. În Sfânta Evanghelie de la Ioan avem cuvântul "Care de la Tatãl purcede" (Ioan 15, 26) 
referitor la Duhul Sfânt, iar Sinodul de la Niceea a consfintit acest adevãr, cã Duhul Sfânt purcede 
numai de la Tatãl. Nu s-a explicat nici atunci, nici de atunci încoace, care este deosebirea între 
"nastere" si "purcedere". Biserica noastrã zice cã Fiul e nãscut de Tatãl, si cã Duhul Sfânt purcede de 
la Tatãl. Unii zic cã purcederea este ceva continuu... în sfârsit, Biserica nu a venit cu nici o 
explicatie, dar are formulat adevãrul cã Duhul Sfânt purcede de la Tatãl, iar catolicii au introdus cã 
si de la Fiul, care în latinã se zice "filioque". 

Al treilea punct este existenta unui loc intermediar între rai si iad, adicã a purgatoriului. Purgo,  
purgare, în limba latinã, înseamnã "a curãti"; "purgatoriu" înseamnã "loc curãtitor". Noi nu credem 
în existenta purgatoriului, dar credem în posibilitatea de a se trece sufletele de la iad la rai prin 
interventia Bisericii (nu prin ispãsire) pânã la cea de-a doua venire a Domnul nostru Iisus Hristos. 

Catolicii cred într-o ispãsire, adicã te duci în iad, faci stagiul de ispãsire, te chinui acolo, iar dupã ce 
ti-ai plãtit pãcatele, te primeste Dumnezeu în rai, pentru cã esti curãtit. Este o conceptie diferitã. Nu-i 
vorba numai de un loc diferit, ci si de o conceptie diferitã. Dupã credinta noastrã ortodoxã, cei 
condamnati la iad sunt condamnati pentru totdeauna, dar noi credem în posibilitatea de interventie a 
Bisericii; nu în întelesul cã sufletul s-a chinuit acolo ca sã-si ispãseascã pãcatele, ci în întelesul cã cel 
care a ajuns în iad - de acolo nu mai iese cu puterile lui, nu iese când i se împlineste stagiul de iesire, 
ci iese când îl primeste Dumnezeu pentru rugãciunile Bisericii si pentru milosteniile care se fac 
pentru sufletul lui. Aceasta este concep-tia noastrã, a ortodocsilor. 

Deci noi nu credem în purgatoriu, ci în posibilitatea de a se trece de la iad la rai. Domnul Hristos a 
spus în pilda cu sãracul Lazãr si cu bogatul nemilostiv cã "Între noi si voi s-a întãrit prãpastie mare, 
ca cei care voiesc sã treacã de aici la voi sã nu poatã, nici cei de acolo sã treacã la noi" (Luca 16, 26). 
Înseamnã cã nu este posibil prin puterile omului, dar credem cã este posibil prin rugãciuni, pentru cã 
Dumnezeu este împli-nitorul rugãciunilor. 

Al patrulea punct de la Ferarra - Florenta este azima ca element pentru sãvârsirea Sfintei  
Împãrtãsanii. Catolicii si protestantii folosesc azimã; ortodocsii folosesc pâine dospitã. Mai folosesc 
pâine dospitã greco-catolicii si catolicii care fac liturghie în rit bizantin. Este o încurcãturã si cu 
treaba aceasta, adicã se poate si asa, si asa... Socoteli omenesti, Dumnezeu stie pânã la urmã cum va 
fi si ce va fi! 
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Ceea ce trebuie noi sã retinem sunt cele patru puncte florentine: 

• Papa drept cap al Bisericii, dogmã catolicã neacceptatã de ortodocsi; 
• Filioque, adicã Duhul Sfânt purcede si de la Fiul, dogmã catolicã neacceptatã de ortodocsi; 
• Existenta purgatoriului, dogmã catolicã neacceptatã de ortodocsi; în secolul al VI-lea, când a 

apãrut lãmurit chestiunea purgatoriului, si sfinti pe care-i pomenim noi (Sfântul Grigore 
Dialogul, Sfântul Grigore cel Mare) erau de conceptia aceasta, cã existã purgatoriu. Deci nu 
este o inventie târzie, ci o conceptie de pe vremea când Biserica nu era despãrtitã. Biserica a 
existat cu conceptia aceasta pânã la 1054 si nu s-a despãrtit. Nu aceasta a fãcut sã se despartã 
Biserica. În orice caz, conceptia aceasta este în Catolicism si nu existã în Ortodoxie. 

• Azima ca element folosit la Sfânta Împãrtãsire; eu personal nu stiu de când a început sã se 
foloseascã azimã, însã Sfântul Ioan Gurã de Aur, în secolul al IV-lea, spune cã se folosea 
pâine dospitã. 

M-a întrebat un polonez: "Pãrinte, sunt deosebiri mari între ortodocsi si catolici?" Si i-am rãspuns: 
"Nu sunt deosebiri mari, dar catolicii si ortodocsii sunt organizati pe deosebiri". Dacã esti organizat 
pe deosebiri, atunci deosebirile devin mari. De exemplu, dacã un preot greco-catolic nu are voie sã 
slujeascã în rit latin, pentru cã este cãsãtorit, deja este o deosebire mare, pentru cã greco-catolicii 
sunt cãsãtoriti, iar romano-catolicii necãsãtoriti! Se resping, desi sunt în sânul aceleiasi Biserici. Sau, 
tot asa, în Biserica Catolicã se face Liturghia si cu azimã, si cu pâine dospitã (la cei care fac liturghia 
în rit bizantin). De exemplu, cãlugãrii de la Chevetogne fac liturghia si în rit latin si în rit bizantin, iar 
la ritul bizantin folosesc pâine dospitã. Noi zicem cã unde se foloseste pâine nedospitã nu se face 
prefa-cerea, iar ei zic cã se face prefacerea si acolo. Sunt niste lucruri omenesti, pe care le discutã 
oamenii, noi nu stim cum le rezolvã Dumnezeu. 

Se mai pune totusi o problemã, importantã în special în partea aceasta de tarã: sunt valabile Tainele 
catolicilor, sau numai cele ale ortodcsilor sunt valabile? Dacã cineva botezat la catolici trece la 
ortodocsi, i se recunoaste botezul sau nu i se recunoaste? Sau dacã cineva hirotonit la catolici trece la 
ortodocsi, i se recunoaste sau nu hirotonia? Sunt douã modalitãti de a rezolva aceastã chestiune: la 
Sfântul Munte, unde sunt radicalisti, le administreazã toate Tainele. Vã aduceti aminte cã aici, la 
mânãstire, a fost pãrintele Placide Deseille, un catolic care a trecut la ortodocsi la Sfântul Munte, 
împreunã cu câtiva cãlugãri din mânãstirea pe care a înfiintat-o în Franta. Ce au fãcut pãrintii de la 
Sfântul Munte? Le-au recunoscut numai exorcismele, adicã nu i-au mai întrebat: "Te lepezi de 
Satana si de toti îngerii lui si de toatã trufia lui?", pe celelalte le-au fãcut din nou, ca sã fie siguri. 

Aici, în Ardeal, în 1948, când greco-catolicii au trecut (cam fortat!) la ortodoxie, nu li s-a cerut din 
partea Bisericii Ortodoxe absolut nimic (doar o adeziune, sã spunã cã sunt ortodocsi, atâta tot). Li s-
au recunoscut toate. Preotilor li s-a recunoscut Preotia, celor cununati, Cununia, celor botezati, 
Botezul, Mirungerea, absolut toate. Desi Hirotonia ar putea fi cu semnul întrebãrii. De ce? Pentru cã 
la catolici se hirotonesc mai multi deodatã. La noi, în Ortodoxie, un singur candidat poate fi hirotonit 
la liturghie. La catolici pot fi hirotoniti 20 - 30 deodatã. Cum se realizeazã aceasta? Episcopul pune 
mâna pe capul primului candidat, dupã aceea preotii, în legãturã cu mâna episcopului, pun si ei 
mâinile peste ceilalti, cât trebuie sã cuprin-dã. S-ar putea pune întrebarea, dacã cineva vrea sã 
scormone: "Bine, în cazul acesta este sau nu validã hirotonia?" Or, proble-ma aceasta nu s-a mai pus. 
Esti preot la catolici? esti preot si la ortodocsi! 

Când a început Biserica Greco-Catolicã aici, în Ardeal, Atanasie Anghel, care era mitropolit al 
Ardealului la Alba Iulia, a fost re-hirotonit, adicã i s-a administrat si hirotonia de diacon, si cea de 
preot, si cea de episcop. Asa erau vederile atunci. Acum nu mai sunt vederile acestea, asa cã, prin 
iconomie, Biserica poate spune dacã este sau nu valid un lucru fãcut în Biserica Catolicã. Deci dacã 
ne întâlnim cu un preot catolic, îl considerãm sau nu cu succesiune apostolicã, cu hirotonie validã? 
Aceasta ne-o spune Biserica! Asa si în relatiile personale, putem sã-l recunoastem cu succesiune 
apostolicã, pentru cã existã o legãturã de la apostoli pânã la ultimul hirotonit. 
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Se pot recunoaste si altele, depinde de Bisericã ce anume spune despre problemele acestea. Cred cã e 
bine sã se stie lucrurile acestea, mai ales în partea aceasta de tarã, unde si acum se pun probleme 
serioase în legãturã cu greco-catolicii, ale cãror pretentii n-au nici o ratiune de a exista. Greco-
catolicii sunt un fel de douã feluri, care vor sã existe pentru cã au mai existat, fãrã sã aibã vreun 
temei, vreo ratiune de existentã a lor. 

Acestea am vrut sã vi le spun astãzi, în aceastã zi de pomenire a unor sfinti care au luptat pentru 
Ortodoxie. V-as ruga sã retineti lucrurile acestea, pentru cã s-ar putea sã vã întrebe cineva: "Pãrinte, 
dar cum e cu catolicii, ce e cu catolicii, de ce nu putem fi si noi catolici, ce, catolicii nu se mântuiesc, 
numai ortodocsii se mântuiesc?" Dacã se mântuiesc sau nu, este o chestiune la care rãspundem cam 
cu greu, pentru cã numai Dumnezeu stie cine se mântuieste. Biserica a fost întotdeauna exclusivistã 
si a zis cã numai membrii ei se mântuiesc, asa cã s-ar putea spune de cãtre catolici cã numai ei se 
mântuiesc, de cãtre ortodocsi cã numai ei, pânã la urmã numai Dumnezeu stie cine se mântuieste si 
cine nu. 

SÃ MULTUMIM DOMNULUI

Mânãstirea Brâncoveanu 
26 noiembrie1994

  Voi vorbi astãzi câteva cuvinte în legãturã cu îndemnul de la Sfânta Liturghie "Sã multumim 
Domnului!" si cu rãspunsul "Cu vrednicie si cu dreptate este a ne închina Tatãlui si Fiului si 
Sfântului Duh, Treimei celei de o fiintã si nedespãrtite", pentru a stãrui putin cu gândul asupra 
datoriei noastre de a-I multumi lui Dumnezeu si de a-I sluji lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, 
credinciosii nostri cer ceva de la Dumnezeu. Cerem de la Dumnezeu sã ne miluiascã, sã ne 
mântuiascã... numai cã ar trebui sã-I mai si multumim lui Dumnezeu si sã-I aducem si laudã; noi 
facem si aceasta, dar nu cu îndestulare. Cred cã nici unul dintre noi nu este atât de angajat în lauda 
lui Dumnezeu si în multumirea cãtre Dumnezeu, încât acestea sã fie mai mari si mai adânci decât 
rugãciunea de cerere. 

La Sfânta Liturghie zicem: "Pe Tine Te lãudãm, pe Tine Te binecuvântãm, Tie Îti multumim, 
Doamne, si ne rugãm Tie, Dumnezeului nostru", dar zicem numai atunci! Ar trebui ca toatã viata 
noastrã sã fie o împlinire a cuvântului "Pe Tine Te lãudãm...", si ar trebui ca toatã viata noastrã sã fie 
o închinare adusã lui Dumnezeu, asa cum rãspundem la cuvintele "Sã mul-tumim Domnului", 
zicând: "Cu vrednicie si cu dreptate este a ne închina...". 

Multumirea noastrã trebuie sã fie continuã si doritã din constiinta cã asa se cuvine, cã asa trebuie. 
Domnul Hristos a spus cã "Fiul Omului n-a venit sã I se slujeascã, ci ca sã slujeascã El si sã-Si dea 
sufletul rãscumpãrare pentru multi" (Matei 20, 28). Nu existã o poruncã a lui Dumnezeu care sã ne 
angajeze la slujire, ci este o îndatorire a noastrã, noi vrem sã-I slujim. De ce vrem sã-I slujim? Pentru 
cã asa este "cu vrednicie si cu dreptate", pentru cã asa trebuie, pentru cã nu se poate altfel. Cineva 
care crede cu adevãrat în Dumnezeu, nu poate sã stea în fata lui Dumnezeu fãrã sã-I aducã mãrire, 
fãrã sã-I aducã roadã, multumire, fãrã sã se simtã îndatorat cu slujirea, atât în vremea sfintelor slujbe, 
cât si în cealaltã vreme a vietii. Trebuie sã ne simtim îndatorati chiar si cu slujirea omului de lângã 
noi, pentru cã Dumnezeu a pus omul de lângã noi ca sã-i facem bine, sã-l ajutãm, sã-I slujim lui 
Dumnezeu prin el. 

Cred cã ati citit din Sfânta Evanghelie cuvântul spus de Domnul Hristos: " Nu vã bucurati de aceasta, 
cã duhurile vi se pleacã, ci vã bucurati cã numele voastre sunt scrise în ceruri" (Luca 10, 20). Poate 
ar fi bine sã mã opresc asupra acestui cuvânt, pentru cã este foarte important. 
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Este important în întelesul cã si noi trebuie sã dorim a fi scrisi în cartea cea din ceruri, în gândurile 
Mântuitorului. În cartea proorocului Isaia este scris cã Dumnezeu a zis: "Te-am însemnat în palmele 
Mele" (Isaia 49, 16) (este vorba de Ierusalim). Ce înseamnã sã ai ceva scris în palmã? Sã vezi mereu 
ce este scris. De câte ori vezi mâinile, vezi si ce este scris în palmã. Bineînteles, este un fel de a 
vorbi, pentru cã desi vorbim de mâinile lui Dumnezeu ("Mâinile Tale m-au fãcut si m-au zidit" Ps. 
118, 73), Dumnezeu nu trebuie gândit ca având mâini, ca având picioare s.a.m.d. Numai Domnul 
Hristos, Care este Fiul lui Dumnezeu întrupat, este cu fire omeneascã si are trup omenesc, 
bineînteles, transfigurat, mai presus de lumea aceasta. El poate sã aibã ceva scris în palme. Si, de 
fapt, chiar are: semnul cuielor! Acesta este semnul iubirii lui Dumnezeu. De câte ori priveste 
Domnul Hristos prin firea Sa omeneascã la firea Sa omeneascã, la mâinile Sale, vede si semnul 
cuielor, semnul pe care voia sã-l vadã Sfântul Apostol Toma. Când Domnul Hristos vede semnul 
cuielor, vede semnul iubirii, pentru cã Fiul lui Dumnezeu S-a jertfit din iubire pentru noi, pentru ca 
numele noastre sã fie scrise în ceruri. 

Dar stim noi când anume vor fi scrise numele noastre în ceruri? Atunci când vor fi scrise mai întâi în 
cerul smereniei, dupã cum afirmã Sfântul Ioan Scãrarul. Mai întâi sã fim smeriti, si-atunci sigur 
suntem scrisi în ceruri. Nu numai pe cer, ci si în cer. Sfânta Tereza de Lisieux era bucuroasã cã vedea 
cumva cã pe cer este litera T scrisã cu stele, si zicea cã e numele ei scris acolo. Dacã suntem smeriti, 
Îi facem locas lui Dumnezeu în sufletul nostru. Sufletul nostru devine cer al lui Dumnezeu, iar 
numele nostru, dacã-L avem pe Dumnezeu în noi, este scris în cerul smereniei. 

În sfârsit, m-am mai gândit la ceva: astãzi pomenim un sfânt cu numele Nikon, care are supranumele 
"Pocãiti-vã". De ce i s-a dat numele acesta, de "Pocãiti-vã"? Pentru cã era un propovãduitor al 
pocãintei. El le spunea mereu oamenilor sã se pocãiascã, în întelesul de a pãrãsi pãcatul, pentru cã 
acesta este sensul pocãintei, si de a face roadã vrednicã de pocãintã, de a face cât mai mult bine, ca 
sã se astupe relele. 

Pocãinta trebuie fãcutã cu fata spre viitor si trebuie fãcutã cu nãdejde si cu bucurie. Dacã ne 
îndreptãm mintea spre Dumnezeu si stim cât este de bun Dumnezeu, nu putem sã ne îndoim de 
bunãtatea Lui. Oricâte pãcate ar fi fãcut cineva, stie cã pânã la urmã mila lui Dumnezeu este mai 
mare decât pãcatele lui, stie cã Dumnezeu ne primeste pe toti dacã ne schimbãm viata. 

"Asa si în cer va fi mai multã bucurie pentru un pãcãtos care se pocãieste, decât pentru nouãzeci si 
nouã de drepti, care n-au nevoie de pocãintã" (Luca 15, 7) se spune în Sfânta Evanghelie, în legãturã 
cu oaia cea pierdutã. Numai cã pentru a ajunge la aceasta trebuie sã ne schimbãm viata. Ne 
schimbãm viata spre bine - e nãdejde de bine. Rãmânem mai departe în rele, se lãtesc relele si nu 
putem avea nici mãcar liniste sufleteascã, iar despre bucuria celor care au constiinta cã numele lor 
sunt scrise în ceruri, nici nu poate fi vorba. 

Trebuie sã luãm aminte întâi sã ne angajãm în slujirea Domnului si în slujirea omului, pentru cã este 
"Cu vrednicie si cu dreptate a ne închina Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh"; sã dorim si sã cãutãm ca 
numele nostru sã fie scris în cerul smereniei, ca sã poatã fi scris în ceruri si, în sfârsit, sã facem 
binele, ca semn al pocãintei. 

Sã avem nãdejde la mila lui Dumnezeu si pocãinta noastrã sã fie cu bucurie si cu fata spre viitor. 
Amin! 

PSALMUL 22

  Mânãstirea Brâncoveanu 
2 octombrie1992

 Astãzi vã aduc în atentie un psalm, anume Psalmul 22. 
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Este psalmul cel mai plin de încredere, cel mai plin de înãltare, este psalmul bucuriei, al 
optimismului. Psalmistul îsi exprimã bucuria de a-L avea pe Dumnezeu aproape, si zice: "Domnul 
este pãstorul meu si nimic nu-mi lipseste". Îl comparã pe Dumnezeu cu un pãstor de oi, cu un cioban, 
si spune, plin de încredere, cã "Domnul este pãstorul meu" si, pentru cã este pãstorul meu, "nimic nu-
mi lipseste". 

Face apoi o comparatie între oile pãstorite de un pãstor bun si încrederea, bucuria pe care o dã 
Dumnezeu celui care-I slujeste: "La pãsuni bune mã sãlãsluieste si mã povãtuieste la ape line". 
Pãsunea si apa sunt douã lucruri de cãpetenie pe care le urmãreste pãstorul pentru oile sale. 
Comparativ vorbind, Dumnezeu ne dã toate cele de trebuintã, exprimate în psalmul acesta prin 
pãsunea cea bunã si prin apa limpede. 

"Sufletul mi-l întãreste pentru numele Sãu si pe cãrãrile dreptãtii mã povãtuieste". Psalmistul 
vorbeste acum despre el, despre unul care are suflet si care este mai presus decât oile cele 
necuvântãtoare; "sufletul mi-l povãtuieste, mi-l întãreste", adicã Dumnezeu se preocupã nu numai de 
cele trebuitoare pentru viata fizicã, ci se preocupã si de cele necesare vietii sufletesti, pentru cã omul 
este fiintã cu suflet si are trebuinte mai presus de ale celor necuvântãtoare. 

Siguranta cã Dumnezeu este cu noi si cã ne dãruieste toate cele de trebuintã este dusã pânã la aceea 
cã se nimiceste orice temere: "De-as umbla pe valea umbrei mortii (de-as fi pândit de moarte), de 
rele nu m-as teme, cãci Tu cu mine esti". Încredin-tarea prezentei lui Dumnezeu ne face hotãrâti 
împotriva tuturor celor negative si, orice s-ar întâmpla, chiar de-am fi pânditi de moarte, având 
încredintarea si fiind pãtrunsi de adevãrul cã Dumnezeu este cu noi, n-avem nici un fel de teamã. 

"Toiagul Tãu si varga Ta, acestea sunt mângâierea mea". În cuvintele acestea, Psalmistul vrea sã 
spunã cã Dumnezeu, în grija Sa pentru mântuirea noastrã, pentru binele nostru, ne poate trimite si 
necazuri, dar si în cazul când am avea necazuri, avem totusi mângâiere din constiinta cã necazurile 
ne vin ca din mâna lui Dumnezeu, pentru folosul nostru. 

"Tu-mi gãtesti masã înaintea vrãjmasilor mei. Cu untdelemn ungi capul meu si cupa mi-e plinã rasã". 
În aceste cuvinte aratã belsugul bunãtãtilor lui Dumnezeu revãrsate peste cei credinciosi, chiar în fata 
unor lucruri care ar inspira teama, chiar în fata vrãjmasilor. În fata vrãjmasilor avem belsug. Ne 
gãteste Dumnezeu masã înaintea vrãjmasilor: "Tu-mi gãtesti masã înaintea vrãjmasilor mei. Cu 
untdelemn ungi capul meu", adicã îmi dai si cele care nu sunt de absolutã trebuintã, îmi dai mai mult 
de cât as cere, de cât mi-ar trebui. "Cu untdelemn ungi capul meu" - cu untdelemnul cunostintei, "si 
cupa e plinã rasã", adicã nu existã nici un fel de lipsã în legãtura aceasta cu Dumnezeu, în belsugul 
pe care îl dã Dumnezeu. 

"Mila Ta, Doamne, sã mã însoteascã în toate zilele vietii mele, ca sã locuiesc zile multe în casa 
Domnului Dumnezeului meu". Este o rugãciune cãtre Dumnezeu cel milostiv, Care ne cuprinde cu 
mila Sa, si avem încredintarea cã Dumnezeu ne însoteste în toate zilele vietii noastre: "Mila Ta, 
Doamne, sã mã însoteascã în toate zilele vietii mele, ca sã locuiesc zile multe în casa Domnului 
Dumnezeului meu". 
  

Este cel mai senin psalm, un psalm al bucuriei, un psalm al încrederii, al încredintãrii. Noi repetãm 
niste gânduri ale altora si nu ajungem sã le simtim pentru noi însine, pentru viata noastrã. Umblãm 
dupã cantitate si nu suntem atenti la calitate. 

În Filocalia, vol. IV, se spune, cã ucenicul l-a întrebat pe avva Filimon de ce citeste mai ales din 
Psaltire? Cuviosul Filimon a zis: "Frate, atâta bucurie am în sufletul meu din cuvintele psalmilor, ca 
si cum eu însumi i-as fi fãcut". 
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Sã ne ajute bunul Dumnezeu sã avem si noi constiinta cã Psalmul 22 este psalmul nostru, psalmul pe 
care noi însine l-am fãcut, psalmul în care ne revãrsãm cel mai bine, în care ne arã-tãm cel mai bine 
încredintarea prezentei lui Dumnezeu în viata noastrã, în care ne arãtãm cel mai bine bucuria de 
prezenta lui Dumnezeu, în care se manifestã cel mai mult si cel mai bine multumirea si împlinirea 
sufletului nostru. 

Înaintea bunului Dumnezeu sã ne facem mai buni, pentru cã bunãtatea cea mai multã se realizeazã în 
linistea sufletului. În linistea sufletului se realizeazã bucuria, se realizeazã constiinta prezentei lui 
Dumnezeu. Si unde este Dumnezeu cu darul Sãu, acolo nici un lucru nu este greu. Amin! 

PSALMUL 102

  Mânãstirea Brâncoveanu 
9 octombrie 1992

  Între cei 150 de psalmi, doi îmi sunt cei mai apropiati: Psalmul 22 si Psalmul 102. Sunt psalmii 
bucuriei, psalmii revãr-sãrii sufletesti de multumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite. Am 
putea zice, ca odinioarã avva Filimon: "Psalmii a-cestia, parcã eu i-am fãcut". 

Vom lua astãzi în considerare câteva versete desprinse din Psalmul 102, în care se aratã bunãtatea lui 
Dumnezeu fatã de fiecare dintre noi. 

Vorbind cu Dumnezeu, ne gândim la bunãtatea lui Dumnezeu si spunem cã "Pe cât e de sus cerul 
deasupra pãmân-tului, atât de mare este bunãtatea Lui spre cei ce se tem de Dânsul". Nimeni nu stie 
ce distantã este între cer si pãmânt. Nimeni nu stie unde este cerul. "Toti stim cã este cer, dar nu stim 
ce este", zice Sfântul Petru Damaschin; Ilie Miniat spune, vorbind despre rai: "O, raiule, noi putem 
sã te dobândim, dar nu putem sã te întelegem". În orice caz, între cer si pãmânt este o distantã foarte 
mare. Numai în mãsura în care ne apropiem de cer ne dãm seama ce este cerul. 

Dacã cerul este locul lui Dumnezeu, atunci inima omului este cerul. Prin urmare, când ne gândim la 
bunãtatea lui Dumnezeu cea mai presus de cunostinta noastrã, ne gândim la ceva nemãrginit, ne 
gândim cã "Pe cât de mare este mãrirea Ta pe atât de mare este si mila Ta". Stim cã mãrirea lui 
Dumnezeu, ca si mila lui Dumnezeu, este nemãrginitã si cã ne putem încrede în mila lui Dumnezeu. 
Sfântul Isaac Sirul zice cã "pãca-tele noastre fatã de mila lui Dumnezeu sunt ca un pumn de nisip 
fatã de un suvoi îmbelsugat care împrãstie nisipul". 

Prin urmare, trebuie sã fim încredintati cã Dumnezeu este bun, sã avem încredere în bunãtatea lui 
Dumnezeu, dar nu ca sã pãcãtuim, ci ca sã stim cã Dumnezeu ne iartã. Dacã Sfântul Evanghelist 
Luca s-ar fi gândit cã pilda cu fiul risipitor, care este o mãrturie despre bunãtatea lui Dumnezeu, i-ar 
putea duce pe unii sã pãcãtuiascã, nu ne-ar fi lãsat aceastã pildã. Nu ne este teamã cã dacã credem în 
bunãtatea lui Dumnezeu se înmultesc pãcatele, pentru cã omul care are dreaptã judecatã n-are de ce 
sã înmulteascã pãcatele. Trebuie sã fim încredintati cã bunãtatea lui Dumnezeu, iubirea lui 
Dumnezeu si mila lui Dumnezeu sunt nemãrginite. 

Apoi, vorbind mai departe despre cele ale lui Dumnezeu, zicem: "Pe cât este de departe rãsãritul de 
apus, atât a depãrtat de la noi fãrãdelegile noastre". Putem sã fim încredintati nu numai cã Dumnezeu 
este bun, ci putem sã fim încredintati cã este bun cu noi însine. Ne ridicã mai presus de noi, ne duce 
acolo unde este El, ni Se dãruieste nouã. Acesta este un lucru extraordinar! 

Mai departe zicem: "Cum miluieste un tatã pe copiii sãi, asa miluieste Domnul pe cei ce se tem de 
Dânsul". Nu a gãsit Psalmistul o comparatie mai potrivitã pentru a arãta legãtura lui Dumnezeu cu 
noi, decât legãtura dintre un tatã si un fiu al sãu. Proorocul Isaia, vorbind ca din partea lui 
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Dumnezeu, zice cã Dumnezeu a spus: "Oare va uita mama pe copiii sãi?" si spunând apoi cã nu va 
uita mama pe copiii sãi, adaugã: "Dupã cum mama îsi mângâie pe fiul ei si Eu vã voi mângâia pe 
voi, si voi veti fi mângâiati în Ierusalim" (Isaia 66, 13). 

Dacã vrem sã exprimãm legãtura între Dumnezeu si om, trebuie sã pornim de la faptul cã Dumnezeu 
este Tatãl nostru si sã ne gândim la Domnul Hristos, Care ne-a lãsat o rugãciune pe care noi o 
spunem fãrã sã o gândim destul: "Tatãl nostru Care esti în ceruri" - avem Tatã în cer! Avem si mamã 
în cer, tot pe Dumnezeu, avem si frate în cer, tot pe Dumnezeu. Dumnezeu este tot ce-i bun si frumos 
fatã de noi. Domnul Hristos a spus cã "Dacã un fiu îi va cere tatãlui sãu pâine, oare piatrã îi va da? Si 
dacã-i va cere peste, oare sarpe îi va da? Si dacã-i va cere un ou, oare scorpie-i va da?". Si spune 
Domnul Hristos: "Dacã voi, rãi fiind (în calitatea de tatã, fiind rãi ca oameni), stiti sã dati fiilor vostri 
daruri bune, cu atât mai mult Tatãl vostru Cel din ceruri" (Luca 11, 13). 

Eu nu stiu cum oamenii cred atât de mult în ceea ce spune Sfânta Evanghelie si Sfânta Scripturã 
despre pedepsele vesnice, cum le este fricã de iad, de pedeapsã si de mânia lui Dumnezeu, si nu cred 
în bunãtatea lui Dumnezeu. Nu zic sã nu credem în ceea ce se spune în Sfânta Scripturã, în toate 
privintele, dar sã nu uitãm de bunãtatea lui Dumnezeu. Stiind noi despre bunãtatea lui Dumnezeu, sã 
avem bucuria cã suntem cuprinsi în bunãtatea Lui. 

Iatã de ce îmi plac mie acesti psalmi, dintre care pe unul îl spunem în fiecare zi, la utrenie si, cu toate 
acestea, suntem asa de nebãgãtori de seamã fatã de el. Sfântul Isaac Sirul zice: "Cine nu se uimeste 
de Dumnezeu, încã nu-L cunoaste pe Dumnezeu". 

Dacã am cunoaste mai mult bunãtatea lui Dumnezeu si am întelege-o si am simti-o, ne-am uimi de 
bunãtatea lui Dumnezeu si nu ne-am mai împrãstia cu lucrurile lumii acesteia, cu atâtea rele, cu 
atâtea desertãciuni si chiar cu atâtea spurcãciuni. 
  

Sã ne ajute bunul Dumnezeu sã ne încredintãm de tot ce-i sfânt, frumos, bun si înãltãtor, sã ne ajute 
Dumnezeu sã ne încre-dintãm si de mijlocirile Maicii Preacurate, de bunãtatea Maicii Preacurate, 
pentru cã se spune cã "tot ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugãciunea". 

Dacã avem încredintarea aceasta, n-avem de ce sã ne mai temem: nici de moarte, nici de boalã, nici 
de iad, nici de pedepse, de nimic, pentru cã un tatã nu poate sã facã altceva decât sã miluiascã pe fiii 
sãi, mai ales atunci când are la îndemânã si mijlocirile unei mame bune, ale Maicii Preacurate, si ale 
tuturor sfintilor. Dumnezeu sã ne ajute! 

INTRAREA ÎN BISERICÃ A MAICII DOMNULUI

Mânãstirea Brâncoveanu 
21 noiembrie1997

La slujba Sfântului Maslu este o alcãtuire, o rugãciune cã-tre Maica Domnului, cu urmãtorul cuprins: 
"Pe tine, preacuratul palat al Împãratului ceresc, ceea ce esti multlãudatã, te rog, curãteste-mi mintea 
mea cea întunecatã cu tot felul de pãcate si o fã locas înfrumusetat al dumnezeiestii Treimi, ca sã 
laud si sã mãresc puterea ta si mila ta cea nemãsuratã, fiind mântuit eu, netrebnicul robul tãu". 

Aceastã rugãciune ne pune în atentie mãretia Maicii Domnului. O numim pe Maica Domnului "palat 
preacurat al Împãratului ceresc"; o numim pe Maica Domnului "multlãudatã". Dorim ca prin 
mijlocirea Maicii Domnului sã fie curãtitã mintea noastrã "de tot felul de pãcate", dorim sã fie fãcutã 
mintea noastrã "locas înfrumusetat al dumnezeiestii Treimi". Cerem aceasta "ca sã laud si sã mãresc 
puterea ta si mila ta cea nemãsuratã". Avem în vedere mãretii ale Maicii Domnului pe care ni le pune 
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în atentie Sfânta noastrã Bisericã, dar pe care noi nu le putem întelege si nu le putem pretui la mãsura 
lor, pentru cã nu avem conditiile ca sã stãm cu admiratie în fata Maicii Domnului. 

O stim pe Maica Domnului "palat al Împãratului ceresc", o stim "multlãudatã", o stim mijlocitoare, 
înfrumusetãtoare de suflet, stim cã are putere si milã, stim cã are mãrire, stim cã toate acestea trebuie 
luate în seamã. Pentru toate acestea trebuie sã-i aducem laudã Maicii Domnului, dar nu putem face 
aceasta, pentru cã lucrurile lui Dumnezeu nu pot fi întelese numai din puterea omului. 

Maica Domnului este Maica Dumnezeului nostru, este cea aleasã de Dumnezeu ca prin ea sã vinã în 
lumea aceasta Fiul Sãu. Este cea care L-a purtat în pântecele sãu pe Mântuitorul lumii, este cea care 
L-a nãscut pe Cel ce este om adevãrat si Dumnezeu adevãrat. Maica Domnului este mama 
Mântuitorului nostru si atunci este multlãudatã; nu este nimeni în lumea aceasta ca Maica Domnului, 
nimeni nu are mãsurile Maicii Domnului. Iar mãsurile Maicii Domnului sunt mari, pentru cã ea este 
în legãturã cu Treimea cea dumnezeiascã, cu puterea care a umbrit-o, cu Duhul Sfânt care S-a 
pogorât peste ea, cu Fiul ei si Dumnezeul nostru pe care L-a nãscut. 

Maica Domnului este locas al Preasfintei Treimi. Este mãrirea a toatã lumea, care din oameni a 
rãsãrit si pe Cuvântul L-a nãscut. Este "mai înaltã decât cerurile si mai curatã decât strãlucirile 
soarelui". Este "mai cinstitã decât heruvimii si mai mãritã, fãrã de asemãnare, decât serafimii", 
fiindcã este Maica Dumnezeului nostru. Pe toate acestea noi le spunem cu cuvântul. Am vrea sã le 
întelegem cu gândul si sã le trãim cu simtirea, dar din puterea noastrã nu putem face aceasta decât la 
mãsurile noastre, si atunci cerem de la Maica Domnului ajutor sã întelegem si sã lãudãm mãrirea ei, 
puterea ei, mila ei. 

Ar trebui sã avem mereu astfel de gânduri mãcar la sãrbãtorile Maicii Domnului, cinci fiind acestea: 
Nasterea Maicii Domnului în 8 septembrie, Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului, în 21 noiembrie, 
Soborul Maicii Domnului, în 26 decembrie, Bunavestire, în 25 martie, si Adormirea Maicii 
Domnului, în 15 august. Dar noi ne întâlnim cu Maica Domnului si în alte zile la slujbele noastre, 
când zicem: "Spãi-mântatu-s-au toate de dumnezeiascã mãrirea ta, cã tu, Fecioarã neispititã de nuntã, 
ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate si ai nãscut Fiu pe Cel fãrã de ani, pe Cel ce dãruieste 
pace tuturor celor ce te laudã pe tine". 

Ne gândim la Maica Domnului în timpul sfintelor slujbe, când auzim: "Pe preasfânta, curata, 
preabinecuvântata, mãrita, Stãpâna noastrã, de Dumnezeu Nãscãtoarea si pururea Fecioara Maria, cu 
toti sfintii sã o pomenim". Ne gândim la Maica Domnului când auzim la sfintele slujbe: "Pe 
Nãscãtoarea de Dumnezeu si Maica Luminii, întru cântãri cinstindu-o, sã o mãrim". 

Ne gândim la Maica Domnului când ni se spune: "Pe tine, preacuratul palat al Împãratului ceresc, 
ceea ce esti multlãudatã". Ne gândim la Maica Domnului când se spun cuvintele: "De tine se bucurã, 
ceea ce esti plinã de dar, toatã fãptura, soborul îngeresc si neamul omenesc; ceea ce esti bisericã 
sfintitã si rai cuvântãtor, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat si prunc S-a fãcut Cel ce 
este mai înainte de veci. Cã bratul tãu - scaun l-a fãcut si pântecele tãu mai desfãtat decât cerurile l-a 
lucrat. De tine se bucurã, ceea ce esti plinã de har, toatã fãptura, mãrire tie!". Ne gândim la Maica 
Domnului ca la ceea ce este mai presus de minte si de cuvânt, cãci ni se spune: "Pe tine, Maica lui 
Dumnezeu, cea mai presus de minte si de cuvânt, care ai nãscut negrãit sub ani pe Cel fãrã de ani, 
credinciosii, te mãrim". 

Astãzi, la sãrbãtoarea aceasta, ne gândim la legãtura Maicii Domnului cu Templul din Ierusalim. 
Templul din Ierusalim era un locas sfânt, ceea ce aveau evreii mai de cãpetenie, mai înalt, mai 
deosebit, un fel de cer pe pãmânt, un fel de loc în care se uneste cerul cu pãmântul. Dorinta evreilor 
era ca fiecare sã ajungã la Templul din Ierusalim. Acolo, dupã Traditia Bisericii, preasfânta Fecioarã 
Maria a stat 12 ani si fost educatã împreunã cu alte fecioare, pânã la vârsta de 15 ani. 

20



Templul din Ierusalim era ceva deosebit, dar în el era o încãpere mai presus decât orice în aceastã 
lume. Acolo era Chivotul Legii, în care erau cele douã Table ale Legii, pe care erau scrise cele 10 
Porunci, era Toiagul lui Aaron, care odrãslise, era un vas cu manã din cea care cãzuse spre hrana 
evreilor în pustie, dupã ce trecuserã Marea Rosie, când au fost eliberati din robia Egiptului, erau doi 
heruvimi care aveau aripile întinse peste Chivotul Legii... Acolo nu intra decât o datã pe an, singur, 
arhiereul. 

În credinta Bisericii noastre este si adevãrul cã Maica Domnului a stat în aceastã încãpere, vreme 
îndelungatã, desi sunt unii care spun cã lucrul acesta era cu neputintã. Si totusi, Biserica noastrã zice, 
în alcãtuirile ei de slujbã: "Ceea ce s-a hrãnit în Sfânta Sfintelor, celei îmbrãcate cu credinta si cu 
întelepciune si cu neîntinata feciorie, maimarele Gavriil i-a adus din ceruri închinãciune". 

Nu trebuie sã fim încurcati în gândurile noastre de astfel de nepotriviri, ci trebuie sã stim cã dacã 
lucrul acesta n-a fost cu putintã în chip obisnuit, a fost cu putintã în chip mai presus de fire. În 
Epistola cãtre Evrei a Sfântului Apostol Pavel este scris cã Domnul nostru Iisus Hristos, Arhiereul 
cel vesnic, n-a intrat niciodatã într-o Sfântã a Sfintelor fãcutã de mânã omeneascã. Si totusi a intrat în 
Sfânta Sfintelor, în Sfânta Sfintelor pe care o închipuia Sfânta Sfintelor de aici, de pe pãmânt. Sigur, 
asa a fost si cu Maica Domnului. 

Maica Domnului, cea pregãtitã ca sã-L nascã pe Mântuitorul lumii, cea pregãtitã ca în pântecele ei sã 
se uneascã firea omeneascã cu firea dumnezeiascã în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a intrat si ea în 
Sfânta Sfintelor - prin viata ei, prin gândurile ei, prin mãretiile ei, prin darurile ei. A intrat în Sfânta 
Sfintelor care este smerenia, pentru cã la Bunavestire a zis cãtre îngerul binevestitor "Iatã roaba 
Domnului, fie mie dupã cuvântul tãu!" (Luca 1, 38), iar Sfânta Elisabeta i-a zis: "Binecuvântat este 
rodul pântecelui tãu!" (Luca 1, 42). 

Toate acestea s-au întâmplat având-o în vedere pe Maica Domnului, care este "mai înaltã decât 
cerurile" si, dacã este mai înaltã decât cerurile Bisericii noastre, dacã este mai curatã decât 
strãlucirile soarelui, sigur cã prin aceasta a intrat în Sfânta Sfintelor nefãcutã de mânã omeneascã - 
prin viata ei, prin ceea ce purta în suflet, prin ceea ce a avut în gândurile ei când se pregãtea sã nascã 
pe Mântuitorul, prin ceea ce a gândit, prin ceea ce a simtit când L-a purtat în pântecele ei pe 
Mântuitorul lumii. 

Maica Domnului, ea însãsi este Sfântã a sfintilor, Sfântã mai înaltã decât toti sfintii. La mãsurile 
Maicii Domnului nu existã nici un sfânt. Noi asa o cinstim pe Maica Domnului, ca pe cea mai înaltã 
dintre toti sfintii, ca pe cea mai aleasã, ca pe ceea ce este unicã în lumea aceasta. Dacã ea a fost 
închipuitã de Sfânta Sfintelor, de încãperea aceea din Templul din Ierusalim în care nu putea sã intre 
decât o datã pe an singur arhiereul, dacã a fost închipuitã de Sfânta Sfintelor, atunci este ea însãsi 
Sfântã a Sfintelor. Biserica noastrã ne-o prezintã ca fiind un "sicriu însufletit", un chivot: "Ca de un 
sicriu însufletit, ca de un chivot însufletit al lui Dumnezeu, nicicum sã nu se atingã mâna 
necredinciosilor, iar buzele credinciosilor, fãrã tãcere glasul îngerului strigând, cu bucurie sã zicã: 
«Bucurã-te, cea plinã de dar, Domnul este cu tine!»". 

Asa a zis îngerul, asa zicem si noi, de aceea avem bucuria de a fi cinstitori ai Maicii Domnului. O 
primim pe Maica Domnului asa cum ne-o prezintã Biserica, o tinem în sufletul nostru cu evlavia câtã 
o avem si ne silim sã urmãm exemplul Maicii Domnului în supunerea fatã de Mântuitorul, în grija 
fatã de oameni, în tãcerea care se desprinde din faptul cã avem atât de putine cuvinte ale Maicii 
Domnului în Sfânta Evanghelie. O avem pe Maica Domnului ca exemplu de milostivire pentru cei ce 
au trebuintã de ajutorul ei si, stiind cã Maica Domnului nu este numai mama Mântuitorului, ci si 
mama noastrã, ne gândim si la însusirile de mamã pe care le are preasfânta Fecioarã Maria fatã de 
credinciosii care fac ceea ce a zis ea sã facã, adicã ascultã de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 
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Sã-I multumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri ale Bisericii noastre, sã multumim lui Dumnezeu 
pentru faptul cã Maica Domnului este si mama noastrã. Sã multumim lui Dumnezeu pentru faptul cã 
avem pe Maica Domnului mijlocitoare pentru binele nostru, sã multumim lui Dumnezeu cã avem pe 
Maica Domnului ajutãtoarea noastrã. Sã nu uitãm cã "ceea ce poate Dumnezeu cu puterea, poate 
Maica Domnului cu rugãciunea", si sã avem încredere în ajutorul ei. Sã-i urmãm cât putem 
exemplul, ca sã avem si noi parte de binecuvântarea Domnul nostru Iisus Hristos acum si pururea, 
amin! 

PILDA CU BOGATUL 
CÃRUIA I-A RODIT TARINA CU BELSUG

Mânãstirea Brâncoveanu 
22 noiembrie1998

La aceastã Sfântã Liturghie s-a citit din Sfânta Evanghelie de la Luca, pilda cu bogatul cãruia i-a 
rodit tarina cu belsug. Este o pildã nepilduitoare. În aceastã pildã se aratã cã nu trebuie sã facã cineva 
cum a fãcut acel bogat care a avut în vedere posibilitatea de a aduna bogãtii numai pentru el. 

În Capitolul al XII-lea al Evangheliei de la Luca scrie cã odatã, pe când vorbea Domnul Hristos 
putinilor ascultãtori, cineva din multime a zis: "Învãtãtorule, zi fratelui meu sã împar-tã cu mine 
mostenirea", si Domnul Hristos a rãspuns: "Omule, cine M-a pus pe Mine judecãtor sau împãrtitor 
peste voi?", dupã care a adãugat: "Luati aminte, cã viata cuiva nu stã în prisosul avutiilor sale", iar ca 
ilustrare a acestui fapt a spus pilda cu bogatul cãruia i-a rodit tarina cu belsug. O stim cu totii, am fi 
putut s-o învãtãm chiar înainte de a fi cititã la Sfânta Liturghie: Un om bogat a vãzut cã în anul acela 
tarina lui a rodit cu belsug. A intrat atunci la îngrijorare si s-a întrebat ce-ar putea sã facã în aceastã 
împrejurare, cã nu-i pregãtit pentru a aduna atâtea roade în magaziile pe care le are. Dupã oarecare 
chibzuintã, a zis: "Voi dãrâma magaziile si mai mari le voi zidi, voi aduna acolo toate roadele mele si 
voi zice: «Suflete, ai multe bunãtãti strânse pentru multi ani; odihneste-te, mãnâncã, bea, veseleste-
te»". Dumnezeu, se spune mai departe în pildã, i-a zis: "Nebune! În aceastã noapte vor cere de la tine 
sufletul tãu. Si cele ce ai pregãtit ale cui vor fi?" si încheie Domnul Hristos pilda, spunând: "Asa se 
întâmplã cu cel ce-si adunã comori siesi si nu se îmbogãteste în Dumnezeu!". 

Am învãtat când eram student la Teologie, la cursul numit Ermineuticã (un curs care învatã cum se 
tãlmãcesc cuvintele din Scripturã) cã dacã vrei sã întelegi bine un text, trebuie sã ai neapãrat în 
vedere scopul pentru care a fost scris (în cazul nostru - pilda cu bogatul cãruia i-a rodit tarina cu 
belsug). Ce a urmãrit Domnul Hristos sã-i învete pe oameni prin aceastã pildã? Am putea sã stim? 
Da, este foarte simplu! Mai întâi încadrând în context; aceasta este o regulã, adicã nu iei textul 
cuvânt cu cuvânt, ci urmãresti cui i-au fost spuse cuvintele, de ce i-au fost spuse omului aceluia, de 
ce a fost el caracterizat ca nebun, în ce împrejurare? Ca sã întelegi lucrurile acestea, trebuie sã ai în 
vedere toate câte sunt în legãturã cu aceste afirmatii. 

Am putea zice foarte simplu: "Nu ne priveste, nu ne intereseazã! Nu avem nici o treabã cu pilda 
aceasta, nu tine de noi!" Dar oare nu tine de noi nici cuvântul: "Asa se întâmplã cu oricine care se 
îmbogãteste pentru sine si nu se îmbogãteste în Dumnezeu"? Aici ne priveste! Partea aceasta, cã se 
cuvine a ne îmbogãti în Dumnezeu, ne priveste! Nu ni se spune ce înseamnã a ne îmbogãti în 
Dumnezeu, dar întelegem din pildã. A te îmbogãti în Dumnezeu înseamnã sã dai din prisosul tãu. 
Duminica trecutã vã spuneam cã samarineanul milostiv a dat din prisosinta lui. Asa trebuia sã facã si 
bogatul cãruia i-a rodit tarina, sã dea din ceea ce avea el în plus. Nu trebuia nici sã-si facã provizii 
mai mari, nici sã adune pe mai multi ani roadele, ci sã se gândeascã si la cei care n-au, sã le dea si 
acelora si atunci s-ar fi îmbogãtit în Dumnezeu din prisosul lui. El n-ar fi fost pãgubit cu nimic, ar fi 
trãit tot atât de bine, dar ar fi putut sã-i ajute si sã-i veseleascã si pe altii. 
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Ziceam cã ne priveste si pe noi ceva: cuvântul acesta, cã trebuie sã ne îmbogãtim în Dumnezeu. 
Cum? Dacã avem prisosuri, sã le folosim pentru binele altora si atunci suntem la mãsurile 
samarineanului milostiv, iar Domnul Hristos ne recomandã si pe noi cum l-a recomandat pe 
samarineanul milostiv, când a zis: "Mergi si fã si tu asemenea" (Luca 10, 37), dã si tu din ceea ce ai, 
dã si tu din prisosul tãu! Mai întâi l-a recomandat pe samarineanul milostiv acelui om care L-a 
întrebat pe Domnul Iisus Hristos: "Cine este aproapele meu?", acelui om care a înteles cã aproapele 
celui cãzut între tâlhari este samarineanul milostiv. Domnul Hristos a zis: "Mergi si fã si tu 
asemenea". Cuvântul acesta ni-l spune Domnul Hristos tuturor, pentru cã toti trebuie sã facem ceea 
ce a fãcut samarineanul milostiv. 

Dar mai e ceva ce ne priveste pe noi, chiar dacã nu suntem bogati, chiar dacã nu avem tarinã, chiar 
dacã nu facem hambar, chiar dacã ne multumim cu câte le avem, chiar dacã nu zicem: "Suflete, ai 
multe bogãtii strânse pentru multi ani, odihneste-te, mãnâncã, bea, veseleste-te!". E ceva ce Domnul 
Hristos nu are în vedere în text asa de lãmurit, ceva la care ne gândim prea putin, poate chiar deloc. 

Dacã luãm aminte cum este prezentatã pilda, vedem cã omul acela nu a fãcut nimic din ce si-a 
propus: nu a dãrâmat hambarele, nu a fãcut altele, nu a adunat bogãtiile în hambare, nu a zis ce si-a 
propus sã zicã si, cu toate acestea, a fost numit nebun: "Nebune, în noaptea aceasta vor cere de la tine 
sufletul tãu, iar cele ce le-ai adunat, ale cui vor fi?". Ne priveste pe toti: si pe cei sãraci si pe cei 
bogati, si pe cei învãtati si pe cei neînvãtati. Ce anume? Cã Dumnezeu priveste înlãuntrul nostru, cã 
Dumnezeu ne cunoaste tainele inimii, cã Dumnezeu stie asezarea sufletului nostru. Ne dãm seama de 
aceasta din cu-vintele Domnului Hristos: "Din prisosul inimii grãieste gura" (Luca 6, 45); "Dupã 
roadele lor îi veti cunoaste" (Matei 7, 16); "Omul cel bun, din vistieria cea bunã a inimii sale scoate 
cele bune, iar omul cel rãu, din vistieria cea rea a inimii sale scoate cele rele" (Luca 6, 44-45). 

Cum e cu bogatul cãruia i-a rodit tarina? Cele ce ni se spun în pildã cã le-a zis - nu le-a zis nici mãcar 
cu cuvântul vorbit! De unde stim? Scrie acolo, în Evanghelie: "Si-a zis în sine", deci nu a zis cu 
cuvântul vorbit, nu a zis cãtre cineva, ci în sine, în mintea lui, în constiinta lui a zis: "Ce voi face, cã 
nu am unde sã adun bogãtiile mele? Stiu ce voi face (în gând zicea): voi dãrâma hambarele mele 
(deci la viitor), voi zidi altele mai mari, voi aduna în ele belsugul de rod al tarinilor mele, si voi zice: 
«Suflete, ai multe bogãtii strânse pentru multi ani, odihneste-te, mãnâncã, bea, veseleste-te!»". Nu a 
zis nimic cu cuvântul, nu a zis nimic la prezent, ci numai la viitor, iar Dumnezeu i-a zis: "Nebune!". 
De ce i-a zis Dumnezeu - nebun? Pentru cã n-avea niste judecãti în care sã intre si Dumnezeu, Care a 
binecuvântat tarina sã intre atâta belsug. Nu a zis: "Oare Dumnezeu, Care este dãtãtorul binelui, ce-
mi cere? Oare Dumnezeu n-ar vrea sã dau cuiva din bogãtiile acestea?" Dacã ar fi gândit în lumina 
gândului la Dumnezeu, nu mai era nebun. El L-a exclus pe Dumnezeu din gândurile lui. El a fãcut ce 
a zis Psalmistul: "Zis-a cel nebun în inima sa: «Nu este Dumnezeu»" (Ps. 13, 1). El a zis "Nu este 
Dumnezeu", nu în întelesul cã a spus cu cuvântul, ci în întelesul cã nu a tinut seama de Dumnezeu, 
nu l-a interesat de Dumnezeu. 

Asa zic multi în gândul lor sau nici nu zic, dar actioneazã ca si când nu ar exista Dumnezeu. De 
exemplu, trebuie sã mear-gã omul la bisericã si zice: "Nu mã duc la bisericã!". Nu te duci la bisericã, 
dar stii tu ce înseamnã treaba aceasta? Înseamnã cã-L neglijezi pe Dumnezeu, cã-L pui pe Dumnezeu 
la spate, cã-L pui pe Dumnezeu în dos, cã nu vrei sã stii de Dumnezeu. Aaa... pãi eu cred, eu mã 
închin, eu zic rugãciunile... Da, zici atunci, seara, când te culci, dar când trebuie sã te duci la bisericã, 
nu existã Dumnezeu pentru tine, nu te intereseazã Dumnezeu, nu vrei sã stii de Dumnezeu. Aceasta 
este atitudinea, de aici se vede dacã esti sau nu cu Dumnezeu. 

Dumnezeu i-a zis "nebun" pentru cã bogatul acela nu a tinut seama de Dumnezeu. În mod practic nu 
a tinut seama de Dumnezeu. Probabil cã dacã l-ar fi întrebat cineva: "Crezi în Dumnezeu?" "Cred!" - 
ar fi zis, dar faptele lui l-au arãtat necredincios. 
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De multe ori le zic oamenilor: "Nu crezi în Dumnezeu, pentru cã nu te duci la bisericã! Si ei: "Ba 
cred!" Cum crezi în Dumnezeu, când tu nu te duci la bisericã? Cum crezi? Unde-i credinta ta, ce 
lucrare are credinta ta? 

Ceea ce mã intereseazã acum si as vrea sã retinem cu totii, pentru cã sunt lucruri care ne privesc, este 
faptul cã Dumnezeu se uitã înlãuntrul inimii, se uitã la asezarea omului; Dumnezeu stie ce este omul, 
ce face omul, ce crede omul 

Sã tinem seama de lucrul acesta: bogatul nu a zis cu cuvântul, a zis în sine, nu a împlinit ce si-a 
propus, nu a ajuns sã zicã ce voia sã zicã si, cu toate acestea, a fost socotit nebun. 

Din aceastã pildã sã învãtãm sã înlãturãm si gândurile care ar putea fi contrare voii lui Dumnezeu. 
Dacã privim pilda în acest sens, avem cu totii ceva de învãtat din ea. Totodatã, sã cercetãm si sã ne 
îmbogãtim în Dumnezeu, ca sã nu ni se întâmple ceea ce i s-a întâmplat bogatului care se gândea 
numai la el însusi. Dacã facem asa, este nãdejde de bine si acum, si în vesnicie. Amin! 

CUVINTE DE LA ATHOS

Mânãstirea Brâncoveanu 
5 iunie1996

  Astãzi se face pomenirea Sfântului Atanasie, cel care a întemeiat Lavra din Sfântul Munte, prima 
mânãstire din Muntele Athos. 

Orice mânãstire este ceva deosebit fatã de lumea aceasta, dar Sfântul Munte are ceva deosebit si fatã 
de celelalte mânãstiri. Unii dintre cãlugãri se gândesc mereu cum ar fi sã ajungã ei în Sfântul Munte, 
sã trãiascã acolo. Este un gând bun, desi nu s-ar putea zice cã dacã ai ajuns la Sfântul Munte, gata, ai 
ajuns în cer. Tot oameni sunt si la Sfântul Munte. L-am întrebat odatã pe un pãrinte de acolo, 
pãrintele Dometie Trihenea, când a fost la noi la mânãstire: "Pãrinte, cum sunt pãrintii de la Sfântul 
Munte?" Si a zis: "Sã nu-ti închipui cã la Sfântul Munte sunt oameni veniti din cer pe pãmânt! Sunt 
oameni de pe pãmânt... care doresc sã ajungã în cer!" Bineînteles, dacã sunt oameni de pe pãmânt, 
înseamnã cã si acolo sunt lucruri care tin de pã-mântul acesta. Sunt si acolo oameni doritori de avere, 
desi s-au fãgãduit la sãrãcie, sunt si acolo oameni doritori de mãrire, desi s-au fãgãduit la smerenie; 
sunt si acolo oameni doritori de plã-cere, desi s-au fãgãduit sã renunte la plãcerile veacului acestuia; 
si acolo, fiind oameni, se ceartã unii cu altii, desi ar trebui sã caute pacea cu toatã lumea, dupã 
cuvântul Sfântului Apostol Pavel (Evrei 12, 14). 

Sunt însã si unele înlesniri, care nu se aflã în altã parte. De pildã, faptul cã acolo, fiind mânãstiri de 
bãrbati, nu intrã feme-ile. Femeile nu au voie sã intre în Sfântul Munte nu pentru cã ar fi inferioare, 
cã ar fi nevrednice sau cã ar fi cãzute din darul lui Dumnezeu, ci ca sã nu fie prilej de ispitã. Pãrintii 
de la Sfântul Munte si-au dat seama cã femeia poate fi o primejdie si au hotãrât ca acolo sã nu ajungã 
nici o femeie. Si în România, la Mânãstirea Frãsinei, este rânduialã ca la Sfântul Munte, nu intrã 
femeile. 

La Sfântul Munte se tine foarte mult la rânduiala de suflet. Mitropolitul Nicolae Bãlan, Dumnezeu 
sã-l odihneascã, când pãrintele Arsenie [Boca] si cu pãrintele Serafim [Popescu] s-au hotãrât sã 
devinã cãlugãri, i-a trimis mai întâi la Sfântul Munte. I-a trimis sã cunoascã realitãtile de acolo, sã 
învete acolo si sã se întoarcã sã rostuiascã viata de aici. Nu s-a putut împlini lucrul acesta decât în 
parte. Nu s-a putut rândui ca în aceastã mânãstire sã nu intre femeile. Acum, sã fim cinstiti, stim cum 
intrã: într-o tinutã în care nu se cuvine sã intre cineva într-o mânãstire. Tolerãm lucrurile acestea din 
diferite motive care nu tin de Dumnezeu si n-avem curajul sã spunem cã asa nu se cuvine! Vedeti cât 
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de departe suntem de Sfântul Munte?! 
  

Pomenim astãzi pe un sfânt care a fost la Sfântul Munte, si nu tinem seama de gândurile lui si de 
rânduielile lui! Ca la Sfântul Munte nu se poate, ca la Frãsinei nu se poate, cã nu-i hotãrârea de la 
început si nu-i hotãrârea asa, dar mai multã grijã trebuie sã avem! În Pateric se spune cã diavolul s-a 
dus la o mânãstire unde era nu o femeie, ci un copil, si a zis: "Apoi, dacã esti tu aici, nu mai am ce 
face!" Si aceasta trebuie sã ne dea de gândit! De ce? Copilul are ceva din înfãtisarea femeii si poate fi 
ispititor pentru cei care nu au destulã tãrie si se gândesc la pãcate. Este adevãrat cã tot în Pateric se 
spune cã erau nemul-tumiti unii cãlugãri cã se jucau copii în apropiere si s-au plâns Cuviosului 
Pimen, care le-a zis: "De glasul îngerilor fugiti?" Depinde cum privesti o chestiune, dar nu stii dacã 
întotdeauna esti asa de statornicit în bine încât sã nu mai poti fi clintit. 

Pãrintele Serafim, Dumnezeu sã-l odihneascã, a stat la Sfântul Munte sase luni. În aceste sase luni a 
fost povãtuit de pãrintele Antipa Dinescu, care este cuprins si în Patericul românesc, foarte pe scurt. 
Acolo, la Sfântul Munte, pãrintele Serafim a primit o scrisoare de la mitropolitul Nicolae Bãlan, care 
i-a dat în grijã sã meargã la Atena sã se înscrie la Facultatea de Teologie, cã numai asa poate sã-i 
trimitã bursã din tarã. Se gândea mitropolitul cã pãrintele o sã vinã si cu niste cunostinte de limbã 
greacã. Pãrintele Serafim i-a spus pãrintelui Antipa cã a primit scrisoarea care-l îndemna sã se ducã 
la Atena, la Teologie. Este interesant rãspunsul pãrintelui Antipa (sã nu uitãm cã era vorba de o 
scoalã teologicã, nu de o scoalã laicã): "Mã, sã te tii de pravilã, cã dacã nu, te îndrãcesti!" 

Dacã pãrintele Serafim ar fi adus numai cuvântul acesta, nu s-a dus degeaba la Sfântul Munte. Nu s-a 
dus degeaba pentru el, nu s-a dus degeaba pentru mine si nu s-a dus degeaba pentru toti care stiu 
cuvântul acesta al pãrintelui Antipa Dinescu: "Sã te tii de pravilã, cã dacã nu, te îndrãcesti!". Scazi, te 
învârtosezi, uiti de Dumnezeu, Îl neglijezi pe Dumnezeu! Cei care-L negli-jeazã pe Dumnezeu sunt 
mai rãi decât necredinciosii! 

La mine la spovedanie vin oameni care spun cã sunt credinciosi, dar cã nu merg la bisericã. 
Totdeauna le spun: "Este mai bine sã nu crezi în Dumnezeu, decât crezând, sã-L pui pe Dumnezeu la 
spate!" Când crezi în Dumnezeu, trebuie sã faci ceva pentru Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-I dai 
"ceva da" si "ceva nu", ci-I dai tot ce poti! Sigur cã sunt împrejurãri când nu poti sã-ti faci toate 
datoriile. 

Dumnezeu stie neputintele omului si primeste si nepu-tintele în loc de pravilã. Aceasta nu înseamnã 
cã nu-ti faci pra-vila în cazul când nu poti sã ti-o faci! E ca si când ti-ai fãcut-o, dacã ajungi la 
neputinta de a ti-o face, dar doresti totusi s-o faci. În cazul acesta, fãrã pravilã - esti cu pravilã! 
Pentru cã nu uiti de Dumnezeu, pentru cã nu-L neglijezi pe Dumnezeu. Iar dacã poti sã-I slujesti lui 
Dumnezeu si zici: "Lasã, fac eu mai putin astãzi, cã fac altãdatã", în cazul acesta te joci cu 
Dumnezeu. Si dacã te joci cu Dumnezeu, ajungi sã se întâmple cu tine ceea ce a spus pãrintele 
Antipa Dinescu: te îndrãcesti si atunci mergi din rãu în mai rãu. 

Prin anii '75 au fost aici, la mânãstire, niste cãlugãri francezi de la Sfântul Munte: pãrintele Placide 
[Deseille], pe care unii poate-l stiti, si niste ucenici ai lui. Ei ne-au adus de la Sfântul Munte un 
cuvânt care mie mi-a plãcut tare mult. L-am retinut, l-am spus si altãdatã si-l voi mai spune: "La 
Dumnezeu sã te gândesti ca la Dumnezeu, nu ca la om, si sã-L respiri pe Dumnezeu cum respiri 
aerul!". Cuvântul acesta pare cumva de neînteles: cum adicã sã-L respiri pe Dumnezeu, cã 
Dumnezeu nu este aer?! Este vorba de întelesul de a nu-L uita pe Dumnezeu, sã tii seama de 
Dumnezeu cum tii seama de aerul pe care-l respiri. 

La Dumnezeu sã te gândesti cât trebuie si, mai ales, "ca la Dumnezeu, nu ca la om". Sunt unii 
oameni care-mi spun: "Pãrinte, vã spun drept cã atunci când sunt pe cale sã fac un pãcat, de multe ori 
mã gândesc la dumneavoastrã mai mult decât la Dumnezeu". Deci tine la om mai mult decât la 
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Dumnezeu! Este bine cã se opreste omul de la pãcat, indiferent din ce motive, dar e frumos sã ne 
gândim la Dumnezeu. Dumnezeu sã fie în prim-planul existentei noastre! 

Pentru cã a fost vorba de pravilã, de rânduialã de rugãciune, de program de slujbã, de participarea la 
sfintele slujbe, tot pãrintele Dometie Trihenea, când a venit vorba despre pescuit, a zis: "E mai bun 
pestele decât cartoafele (sic!), dar pierzi prea multã vreme de pravilã pentru pescuit!" Iatã un gând de 
la Sfântul Munte: pierzi vreme de pravilã când mergi la pescuit. Stai prea mult acolo si nu-ti 
împlinesti datoriile princi-pale; nu te-ai fãcut cãlugãr ca sã pescuiesti, te-ai fãcut cãlugãr ca sã-I 
slujesti lui Dumnezeu. Dacã pescuiesti si nu-ti îndeplinesti datoriile pe care le ai, ai ales pestele în 
loc de Dumnezeu! Ai ales pestele în loc de pravilã! Deci pãrintele Dometie a avut dreptate când a zis 
cã pierzi timp de pravilã pentru pescuit. 

Cred cã astãzi, când pomenim pe Sfântul Atanasie al Athonului, e bine sã ne gândim la aceste 
cuvinte de la Sfântul Munte. Este bine sã ne facem program mai serios întru a-I sluji lui Dumnezeu, 
este bine sã înlãturãm toate primejdiile, pentru cã nu avem rânduiala de la Sfântul Munte si nici 
mãcar nu ne silim sã ne facem rânduialã atât cât am putea în conditiile noastre. La spovedanie ne 
putem gândi si la aspecte de felul acesta. 

Dumnezeu sã ne ajute! 

SÃ TACÃ TOT TRUPUL OMENESC

Mânãstirea Brâncoveanu 
13 aprilie 1996,

  Alaltãieri, la Sfânta Liturghie, în loc de imnul heruvimic "Noi, care pe heruvimi, cu tainã 
închipuim, si fãcãtoarei de viatã Treimi întreit sfântã cântare aducem; toatã grija cea lumeascã sã o 
lepãdãm. Ca pe Împãratul tuturor sã primim, pe Cel înconjurat în chip nevãzut de cetele îngeresti. 
Aliluia, aliluia, aliluia", s-a cântat: "Cinei Tale celei de Tainã, Fiul lui Dumnezeu, astãzi pãrtas mã 
primeste, cã nu voi spune vrãjmasilor Tãi Taina Ta, nici sãrutare Îti voi da cu Iuda; ci ca tâlharul 
mãrturisindu-mã, strig Tie: Pomeneste-mã, Doamne, întru Împãrãtia Ta". 

Era firesc sã se spunã aceste cuvinte adresate Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru cã se 
pomenea atunci Cina cea de Tainã, ultima cinã pe care a avut-o Domnul Hristos înainte de Sfânta Sa 
Pãtimire, înainte de Rãstignirea Sa. Este cina la care a fost întemeiatã Sfânta Liturghie, adicã s-a 
rânduit ca acea cinã sã se repete mereu, pânã la sfârsitul veacurilor, pentru credinciosii care se 
împãrtãsesc. 

Cuvintele acestea: "Cinei Tale celei de Tainã astãzi..." le spunem de fiecare datã când stãm în fata 
Sfântului Potir, pentru a ne împãrtãsi cu dumnezeiestile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, 
cerestile, de viatã fãcãtoarele, înfricosãtoarele lui Hristos Taine. În felul acesta, pomenind Jertfa 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, avem în fatã cinstitele Taine ale Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos si Cina cea de Tainã, avem bucuria de a sta în fata Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care a 
gãsit chipul de a Se uni cu credinciosii, intrând în alcãtuirea mãdularelor lor. 

Tot la Sfânta Liturghie s-au spus niste cuvinte care se spun numai o datã pe an, în Sâmbãta Mare: 
"Sã tacã tot trupul omenesc si sã stea cu fricã si cu cutremur si nimic pãmântesc în sine sã nu 
gândeascã". Este un îndemn al Bisericii noastre, o atragere a luãrii aminte: "Sã tacã tot trupul 
omenesc". De ce sã tacã? Pentru cã dacã ar vorbi, n-ar putea sã spunã ceea ce ar trebui. Mai bine sã 
stea cu fricã si cu cutremur, în tãcere, pentru cã viata nu se manifestã numai în cuvânt, ci si în gând. 
Toate aspectele vietii îsi au temelia în gând. Dupã versetul "Sã tacã tot trupul omenesc, sã stea cu 
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fricã si cu cutremur" se adaugã: "si nimic pãmântesc în sine sã nu gândeascã". Cu alte cuvinte, dacã 
putem avea gânduri ceresti, sã gândim cu gânduri ceresti si nimic pãmântesc sã nu gândim. 
Rãstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Moartea Lui pe Cruce, Înmormântarea Lui, Asezarea 
în Mormânt, faptul cã a petrecut în mormânt timp de trei zile, sunt lucruri mai presus de gândul 
omului si nu le putem întelege cu mintea omeneascã 

Poate cã vã aduceti aminte cã odatã, când Domnul Hristos i-a întrebat pe ucenicii Sãi "Voi cine ziceti 
cã sunt Eu?", Sfântul Apostol Petru a zis "Tu esti Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu", iar 
Mântuitorul l-a fericit, zicând: "Fericit esti Simone, fiul lui Iona, cã nu trup si sânge ti-au descoperit 
tie aceasta, ci Tatãl Meu, Cel din ceruri" (Matei 16, 15-16). Cu alte cuvinte, gândurile pe care le-a 
exprimat erau gânduri ceresti, descoperite de Tatãl. Firea omeneascã nu poate sã înteleagã asa ceva si 
nu poate sã afirme asa ceva. Dacã le stii, dacã le crezi, dacã le spui, atunci înseamnã cã acestea le stii 
de la Tatãl Cel din ceruri. 

N-au trecut însã decât câteva clipe pânã când Sfântul Apostol Petru sã aibã niste gânduri pãmântesti. 
Dupã ce Domnul Hristos a spus cã El va fi rãstignit, cã va muri pe cruce si apoi va învia, Sfântul 
Apostol Petru L-a chemat pe Domnul Hristos deoparte si L-a dojenit: "Fie-Ti milã de Tine, sã nu Ti 
se întâmple Tie aceasta" (Matei 16, 22). Domnul Hristos l-a înfruntat cu hotãrâre si i-a zis: "Nu 
cugeti cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor". Deci, nu te-ai ridicat decât pentru o clipã la 
gândurile ceresti, iar gândurile obisnuite ale tale sunt gândurile omului, gândurile firii, gândurile 
trupului. Sunt gânduri care nu pot trece de suferinta trupeascã. Or, Eu am venit sã Mã jertfesc, am 
venit sã sufãr. Asa-i voia Tatãlui, asa-i voia Mea, asa trebuie sã fie! Pentru cã nu cugeti cele ale lui 
Dumnezeu, ci cele ale oamenilor, nu mã iau dupã gândurile tale, cãci "smintealã-Mi esti". 

Niciodatã prigonitorii crestinilor n-au înteles cã Dumnezeu Se rãstigneste, chiar dacã Se rãstigneste 
în fire omeneascã. Niciodatã n-au înteles valoarea Jertfei Mântuitorului. Ei i-au bat-jocorit pe crestini 
pentru credinta lor în Dumnezeu Unul, Care S-a rãstignit, Care a murit. N-au înteles cum "cu 
moartea pre moarte a cãlcat", n-au înteles cã putea sã nu Se rãstigneascã Cel ce S-a rãstignit, cã putea 
sã cheme "mai mult de douãsprezece legiuni de îngeri" (Matei 26, 53) sã stea împotriva Pãtimirilor. 
Dacã totusi a pãtimit, a pãtimit pentru cã a vrut sã pãtimeascã, pentru cã a fost nevoie de Pãtimirea 
Lui. 

Oamenii si-au fãcut probleme nu numai în fata acestor lucruri, pe care, dacã le întelegi cu gândurile 
descoperite de Dumnezeu, sunt mari si minunate, iar dacã le întelegi cu gândurile omului, sunt 
lucruri care nu-ti impun nici un respect, care Îl scad si pe Acela care este mare si în moartea si în 
Pãtimirea Sa. Gânditi-vã la faptul cã atunci când Domnul Hristos le spunea ascultãtorilor Sãi cã 
pentru a se mântui ei trebuie sã mãnânce trupul Sãu si sã bea sângele Sãu si sã mãnânce pâinea care 
s-a pogorât din cer, ei se întrebau: "Cum poate Acesta sã ne dea trupul Lui sã-l mâncãm?" (Ioan 6,  
52) sau "Cum zice cã S-a pogorât din cer când noi stim pe tatãl Sãu si pe mama Sa?" (cf. Ioan 6, 42). 
Aici este diferenta dintre gândurile omului si gândurile Domnului. Gândurile Domnului - cã pentru 
mântuire trebuie sã primim si ajutorul Lui prin Sfântã Împãrtãsire - si gândurile omului, care 
gândeste dupã logica omeneascã. 

Sã luãm aminte cã Domnul Hristos n-a dat nici o explicatie. De ce? Pentru cã la mãsurile omului nu 
pot fi întelese lucrurile Domnului. "Vrei sã întelegi ceva din mãretiile lui Dumnezeu? Bate la portile 
Scripturii cu mâinile virtutii!" Va veni o vreme când vei întelege ceva din ceea ce nu poti întelege 
încã. Explicã unui copil, de pildã, lucruri pe care le întelege numai omul mare. Degeaba i le spui. 
Aratã-i opere de artã, aratã-i tot ce poate avea omenirea mai înalt si mai frumos si n-o sã te înteleagã. 
De ce? Pentru cã nu e la mãsurile întelegerii. Tot asa si noi. Cine nu întelege, sã stie cã nu a ajuns la 
mãsurile întelegerii. Trebuie sã le primim pe toate prin credintã, sã ne plecãm cu mintea, sã stim cã 
Taina nu suferã ispitire, sã ne lãsãm condusi de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de Biserica noastrã. 
Dacã va vrea Dumnezeu sã întelegem mai mult cândva, vom întelege, iar dacã nu, nu. Cât stim - e 
destul, dacã stim sã ne plecãm cu mintea. 
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Primim mãretiile lui Dumnezeu în trupurile noastre omenesti, în gândurile noastre pãmântesti, 
luminate totusi de gânduri ceresti. "Sã tacã tot trupul pãmântesc" si nimic sã nu vorbeascã, sã stea cu 
fricã si cu cutremur, sã fie respectuos fatã de lucrurile lui Dumnezeu. Sã fie respectuos fatã de tainele 
lui Dumnezeu si "nimic pãmântesc întru sine sã nu gândeascã", pentru cã degeaba gândeste cu 
gânduri pãmântesti ca sã înteleagã lucruri ceresti. De ce toate acestea? De ce tãcere? Pentru cã vrea 
sã nu mai gândim nimic cu gândurile noastre în ziua aceasta, în fata unor astfel de mãretii. 

Într-o alcãtuire de la slujba Maicii Domnului se spune cã "Întru tine se biruiesc rânduielile firii, 
Fecioarã curatã", adicã firea nu-i asa cum este la tine. Tu ai nãscut si ai rãmas fecioarã. În ordinea 
fireascã, cine naste nu mai e fecioarã. Totusi "Întru tine s-au biruit rânduielile firii". De ce? Pentru cã 
unde vrea Dumnezeu, se biruiesc rânduielile firii. Dumnezeu poate folosi alte rânduieli, mai presus 
de fire, si le foloseste când stie El si unde stie El. Nu poti sã întelegi cele mai presus de fire dacã 
privesti lumea dupã rânduielile firii. Noi trebuie sã ajungem odatã la gândul acesta, cã de aceea este 
credintã, de aceea ne ridicãm prin credintã, pentru cã fãrã credintã nu putem atinge lucrurile mai 
presus de fire. Învierea Domnului Hristos este un lucru mai presus de fire si nu-l poti întelege cu 
gândurile firii. 

Sã vedem ce se spune mai departe în alcãtuirea la care ne este luarea aminte. Iarãsi lucruri greu de 
înteles si de primit: cã Împãratul împãratilor si Domnul domnilor, Domnul nostru Iisus Hristos, 
merge sã Se junghie si sã Se dea de mâncare credincio-silor. Dacã am lua lucrurile în înlãntuirea lor, 
la Cina cea de Tainã, în Joia cea Mare, Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Sãi cã pot sã mãnânce 
trupul Sãu si sã bea sângele Sãu. Ar fi putut cineva sã se întrebe ca iudeii de odinioarã, cum se poate 
aceasta? Acum, în Sâmbãta cea Mare, în prima liturghie care se face dupã Joia cea Mare, ni se spune 
cã "Împãratul împãratilor si Domnul domnilor merge sã Se junghie si sã Se dea de mâncare credin-
ciosilor". Este vorba despre ceea ce s-a întâmplat la Cina cea de Tainã. În fata ucenicilor existã 
Trupul si Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acum ni se spune cã Trupul si Sângele pe care 
le primim sunt Trupul si Sângele Împãratului împãratilor si ale Domnului domnilor. Lucrurile sunt 
asa de minunate si asa de jos le coborâm noi... Domnul nostru Iisus Hristos ni Se dã ca sã se facã din 
Trupul Lui - trupul nostru. 

Asa de minunate si asa de mãrete sunt lucrurile acestea! Biserica ne spune cã Domnul Hristos nu este 
singur în aceastã împrejurare, ci merg înaintea Lui "toate puterile îngeresti cu toatã domnia si 
stãpânia, cu heruvimii cei cu ochi multi (cu mul-tã cunostintã), si cu serafimii cei cu câte sase aripi, 
fetele aco-perindu-si si cântând cântarea aliluia, aliluia, aliluia". Heruvimii si serafimii, care stiu ce 
au în fatã, îsi acoperã fetele. N-au curajul sã priveascã direct, n-au curajul sã se uneascã direct cu 
lucrurile mãrete care se întâmplã. Iar noi, niste pãcãtosi, ne împãrtãsim cu Trupul si Sângele 
Domnului nostru Iisus Hristos cu nepãsare, pentru cã de multe ori suntem nepãsãtori, ca urmare a 
pãcatelor noastre. Nu mai vedem mãretiile lui Dumnezeu, ci vedem interesele noastre. Or, ar trebui 
sã vedem mãretiile lui Dumnezeu, sã izbucnim si noi din sufletele noastre nu o cântare învãtatã de 
undeva, ci o cântare întru simtire. 

Noi nu putem întelege cât trebuie din lucrurile lui Dumnezeu. Dacã le-am întelege, ar fi mai prejos 
de noi si n-am avea nici un folos din ele. Avem folos din ele, chiar din neîntelegerea lor, tocmai 
pentru cã sunt mai presus de noi. Este mai mult sã stii cã un lucru e mai presus de întelegere decât sã 
crezi cã l-ai înteles, mai ales dacã este vorba de lucrurile lui Dumnezeu. Firea noastrã nu poate 
descoperi adevãrurile lui Dumnezeu, ci cel mult le poate primi prin credintã. 

Vom sãrbãtori mâine, dacã ne ajutã Dumnezeu, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Gândul la 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu ne pãrãseste niciodatã. Toate liturghiile depline, toate 
liturghiile Sfântului Ioan Gurã de Aur si ale Sfântului Vasile cel Mare sunt prãznuire de Pasti. Toate 
Duminicile, cu câteva exceptii, sunt reeditarea sãrbãtorii de Pasti. Dar avem si Pastile cele de la 
Pasti. Nu numai ca sã intrãm într-o atmosferã de luminã duhovniceascã, ci si ca sã ne verificãm în 
privinta raportãrii noastre la mãretia Sfintei Învieri. În Biserica noastrã dreptmãritore, în Biserica 
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Ortodoxã, Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este centrul credintei noastre, asa cum Domnul 
Iisus Hristos este centrul simtirii, centrul vietii noastre. 

Sã ne ajute bunul Dumnezeu sã ne putem cerceta pe noi însine, mãcar întru aceastã zi, în privinta 
felului cum ne raportãm la lucrurile dumnezeiesti. Sã nu uitãm cã trebuie "sã tacã tot trupul 
omenesc", sã stea cu fricã si cu cutremur în fata mãretiei lui Dumnezeu. Sã nu uitãm cã trebuie sã 
disparã orice gând pãmântesc când este vorba de lucruri ceresti. Sã ne gândim la Cel ce merge sã Se 
junghie si vine cãtre noi sã Se dea de mâncare nouã, credinciosilor; sã nu uitãm cã merg înaintea Lui 
cetele îngeresti cu toatã domnia si stãpânia, cu heruvimii cei cu ochi multi si serafimii cei cu câte 
sase aripi, fetele acoperindu-si si cântând cântarea aliluia, aliluia, aliluia! 

Sã avem constiinta cã trebuie în toatã vremea sã izbucnim din sufletele noastre cântãri de mãrire si sã 
zicem împreunã cu ei: aliluia, aliluia, aliluia! 

MAICA DOMNULUI - OCROTITOAREA NOASTRÃ

Mânãstirea Brâncoveanu 
8 septembrie 1997

  Dintre îndemnurile pe care le primim la sfintele slujbe în legãturã cu Maica Domnului, cele mai 
obisnuite sunt sã o pome-nim pe Maica Domnului si sã o mãrim pe Maica Domnului. Suntem 
îndemnati sã o pomenim pe Maica Domnului când ni se spune "Pe preasfânta, curata, 
preabinecuvântata, mãrita, Stãpâna noastrã, de Dumnezeu Nãscãtoarea si pururea Fecioara Maria cu 
toti sfintii sã o pomenim", iar noi rãspundem cu o rugãciune: "Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, 
miluieste-ne pe noi". 

Îndemnul sã o mãrim pe Maica Domnului îl primim când ni se spune: "Pe Nãscãtoarea de Dumnezeu 
si Maica luminii, întru cântãri cinstindu-o, sã o mãrim". De cele mai multe ori, la acest îndemn 
rãspundem cu o alcãtuire din veacul al VIII-lea, o alcãtuire scrisã de Cosma Melodul si care s-a 
rãspândit în Sfânta noastrã Bisericã: "Ceea ce esti mai cinstitã decât heruvimii si mai mãritã fãrã de 
asemãnare decât serafimii, care fãrã stricãciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu 
adevãrat Nãscãtoare de Dumnezeu, te mãrim". 

Vorbim cu Maica Domnului si-i spunem: "Da, Maicã, te mãrim! Te mãrim pentru cã «esti mai 
cinstitã decât heruvimii»", adicã mai cinstitã decât cei care sunt în apropierea lui Dumnezeu, fiintele 
ceresti care se numesc heruvimi si care aduc mãrire lui Dumnezeu. Mai sunt si alte fiinte 
preamãritoare de Dumnezeu, din imediata apropiere a lui Dumnezeu, serafimii. Si zicem cãtre Maica 
Domnului: "Esti mai mãritã, fãrã de asemãnare, decât serafimii". Esti mai presus de heruvimi, esti 
mai presus de serafimi, pentru cã "fãrã stricãciune pe Dumnezeu Cuvântul ai nãscut" si de aceea, pe 
tine, "Nãscãtoare de Dumnezeu, te mãrim". 

Astãzi am primit îndemnul sã o mãrim pe Maica Domnului. Nu ni l-a dat cineva anume, ci ni l-am 
dat noi, când am zis: "Mãreste, suflete al meu, pe ceea ce s-a nãscut din cea stearpã, pe Fecioara 
Maria". Oare, împlinim noi cum trebuie acest îndemn? O pomenim pe Maica Domnului cu cuvenitã 
pomenire? O mãrim pe Maica Domnului cu cuvenitã mãrire, ca si când ni s-ar pãrea cã nu spunem 
destul, cã nu simtim destul întru pomenirea si mãrirea pe care le aducem Maicii Domnului? 

Dupã ce spunem cuvintele acestea de îndemn, zicem: "Strãin lucru este maicilor fecioria, strãinã este 
si fecioarelor nasterea de fii". Deci douã lucruri care nu se potrivesc unul cu altul. Nu se potriveste 
starea de mamã cu starea de fecioarã. Cineva nu poate sã fie si fecioarã si mamã. Si totusi, cineva a 
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fost si fecioarã si mamã. Cine? Maica Domnului! Si zicem: "Strãin lucru este maicilor fecioria, strãin 
si fecioarelor nasterea de fii, dar întru tine, de Dumnezeu Nãscãtoare, amândouã s-au rânduit". Maica 
Domnului a nãscut fiind fecioarã, a rãmas fecioarã si este pururea fecioarã. Este un lucru uimitor 
pentru noi, un lucru la care poate cã noi nu ne-am fi gândit, dar pe care ne învatã Biserica noastrã sã-l 
gândim: cã Maica Domnului este Maicã pururea fecioarã. Si zicem mai departe, vorbind cu Maica 
Domnului: "pentru aceasta (pentru cã prin puterea lui Dumnezeu s-au rânduit aceste douã lucruri 
întru tine, fecioria si nasterea) toate semintiile pãmântului, pe tine te mãrim". 

Astãzi este o zi de bucurie; o zi de bucurie care a început cândva si care nu se sfârseste niciodatã. 
Doi oameni evlaviosi, sfintii, dreptii, dumnezeiestii Pãrinti Ioachim si Ana, n-aveau copii. Doreau sã 
aibã copii si se rugau lui Dumnezeu sã aibã co-pii. Dumnezeu le-a ascultat rugãciunea si le-a dat pe 
"preasfânta, curata, preabinecuvântata, mãrita, Stãpâna noastrã, de Dumnezeu Nãscãtoarea si pururea 
Fecioara Maria". Le-a dat un copil care avea sã-L nascã pe Mântuitorul. Bucuria aceea, a pãrintilor 
care doreau sã aibã copil si au primit pe Maica Domnului, nu s-a mai sfârsit pânã acum si n-o sã se 
mai sfârseascã niciodatã, pentru cã fiica lor este Maica Domnului si este mama noastrã, a tuturor. 

La slujba de astãzi, de la Sãrbãtoarea Nasterii Maicii Domnului, si în toate zilele urmãtoare, pânã la 
15 septembrie, spunem la sfintele slujbe si cuvintele acestea, vorbind cu Maica Domnului: "Nasterea 
ta, de Dumnezeu Nãscãtoare, bucurie a vestit la toatã lumea. Cã din tine a rãsãrit Soarele dreptãtii, 
Hristos Dumnezeul nostru. Si dezlegând blestemul a dat binecu-vântare, si stricând moartea ne-a 
dãruit nouã viatã vesnicã". Îi spunem Maicii Domnului cã nasterea ei a vestit bucurie la toatã lumea. 
Toti cei care credem în Maica Domnului ne bucurãm cã stim de Maica Domnului, ne bucurãm cã o 
avem pe Maica Domnului apropiatã nouã, ne bucurãm cã o avem pe Maica Domnului ajutãtoare 
nouã, ne bucurãm cã o avem pe Maica Domnului ocrotitoare nouã, ne bucurãm cã o avem pe Maica 
Domnului mijlocitoare pentru noi, ne bucurãm cã o avem pe Maica Domnului rugãtoare pentru noi. 

Toate bucuriile credintei noastre, toate bucuriile crestine: bucuria de Domnul Hristos, bucuria de 
învãtãtura Domnului Hristos, bucuria din Jertfa Domnului Hristos, bucuria din Învierea Domnului 
Hristos, bucuria din Înãltarea la cer a Domnului Hristos, bucuria din gândul la cea de-a doua venire a 
Domnului Hristos, bucuria din tot ce stim despre Domnul Hristos, bucuria din Sfânta Liturghie pe 
care ne-a lãsat-o Domnul Hristos, bucuria din Sfânta împãrtãsire cu Sfintele Taine, cu Trupul si 
Sângele Domnului Hristos, toate acestea, într-un fel, vin prin Maica Domnului. Asa cã bucurie a 
vestit nasterea Maicii Domnului la toatã lumea. 

Noi suntem cinstitori ai Maicii Domnului. De ce o cinstim noi pe Maica Domnului, de ce o pomenim 
pe Maica Domnului, de ce o mãrim pe Maica Domnului? Cel dintâi rãspuns la întrebarea aceasta 
este: "Pentru cã asa ne învatã Biserica noastrã!" Asa ne-am pomenit. Ne-am pomenit în lumea 
aceasta ca cinstitori ai Maicii Domnului. Am trãit de-a lungul vietii noastre cu gândul la Maica 
Domnului. 

Nu stiu dacã ati bãgat de seamã cã între rugãciunile de multumire dupã ce ne împãrtãsim cu Sfintele 
Taine, este si o rugãciune cãtre Maica Domnului, în care se aratã ce trebuie sã credem noi, sã simtim 
noi, în legãturã cu Maica Domnului: "Preasfântã Stãpâna mea, de Dumnezeu Nãscãtoare". Nu zicem 
"Preasfântã Stãpâna noastrã". Ca si când ni s-ar atrage atentia: "Bagã de seamã, stai în fata Maicii 
Domnului si spui cuvinte care te privesc pe tine". Nu te intereseazã ce zic altii, ce gândesc altii. Tu, 
preasfântã Stãpâna mea, Nãscãtoare de Dumnezeu. Deci te stiu Nãscãtoare de Dumnezeu si Stãpânã, 
dar Stãpâna mea. "Preasfântã Stãpâna mea, de Dumnezeu Nãscãtoare, care esti lumina întunecatului 
meu suflet". Luminã întunecatului meu suflet... Deci o socotim pe Maica Domnului luminã. De ce? 
Pentru cã fiind Maica Luminii, Maica Domnului Hristos, este si ea luminã. Deci, "Preasfântã Stãpâna 
mea, de Dumnezeu Nãscãtoare, care esti lumina întunecatului meu suflet, nãdejdea, acoperãmântul,  
scãparea, mângâierea si bucuria mea". 
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Ce sã fie Maica Domnului pentru noi? Nãdejde. Încã o nãdejde! De ce? Pentru cã avem ajutorul 
Maicii Domnului. Si dacã stim de ajutorul Maicii Domnului, de ocrotirea Maicii Domnului, de 
acoperãmântul Maicii Domnului, de mijlocirea Maicii Domnului si de rugãciunile Maicii Domnului, 
avem un plus de nãdejde. Maica Domnului este nãdejde: "Toatã nãdejdea mea spre tine o pun Maica 
lui Dumnezeu, pãzeste-mã sub sfânt acoperãmântul tãu". 

Ce mai este Maica Domnului? Acoperãmânt. Ce înseamnã "acoperãmânt"? Nu cã stã Maica 
Domnului cu ceva întins deasupra noastrã, ci cã Maica Domnului este apãrãtoarea noastrã. Ne scoate 
din primejdii, ne apãrã de rele. "Apãrãtoare Doamnã, pentru biruintã multumiri, izbãvindu-ne din 
nevoi, aducem tie, Nãscãtoare de Dumnezeu" care esti apãrãtoare pentru noi. 

Nãdejdea, acoperãmântul, scãparea, adicã un fel de refugiu al nostru. Maica Domnului este o 
mângâiere pentru noi. Câtã vreme ne trãiesc pãrintii, câtã vreme ne trãieste mama, parcã avem pe 
cineva. Chiar dacã ne-am putea gândi vreodatã cã ne-ar pãrãsi toatã lumea, mama nu ne pãrãseste. 

Mi-aduc aminte, a fost odatã la noi la mânãstire o împrejurare mai grea si mama a zis: "Apoi, dacã 
nu mai poti sta aici, sã vii acasã, cã doar tu ai unde veni". E ceva atât de înduiosãtor... Vedeti ce 
înseamnã inima de mamã? Nu te lasã niciodatã. Te lasã altii, nu te vor, te ocolesc, te resping, te 
marginalizeazã, te împing, te asupresc. Asa ceva nu poate face mama! Pot face strãinii, dar cine are 
inimã de mamã, nu poate. "Apoi tu, dacã nu mai poti sta aici, sã vii acasã cã doar tu ai unde veni...". 
Dacã mama cea pãmânteascã poate face asa ceva, gânditi-vã la Maica Domnului! Maica Domnului 
sã ne pãrãseas-cã vreodatã? Se poate cumva sã ne pãrãseascã Maica Domnului? Nu se poate! De ce 
nu se poate? Pentru cã este mamã, pentru cã are inimã de mamã. Noi zicem "Maica Domnului" ca si 
când am zice un titlu. Or, noi trebuie sã stim cã Maica Domnului este mamã. Si nu este mamã numai 
pentru Domnul Hristos, este mamã pentru toti cei care vrem s-o avem de mamã. 

Maica Domnului ne cheamã la Domnul Hristos, ne cheamã sã fim aproape de Domnul Hristos. 
Domnul Hristos ne este binevoitor, vrea sã ne ocroteascã asa cum gãina îsi întinde aripile peste puii 
ei. Ati vãzut clostile, cum îsi adunã, seara, puisorii în jurul lor, cum îi acoperã si le dau cãldurã din 
trupurile lor? Asa face mama closcã, asa face mama mamã si asa face Maica Domnului: ne duce la 
Domnul Hristos si ne recomandã si pe noi, cum i-a recomandat pe cei de la Nunta din Cana Galileii, 
care nu mai aveau vin si cãrora Domnul Hristos le-a fãcut vin din apã (cf. Ioan 2). De ce? Pentru cã a 
mijlocit Maica Domnului. Sigur cã ne ajutã Dumnezeu în primul rând. Dar, de multe ori ne gândim 
cã suntem pãcãtosi si cã nu suntem vrednici sã se ocupe Dumnezeu de noi. Dumnezeu nu ne lasã 
niciodatã! Nu ne lasã niciodatã, prin oricât de grele împrejurãri am trece. Ori de-am fi bolnavi, ori 
de-am fi infirmi, ori de-am fi neputinciosi, Dumnezeu nu ne lasã. Nu ne lasã nici Maica Domnului. 
Maica Domnului este cu noi si ne ajutã, ne întãreste, se roagã pentru noi, ne ocroteste si ne mângâie. 

"Lumina întunecatului meu suflet, nãdejdea, acoperãmân-tul, scãparea, mângâierea si bucuria mea". 
Aceasta este Maica Domnului pentru noi: ne duce la Domnul Hristos, Care a vrut si vrea sã ne 
ocroteascã, sã ne ajute si sã ne acopere cum acoperã gãina puii sãi. V-as ruga, când mai vedeti câte-o 
closcã întin-zându-si aripile peste puisorii sãi, sã vã gânditi cã Domnul Hristos a zis: "De câte ori am 
voit sã adun pe fiii tãi, cum adunã pasãrea puii sãi sub aripi" (Luca 13, 34). 

Niciodatã nu putem fi singuri când Îl avem pe Dumnezeu. Niciodatã nu suntem singuri când o avem 
pe Maica Domnului. Niciodatã nu suntem singuri când îi avem pe sfintii lui Dumnezeu. Niciodatã nu 
suntem pãrãsiti când Dumnezeu este cu noi, când Maica Domnului este cu noi. Stiti cine este pãrãsit? 
Acela care vrea sã fie pãrãsit, acela care înjurã, acela care minte, acela care furã, acela care face 
scandal, acela care bea, care se îmbatã si face rele-n casã. Acela nu este cu darul lui Dumnezeu si 
aceluia i-ar putea zice Domnul Hristos: "De câte ori voit-am sã vã adun cum adunã gãina puii sãi sub 
aripi, dar n-ati vrut". Cine vrea sã fie cu Dumnezeu, Îl are pe Dumnezeu. Cuvintele lui sunt cuvintele 
lui Dumnezeu, gândurile lui sunt gândurile lui Dumnezeu, simtirea lui este simtirea lui Dumnezeu. 
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Sã aveti mai multã încredere în Dumnezeu, mai multã încredere în Maica Domnului, mai multã 
încredere în bunãtatea lui Dumnezeu si în bunãtatea Maicii Domnului. "Pe Nãscãtoarea de 
Dumnezeu si Maica Luminii, întru cântãri cinstind-o sã o mãrim". Sã o mãrim cum a mãrit-o 
Dumnezeu când a ales-o. Sã o mãrim cum a mãrit-o Fiul sãu când S-a sãlãsluit în pântecele ei cel 
pururea fecioresc. Sã o mãrim cum a mãrit-o îngerul binevestitor care i-a zis: "Binecuvântatã esti tu 
între femei" (Luca 1, 28). Sã o mãrim cum a mãrit-o Elisabeta, plinã de Duhul Sfânt, care a zis: 
"Binecuvântatã esti tu între femei si binecuvântat este rodul pântecelui tãu" (Luca 1, 42). Sã o mãrim 
cum a mãrit-o femeia care a ridicat glas din popor si a zis cãtre Domnul Hristos: "Fericit este 
pântecele care Te-a purtat si fericiti sunt sânii pe care i-ai supt" (Luca 11, 27). Sã o mãrim cum au 
mãrit-o îngerii si toti sfintii, cum a mãrit-o Biserica în toatã vremea si sã nu ne lãsãm încurcati în 
gândurile noastre si în simtirile noastre de oameni care nu sunt cinstitori ai Maicii Domnului. Sã-i 
lãsãm în pace, sã ne rugãm pentru ei, sã-i ocolim când ne spun cã nu facem bine când o cinstim pe 
Maica Domnului. 

Sfârsesc aceste gânduri si aceste cuvinte pe care vi le-am spus vouã si mi le-am spus si mie, din care 
m-am bucurat si eu si din care v-ati bucurat si voi si vã mai zic încã o datã cum a zis mama, 
Dumnezeu s-o odihneascã: "Tu, dacã nu mai poti sta aici, sã vii acasã, cã ai unde veni". Apoi sã stiti 
cã Maica Domnului zice tot asa cãtre noi. 

Dumnezeu sã ne ajute, Maica Domnului sã ne ocroteascã si sã ne întelepteascã, pentru ca sã avem 
bucuria pe care o dã Maica preacuratã, Maica bucuriei. Amin! 

Mãrire Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh. Amin!

ICOANA MAICII DOMNULUI 
NEFÃCUTÃ DE MÂNÃ OMENEASCÃ

Mânãstirea Brâncoveanu 
12 iulie 1996

  Sãptãmâna trecutã, în 5 iulie, am fãcut pomenire despre Sf. Atanasie al Athonului, cel care a 
înfiintat cea dintâi mânãstire în Muntele Athos. Cu prilejul acela am amintit unele cuvinte care se 
spun la Sfântul Munte, unele gânduri pe care le poartã cei de acolo în minte si care sunt îndrumãtoare 
si pentru viata noastrã. Astãzi, pornind tot de la ceva de la Sfântul Munte, de la icoana fãcãtoare de 
minuni cea nefãcutã de mânã omeneascã, pe care o pomenim astãzi si care se gãseste la Sfântul 
Munte, as vrea sã vã spun câteva cuvinte despre altfel de icoane ale Maicii Domnului. 

Mai întâi sã pomenim icoana pe care o avem cel mai la îndemânã, icoana fãcutã Maicii Domnului de 
Sfânta noastrã Bisericã, pe care nu o vedem, dar o auzim - icoana sufletului Maicii Domnului. Cu 
aceastã icoanã ne întâlnim la dumnezeies-tile slujbe, când se spune: "Pe preasfânta, curata, 
preabinecu-vântata, mãrita, Stãpâna noastrã, de Dumnezeu Nãscãtoarea si pururea Fecioara Maria, 
cu toti sfintii sã o pomenim". Cuvintele acestea ne pun în atentie unele calitãti ale Maicii Domnului, 
nu asa, simplu, ca un gând, ci ca o întemeiere de credintã. 

Mai întâi ni se spune sã o pomenim pe ceea ce este preasfântã. Noi îi cinstim pe sfintii lui Dumnezeu 
si suntem îndemnati sã o pomenim pe Maica lui Dumnezeu împreunã cu toti sfintii, dar ca pe ceea ce 
este mai mare decât toti sfintii. 

Apoi spunem despre Maica Domnului cã este curatã: "Pe preasfânta, curata". Este curatã pentru cã 
nu poate sã fie cineva sfânt fãrã sã fie si curat. Întâi ne gândim la o viatã curatã si apoi ne gândim la 
o viatã sfântã. 
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Cine este sfânt si curat, este binecuvântat de Dumnezeu. Noi, despre Maica Domnului spunem cã 
este preabinecuvânta-tã: "Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata". 

Si pentru cã este sfântã, curatã, este si mãritã. Este mãritã ca una care este "mai înaltã decât cerurile 
si mai curatã decât strãlucirile soarelui", ca una care este "mãrirea a toatã lumea". Spunem despre 
Maica Domnului cã este "lauda fecioriei, bise-ricã sfintitã si rai cuvântãtor", cã este mãritã ca una pe 
care n-o poate cuprinde cuvântul si mintea. Este mai presus de minte si de cuvânt. Asa este 
prezentatã Maica Domnului în cuvintele Bisericii si o mãrim si noi dupã puterea noastrã: "mãrita, 
Stãpâna noastrã". O stim pe Maica Domnului rugãtoare pentru noi si îndrumãtoare a noastrã si de 
aceea ne supunem cu mintea Maicii Domnului si o cinstim ca pe ceea ce este Stãpâna noastrã. 

Maica Domnului este nu numai preasfântã, curatã, preabi-necuvânatã ci si de Dumnezeu Nãscãtoare. 
De ce? Pentru cã L-a nãscut pe Fiul lui Dumnezeu care S-a fãcut om, a nãscut un om unit cu 
Dumnezeu din pântecele ei. Maica Domnului L-a nãscut pe Domnul nostru Iisus Hristos mai presus 
de minte si de cuvânt, mai presus de fire. 

O numim pe Maica Domnului si pururea Fecioarã. Fecioarã înainte de nastere, Fecioarã în nastere, 
Fecioarã dupã nastere si pururea Fecioarã. 

Aceasta este icoana pe care i-o face Biserica prin cuvânt, Maicii Domnului. Dar noi pomenim astãzi 
o icoanã nefãcutã de mânã. Bineînteles cã si aceastã icoanã fãcutã prin cuvânt este nefãcutã de mânã, 
dar cea pe care o pomenim astãzi este cea pe care însãsi Maica Domnului a fãcut-o. Este firesc sã ne 
între-bãm: "Si-a fãcut Maica Domnului si o icoanã prin cuvânt?" Rãspunsul îl gãsim în Sfânta 
Evanghelie de la Luca, unde se spune cã preasfânta Fecioarã Maria, când a auzit cinstirea adusã ei de 
cãtre îngerul binevestitor si când i s-a vestit cã este aleasã sã-L nascã pe Fiul lui Dumnezeu fãcut om, 
a zis: "Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu stiu de bãrbat?" (Luca 1, 34). Prin cuvintele acestea, 
Maica Domnului si-a arãtat viata ei superioarã, si-a arãtat curãtia ei sufleteascã si trupeascã, nu 
numai în întelesul cã n-a avut nici un fel de legãturã cu vreun bãrbat, ci mai ales în întelesul cã nici 
nu s-a gândit la asa ceva: "de vreme ce eu nu stiu de bãrbat". Îngerul binevestitor i-a spus cum va fi 
aceasta si atunci Fecioara Maria a zis: "Iatã roaba Domnului. fie mie dupã cuvântul tãu!". Este tot o 
alcãtuire a icoanei: "Nu stiu de bãrbat" si "Iatã roaba Domnului, fie mie dupã cuvântul tãu". 
Supunerea aceasta fatã de voia lui Dumnezeu este cuprinsã în icoana pe care si-a fãcut-o Maica 
Domnului siesi. 

Mai cunoastem un cuvânt al Maicii Domnului, cel de la Nunta din Cana Galileii, unde s-a arãtat 
binevoitoare fatã de cei care nu mai aveau vin si mijlocitoare pentru ei la Domnul nostru Iisus 
Hristos. Si aceasta face parte din icoana Maicii Domnului cea nefãcutã de mânã, dar fãcutã din 
cuvânt, din întelegere. Si a mai zis ceva Maica Domnului, împlinindu-si icoana: "Faceti orice vã va 
spune" (Ioan 2, 5). Este singurul cuvânt adresat oamenilor de Maica Domnului, cuvânt care îndreaptã 
gândurile oamenilor cãtre Domnul Hristos si aratã smerenia Maicii Domnului. 

Mai departe, tot din icoana cea nefãcutã de mânã omeneascã a Maicii Domnului, este ceea ce numim 
noi "cântarea Maicii Domnului". Sunt cuvintele de preamãrire a lui Dumnezeu spuse în casa Sfintei 
Elisabeta de cãtre Maica Domnului: "Mãreste suflete al meu pe Domnul, si s-a bucurat duhul meu de 
Dumnezeu, Mântuitorul meu, cã a cãutat spre smerenia roabei Sale. Cã, iatã, de acum mã vor ferici 
toate neamurile. Cã mi-a fãcut mie mãrire Cel Puternic si sfânt numele Lui. Si mila lui în neam si în 
neam spre cei ce se tem de El" (Luca 1, 46-50). Si în aceste cuvinte o vedem pe Maica Domnului în 
legãturã cu Dumnezeu, preamãritoare de Dumnezeu si cu smerenie în fata lui Dumnezeu. 

Aceasta este icoana fãcutã de Maica Domnului însãsi, prin cuvintele care ne-au rãmas în Sfânta 
Evanghelie. 
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Mai este o icoanã nefãcutã de mânã omeneascã, fãcutã din cuvinte: icoana pe care i-a fãcut-o îngerul 
binevestitor si icoana pe care i-a fãcut-o Duhul Sfânt prin Sfânta Elisabeta. La Bunavestire, îngerul 
binevestitor s-a prezentat în fata Fecioarei Maria si a zis: "Bucurã-te, ceea ce esti plinã de har, 
Domnul este cu tine. Binecuvântatã esti tu între femei" (Luca 1, 28). Cuvintele acestea ne-o prezintã 
pe Maica Domnului cinstitã de înger, cinstitã si de Dumnezeu, Care l-a trimis pe înger. Si a mai zis 
îngerul: "Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine si puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea si 
Sfântul care Se va naste din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema". Este vorba de Sfânta Treime, care 
si-a gãsit locas în Maica Domnului. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea Celui Preaînalt te va 
umbri - Tatãl ceresc te va umbri - si Sfântul care se va naste din tine - Domnul Hristos -, Fiul lui 
Dumnezeu se va chema. Asa cã, în icoana nefãcutã de mânã omeneascã, dar fãcutã de îngerul 
binevestitor, Maica Domnului este sub puterea Duhului Sfânt, sub puterea Tatãlui ceresc si sub 
ocrotirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Icoana aceasta fãcutã de înger este completatã - si tot nefãcutã de mânã rãmâne - prin Duhul Sfânt, 
Care i-a insuflat Sfântei Elisabeta cuvintele: "Binecuvântatã esti tu între femei" spuse si de îngerul 
binevestitor, dupã care Elisabeta a adãugat "si binecuvântat este rodul pântecelui tãu. Si de unde mie 
aceas-ta, ca sã vinã la mine Maica Domnului meu?" (Luca 1, 42-43). 

Iatã trei icoane nefãcute de mânã omeneascã: una, fãcutã de sfânta noastrã Bisericã - "Pe preasfânta, 
curata, preabinecu-vântata, mãrita, Stãpâna noastrã, de Dumnezeu Nãscãtoarea si pururea Fecioara 
Maria, cu toti sfintii sã o pomenim"; una fãcu-tã de îngerul binevestitor - "Bucurã-te, ceea ce esti 
plinã de har, Domnul este cu tine. Binecuvântatã esti tu între femei.", "Duhul Sfânt Se va pogorî 
peste tine si puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea si Sfântul care Se va naste din tine, Fiul 
lui Dumnezeu Se va chema" si una fãcutã de Duhul Sfânt prin Sfânta Elisabeta - "Binecuvântatã esti 
tu între femei si binecuvântat este rodul pântecelui tãu. Si de unde mie aceasta, ca sã vinã la mine 
Maica Domnului meu?". 

Sã ne cercetãm pe noi însine cât ne gândim si cum ne gândim la Maica Domnului; dacã avem în 
vedere aceste trei icoane nefãcute de mânã omeneascã, sau ne dorim numai sã vedem vreo copie sau 
chiar icoana originalã datând din 1863, pe care o pomenim astãzi si care e nefãcutã de mânã 
omeneascã. 

Dumnezeu sã ne ajute sã ne luminãm mintea cu lumina cunostintei de Dumnezeu si sã ne cercetãm 
pe noi însine si în aceastã laturã a vietii noastre, în privinta cinstirii pe care i-o aducem sau nu i-o 
aducem Maicii Domnului. 

VUIETUL DUHULUI

Mânãstirea Brâncoveanu 
14 iunie 1996

Unul dintre gândurile pe care le am cel mai mult la inimã este gândul cã Duhul Sfânt are un vuiet si 
cã vuietul lui sunt sfintele slujbe. În Sfânta Evanghelie de la Ioan, acolo unde este scris despre 
convorbirea Domnului nostru Iisus Hristos cu fariseul Nicodim, Domnul Hristos a fãcut afirmatia cã 
"Vântul suflã unde voieste si tu auzi glasul lui, dar nu stii de unde vine, nici încotro se duce" (Ioan 3,  
8). Cuvântul acesta se poate spune tot asa de bine si despre Duhul, pentru cã pneuma în limba greacã 
înseamnã si vânt si duh. "Duhul suflã unde voieste si tu auzi vuietul lui si nu stii de unde vine si 
încotro se duce". Deci poate fi vorba de un vuiet al Duhului asa cum este vorba de un vuiet al 
vântului. 
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Tot în Sfânta Evanghelie de la Ioan, la un praznic al iudeilor, Domnul Hristos a zis cãtre ascultãtorii 
Sãi: "Dacã înseteazã cineva, sã vinã la Mine si sã bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: 
râuri de apã vie vor curge din pântecele lui" (Ioan 7, 37-38). Este vorba despre Duhul pe care aveau 
sã-L primeascã cei ce credeau în Hristos, pentru cã Duhul nu se coborâse încã. Duhul este asemãnat 
aici nu cu vântul, ci cu un râu care vuieste pornind nu din afara credinciosilor, ci din credinciosii 
însisi. Cei ce vor crede, râuri de apã vie vor curge din fiinta lor. 

La pogorârea Duhului Sfânt se spune cã s-a auzit un vuiet ca o vijelie care vine repede (cf. Fapte 2,  
2). Încã o datã vuiet! De trei ori vuietul Duhului: prima datã comparat cu vântul din convorbirea 
Domnului Hristos cu fariseul Nicodim; a douã oarã asemãnat cu vuietul râului care curge din fiinta 
celui ce a primit pe Duhul Sfânt, si a treia oarã asemãnat cu vuietul care s-a auzit la pogorârea 
Sfântului Duh peste Sfintii Apostoli. 

Domnul Hristos spune despre Duhul Sfânt: "El pe Mine Mã va preamãri". Dacã facem o legãturã 
între cuvântul acesta si vuietul Duhului, ne putem gândi foarte bine cã Duhul Sfânt are ca lucrare 
preamãrirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Biserica noastrã este o Bisericã preamãritoare, 
Bisericã doxolo-gicã, este Bisericã aducãtoare de preamãrire lui Dumnezeu, lucru care se realizeazã 
prin Duhul Sfânt la sfintele slujbe. Sfintele slujbe sunt o lucrare a Duhului Sfânt, atât dupã conti-
nutul lor, cât si dupã felul în care se fac. Duhul Sfânt ne dã gândurile de la sfintele slujbe cuprinse în 
Molitfelnic, în Liturghier, în cãrtile de la stranã si de la altar. De fapt sfintele slujbe sunt ceea ce 
Duhul Sfânt a descoperit Bisericii pentru slava lui Dumnezeu si pentru mântuirea credinciosilor. 

Noi avem un dar de la Dumnezeu: acela de a spune cele rostite de Duhul Sfânt si de a auzi cele 
cuprinse în cãrtile de slujbã. Sfintele slujbe ale Bisericii noastre sunt fãcute pentru toti credinciosii 
din bisericã, adicã sunt fãcute nu numai pentru preot si pentru cântãret, de pildã, sau pentru cititorii 
de la stranã, ci pentru toti oamenii care iau parte la ele. Slujbele trebuie fãcute în asa fel încât sã fie 
auzite de toti, ca toti sã se foloseascã de cuprinsul lor si de gândurile Duhului Sfânt. 

Dacã avem retineri la slujbã, gresim în fata lui Dumnezeu si a credinciosilor prezenti. Gresim în fata 
lui Dumnezeu, pentru cã nu spunem lucrurile lui Dumnezeu cu convingerea necesarã, si gresim fatã 
de credinciosi, prin faptul cã nu le dãm posibilitatea sã se împãrtãseascã de darurile Duhului Sfânt 
din cuprinsul sfintelor slujbe. În loc sã audã vuietul Duhului, preamãrirea lui Dumnezeu, cinstirea 
Maicii Domnului, cinstirea sfintilor si rugãciunile cãtre sfinti, credinciosii aud doar un zum-zet! Asta 
nu-i destul! Greseste oricine are de cântat sau de citit la stranã si nu face lucrul acesta la nivelul 
cuvenit. Nu vizez pe nimeni, desi fiecare se poate cerceta si poate sã stie dacã îl priveste chestiunea 
aceasta. 

Lucrurile lui Dumnezeu trebuie spuse cu apãs, lucrurile lui Dumnezeu trebuie spuse cu sigurantã, cu 
convingere, pentru cã asa le-a spus Duhul Sfânt. Când apostolii au primit pe Duhul Sfânt si au fost 
sub puterea Duhului Sfânt, au început sã vor-beascã nu numai în limba cunoscutã de ei, ci în limbile 
pe care le-a dat lor Duhul Sfânt. Dar ce au spus? Nu stim cuvintele pe care le-au spus, ci stim ce au 
spus: mãrirea lui Dumnezeu. Cei care i-au ascultat pe Sfintii Apostoli sub puterea Duhului Sfânt, au 
zis: "Îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!" (Fapte 2,  
11). 

Slujbele noastre spun mãririle lui Dumnezeu. Si noi, care ascultãm slujba, trebuie sã auzim mãririle 
lui Dumnezeu. Dacã n-auzim mãririle lui Dumnezeu, pentru cã nu sunt spuse cu glas hotãrât, la 
intensitatea cuvenitã, atunci greseste înaintea lui Dumnezeu cel care face sã nu se audã mãririle lui 
Dumnezeu. Le aude el, le aude poate vecinul lui, dar nu le aud cei din bisericã. De ce? Pentru cã nu 
vrea acela sã spunã mãririle lui Dumnezeu cu glas hotãrât, cu glas cuvenit. 

Este adevãrat cã nu este necesarã nici vreo intensitate care sã deranjeze dar, în orice caz, sã avem 
constiinta cã suntem lucrãtori pentru preamãrirea lui Dumnezeu, pentru constiinta noastrã si pentru 
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constiinta credinciosilor care sunt de fatã. Slujbele nu sunt ale noastre, slujbele sunt ale lui 
Dumnezeu pentru toti credinciosii care sunt de fatã. 

Sã spunem cu hotãrâre lucrurile care sunt spre preamãrirea lui Dumnezeu si angajante pentru ceilalti 
credinciosi, asa încât sã poatã participa si ei la vuietul Duhului. 

Dumnezeu sã ne ajute! 

DESPRE MÂNÃSTIRE SI CÃLUGÃRI

Mânãstirea "Sub Piatrã" 
9 iulie 1998

  M-am gândit ca astãzi sã vorbesc ceva despre mânãstire si despre cãlugãri, desi a le vorbi 
cãlugãrilor despre cãlugãri s-ar pãrea cã este un lucru de prisos. Si totusi... poate cã nu este. Voi 
cãuta sã scot în evidentã niste as-pecte de mare importantã si pe care oamenii, în general, nu le prea 
au în vedere. 

Cine ar putea rãspunde la întrebarea "ce este o mânãstire"? Sunt foarte multe lucruri în lumea aceasta 
pe care le stim fãrã sã le putem defini. Cineva care aude de mânãstire se gândeste la un loc unde 
trãiesc cãlugãrii, unde oamenii se duc sã se roage sau sã facã într-un fel sã se roage altii pentru ei... 
deci se gândeste la un loc de rugãciune. Fãrã îndoialã, mânãstirea este un loc de rugãciune! 

Pentru cei mai multi oameni, un cãlugãr nu este - hai sã zicem o vorbã pe care de multe ori o folosim 
în înteles peiorativ - un om ca toti oamenii. Într-adevãr, pozitiv privind lucrurile un cãlugãr nu este 
un om ca toti oamenii. Si-atunci, cum este? Sub nivelul, sau deasupra nivelului celorlalti oameni? S-
ar putea întâmpla sã fie si sub nivelul celorlalti, în cazul în care nu-i deplin ca sãnãtate, însã cãlugãria 
presupune oameni de exceptie. Oameni de exceptie! Omul obisnuit nu poate fi cãlugãr! Dacã devine 
cãlugãr, nu este cãlugãr deplin, este un improvizat în cãlugãrie. 

Cãlugãria este o viatã mai presus de viata obisnuitã. Nimeni nu este obligat sã se cãlugãreascã însã, 
dacã se face cãlugãr, este obligat sã fie cãlugãr! Pãrintele Arsenie Boca, Dumnezeu sã-l odihneascã, 
avea o vorbã: "Unii dintre cãlugãri nu sunt cãlugãri, ci cuiere de haine cãlugãresti". În cazul acesta, 
un cãlugãr este sub nivelul omului obisnuit si nu numai cã este un improvizat, ci este un ratat. Si sunt 
destul de multi cãlugãri ratati! De ce? Pentru cã au început altfel decât ar fi trebuit sã înceapã, pentru 
cã au trãit altfel decât ar fi trebuit sã trãiascã, iar cineva care trãieste oricum, ajunge orice si oricum. 

Cãlugãria este o chestiune foarte, foarte serioasã! Viata la nivelul obisnuit, viata de familie adicã, o 
duc cei mai multi (bineînteles, sunt si acolo nedesãvârsiri, insuficiente); este sigur sutã la sutã cã 
Dumnezeu l-a fãcut pe om ca acesta sã nu fie singur pe pãmânt, cã Dumnezeu l-a fãcut pe om bãrbat 
si femeie, cã Dumnezeu i-a binecuvântat pe oameni sã fie cu familie, chiar dacã existã si altã 
posibilitate. Si existã... însã numai pentru oameni de exceptie sau pentru oameni care pot face niste 
lucruri care cer un efort deosebit. 

Cãlugãria este elita Bisericii. Se stiu si multe insuficiente, se stiu si multe devieri, se stiu si multe 
nepotriviri în viata cãlugãrilor, se stiu si multe cãderi ale cãlugãrilor. Acestea nu scad cãlugãria în 
sine, ci aratã cã oamenii care s-au încadrat în cãlugãrie - nu au fost de cãlugãrie. 

Mama mea, Dumnezeu s-o odihneascã, îmi spunea cã o femeie de la noi, lelea Sana lui Adam, cânta 
iarna, în sezãtoare, un cântec - nu i-am stiut niciodatã melodia, dar retin versurile: 
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Pe dealul cu strugurii 
Plimbã-sã cãlugãrii, 
Blãstãmându-si pãrintii: 
De ce i-or cãlugãrit, 
Si nu i-or cãsãtorit? 

Este un punct de vedere, o zicere, care poate fi adevãratã sau nu, pentru cã, în general, nu pãrintii îi 
îndrumã pe copii sã se cãlugãreascã. Numai cã sunt unii care se fac cãlugãri înainte de vreme, înainte 
de a sti ce fac când se fac cãlugãri si acestia, în general, sunt improvizati si ratati. Nouã nu ne este 
fricã sã spunem lucrurile acestea, pentru cã sunt cunoscute; nu ne este fricã sã le spunem, pentru cã 
sunt realitãti. Nu ne este teamã cã spunând lucrurile acestea, cei care sunt cãlugãri buni, cãlugãri 
adevãrati, ar avea ceva de suferit. 

Oamenii, în general, nu prea cred cã poate exista o viatã superioarã, mai ales o viatã superioarã celei 
pe care o duc ei. Sunt foarte multi oameni care-i privesc pe cãlugãri cu suspiciune si zic: "Dragã, nu 
se poate sã trãiascã viata pe care zic ei cã o trãiesc". Desi se poate! Sunt unii care trãiesc o viatã 
exceptiona-lã, oameni de elitã, oameni de elitã ai Bisericii. Dar, într-adevãr, sunt si din aceia care nu 
trãiesc viata asa cum trebuie. De ce? Pentru cã nu pot! Ca sã trãiesti o viatã superioarã, trebuie sã fii 
un om superior, trebuie sã fii un om care tragi de tine, trebuie sã fii un om matur, un om care stii ce 
ai de fãcut si de ce ai pornit pe calea aceasta. 

Cuvântul "cãlugãr" vine de la grecescul "calos gheron" si înseamnã "bãtrân frumos". Bãtrân frumos! 
Este un ideal! Sã fii bãtrân, uneori este un avantaj, alteori este un handicap. Bãtrâ-netea vine diferit la 
oameni. Unii ajung bãtrâni cu cuviintã, altii ajung la o bãtrânete pe care poporul o exprimã în 
versurile: "Bãtrânete haine grele / Ce n-as da sã scap de ele". 

O bãtrânete încuviintatã, o bãtrânete echilibratã, o bãtrânete ca rezultat al unei vieti îngrijite, curate, 
sfinte, este un dar de la Dumnezeu. Gânditi-vã cã Dumnezeu este înfãtisat ca un bãtrân. De ce ca un 
bãtrân? De ce nu ca un tânãr? Si tinere-tea are darurile ei! Multi sfinti au fost tineri! Totusi, 
Dumnezeu este înfãtisat ca un bãtrân! Aceasta vrea sã arate cã Dumnezeu este "vechi de zile", nu 
este de ieri, de alaltãieri, ci din vesnicie. 

Cei care sunt la tinerete si se pregãtesc de viatã, trebuie sã stie cã bãtrânetea, maturitatea, tineretea, 
copilãria si toate vârste-le omului sunt un dar de la Dumnezeu, la care ajung mai ales aceia care au o 
tinerete curatã, o tinerete cinstitã. Viata de familie asa cum a lãsat-o Dumnezeu si cum o vrea 
Dumnezeu, este un dar de la Dumnezeu. Dar existã si posibilitatea sã treci de viata de familie, mai 
sus. Dacã treci de viata de familie ca sã ajungi la o viatã superioarã, fãrã sã te oblige cineva la 
aceasta, atunci trebuie sã fii bãtrân înainte de bãtrânete. 

Ce înseamnã bãtrân? Înseamnã si întelept. Dacã esti cãlu-gãr, trebuie sã fii bãtrân înainte de 
bãtrânete, deci echilibrat, cinstit, întelept, sã ai calitãtile bãtrânului. Sã fii ponderat mai mult decât un 
tânãr (poti sã ai entuziasmul tânãrului dacã mai esti capabil de entuziasmul tânãrului). În orice caz, 
dacã esti bãtrân de la tinerete, adicã echilibrat, ponderat, întelept, angajat cu seriozitate, în cazul 
acesta ai si calitãtile bãtrânului, ai si capacitãtile tânãrului. 

Mare lucru sã fie un cãlugãr tânãr cu calitãti de bãtrân. Încã o datã vã spun: când zic "bãtrân", nu mã 
gândesc cã omul acela nu mai face nimic, cã a ajuns la inactivitate pentru cã-i bãtrân si deci a 
încheiat socotelile cu lumea aceasta. Nu! Mã gândesc la bãtrânul acela care face tot ce poate, care 
aduce experienta lui de o viatã, concluziile lui de o viatã, în fata lui Dumnezeu si în fata oamenilor. 

Un cãlugãr adevãrat trebuie sã fie "bãtrân frumos"! Fie cã este la tinerete, fie cã este la bãtrânete, 
trebuie sã aibã o frumusete sufleteascã; fãrã sã se mai împiedice în nimicurile veacului acestuia, fãrã 
sã îmbãtrâneascã si patimile lui cu el, ci sã lichideze tot ce mai are de lichidat. În loc de patimi sã 
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ajungã la virtuti, sã fie un om odihnitor, un om care nu a trãit degeaba, un om care aduce ceva în 
constiinta altora. 

Sunt atâtia oameni care-i pretuiesc pe cãlugãri, chiar si pe cei nevrednici. Un cãlugãr nevrednic n-ar 
mai trebui pretuit, ci ar trebui marginalizat. Bine, nu suntem noi judecãtorii, dar n-ai de ce sã fii 
cinstitorul cuiva care nu-si împlineste rostul pentru care este chemat de Dumnezeu sau la care s-a 
angajat el, crezându-se chemat de Dumnezeu. 

Viata cãlugãreascã fiind o viatã de exceptie, este si superioarã vietii de familie, dar nu se poate spune 
cã viata de familie nu are superioritatea ei! Un cãlugãr trebuie sã fie desprins de lumea aceasta, pe 
când un om cu viata de familie trebuie sã fie si în lumea aceasta. Sã fie interesat si de lucrurile 
veacului acestuia. Deosebirea dintre un cãlugãr si un mirean este aceasta: un mirean, un om cu 
familie, pentru a se mântui, pãzeste poruncile lui Dumnezeu si îi ajunge sã trãiascã pe pãmânt cu 
gândul la cer. Un cãlugãr trebuie sã trãiascã pe pãmânt ca în cer. Sã-si gãseascã timp cât mai mult 
pentru a sta în fata lui Dumnezeu. Nu cu cartea deschisã pe masã, cu lumânarea aprinsã, cu candela... 
ci cu inima deschisã pentru Dumnezeu, cu gândul la Dumnezeu. 

Un cãlugãr trebuie sã fie un bãtrân frumos, un bãtrân îmbunãtãtit, un bãtrân de care se bucurã 
oamenii. De cãlugãr sã te bucuri de la tinerete pânã la bãtrânete. De când esti tânãr, dacã te faci 
cãlugãr, poti sã fii frumos sufleteste, sã se bucure oamenii de existenta ta cum se bucurã de o floare, 
cum se bucurã de o apã limpede, cum se bucurã de un peisaj frumos, de un rãsãrit de soare, de un 
apus de soare, cum se bucurã oamenii de lucrurile frumoase din jurul lor. Toate lucrurile le-a fãcut 
Dumnezeu sã fie frumoase si la vãz, si la gust, si la miros. Gânditi-vã la un fagure de miere: cât este 
de minunat! Si miroase frumos... si dulceatã are... si culoare plãcutã... 

Am spus despre cuvântul "cãlugãr" cã înseamnã "bãtrân frumos". Cã bãtrânetea cãlugãrului nu vine 
doar la bãtrânete, poate sã fie si la tinerete. De multe ori se mai fac cãlugãri si oameni care au ajuns 
la bãtrânete, dar aceasta nu mai reprezintã nimic, nu mai are nici o semnificatie. Când am spus odatã, 
acasã, despre pãrintele Serafim Popescu, cã-i om bun, stiti ce-au zis pãrintii mei, oameni de la tarã, 
care n-au citit nici o carte în care sã se scrie despre cãlugãri? "Bun sã si fie, si dacã nu-i bun, n-are 
treabã sã stea la mânãstire!" 

Un cãlugãr rãu, nu-i cãlugãr. Când devine cineva rãu, când n-a iesit din rãutate, nu-i cãlugãr. Un 
pãrinte de la Frãsinei, Neonil Stefan, care acum este staret, a fost cândva la noi la mânãstire si ne-a 
spus un lucru care mie mi-a plãcut tare mult. A spus cã pãrintele care era staret când s-a fãcut el 
cãlugãr, i-a zis asa: "Acum cãlugãr te-ai fãcut, sã vedem când o sã te faci om de treabã!". Sã stiti cã 
nu-s niste glume! Poti sã ajungi improvizat pentru cã ai ajuns sã te faci cãlugãr înainte de vreme. 

Am zis cã vã spun ceva si despre mânãstire. Ce este mânãstirea? Dacã esti într-o mânãstire, trebuie 
sã-ti mai spunã cineva ce este o mânãstire? Da, trebuie sã-ti spunã! Stiti de ce trebuie sã-ti spunã? 
Pentru cã, de multe ori nici tu, care trãiesti într-o mânãstire, nu stii foarte bine ce este mânãstirea. 
Mânãstirea, în definitia ei, este "un asezãmânt de rugãciune, de învãtãturã si de muncã, în care trãiesc 
cãlugãrii". Nu spune mult lucrul acesta. Dar vã spun eu acum ce este mânãstirea. Mânãstirea este  
tinda raiului, este casa lui Dumnezeu, este poarta cerului si locul împlinirilor. Asa trebuie sã fie o 
mânãstire. 

Tinda raiului. Stie toatã lumea ce este tinda: o camerã de intrare. Nu poti sã intri într-o camerã mai 
din spate, fãrã sã treci printr-o tindã. Ca sã intri în rai, trebuie sã treci prin tinda raiului. Acum nu 
înseamnã cã numai cei de la mânãstire sunt în tinda raiului si cã numai ei se mântuiesc! Nu! Si 
ceilalti credinciosi pot sã aibã tinda raiului, sã-si facã din casa lor - tinda raiului. Biserica noastrã este 
de asemenea tinda raiului si cerul cel de pe pãmânt. Fãrã sã treci prin cerul cel de pe pãmânt, nu-i 
nãdejde sã ajungi în cerul cel mai presus de lume. Deci, mânãstirea este tinda raiului. De ce? Pentru 
cã este aproape de rai. 
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Mânãstirea nu trebuie gânditã nici de cei care trãiesc în ea, nici de cei care vin la mânãstire, ca o 
prelungire a pãmântului. Dacã este prelungire a pãmântului, n-are rost sã existe. Pãmânt e destul. 
Pãrintii cei duhovnicesti de odinioarã, care au fãcut mânãstiri în pustie, de exemplu Sfântul Pahomie, 
au înconjurat mânãstirea cu zid. De ce? Sã se stie pânã unde tine lumea - si de unde începe 
mânãstirea. Este un lucru extraordinar! Sã stii cã dacã esti în mânãstire nu mai esti în lumea largã, ci 
esti într-un loc anume al lui Dumnezeu. Lumea cealaltã este în afarã de mânãstire. Toti ceilalti 
oameni trãiesc în lumea pe care a fãcut-o Dumnezeu, pe care o iubeste Dumnezeu, pe care doreste 
Dumnezeu sã o mântuiascã, iar cei din mânãstire sunt într-un loc special, într-un loc anume, care este 
locul cãlugãrilor, locul bãtrânilor frumosi, locul bãtrânilor îmbunãtãtiti. 

Când eram eu copil, era o întrebare de inteligentã: "Ce-i între cer si pãmânt?" Scormoneau oamenii 
prin minte: caierul, luna, soarele, stelele... ce le venea în gând. Si zicea cel care punea întrebarea: 
între cer si pãmânt este si. Bineînteles, râdeau de vorbele acestea... Eu as zice acum, dupã ce mi-a 
venit si mie mai multã minte, cã s-ar putea zice foarte frumos si foarte adevãrat, cã între cer si  
pãmânt este mânãstirea. Nu-i nici în cer, nu-i nici pe pãmânt, ci undeva între cer si pãmânt. Trebuie 
sã trãim în asa fel în mânãstire, încât sã fim între cer si pãmânt. Sã fim spre cer. 

Am zis cã mânãstirea mai este poarta cerului si casa lui Dumnezeu. Cuvântul acesta, de poarta 
cerului si casa lui Dumnezeu cred cã-l stiti. Este cuprins în Cartea Facerii, unde este o istorisire 
despre patriarhul Iacob care, fiind într-o cãlãtorie, si-a pus cãpãtâi sã doarmã. Pe când dormea, a 
visat cã o scarã lega cerul si pãmântul, iar îngerii lui Dumnezeu urcau si coborau pe scara aceea. 
Cartea aceasta se citeste de obicei la sãrbãtorile Maicii Domnului, la vecernie. Patriarhul Iacob, când 
s-a trezit din somn, a zis asa: "Nu este altceva aici decât casa lui Dumnezeu si aceasta este poarta 
cerului". 

Asa ceva trebuie sã gândeascã cineva despre o mânãstire: "Nu-i altceva aici decât casa lui 
Dumnezeu, si aceasta este poarta cerului". Pe aici, pe calea aceasta se ajunge în cer. Prin asezãmântul 
acesta se ajunge în cer. Prin institutia aceasta se ajunge în cer. Prin aceastã rânduialã de mânãstire, se 
aduce cerul pe pãmânt. 

Existã posibilitatea aceasta, sã aduci cerul pe pãmânt înainte de a ajunge tu în cer, si deci faci din 
pãmânt - cer. Trãiesti o viatã cu gândul la Dumnezeu, iar "Hristos se face toate pentru cel ce crede", 
cum zice sfântul Marcu Ascetul. Atunci ai liniste sufleteascã si ajungi la cer, în casa lui Dumnezeu, 
la poarta cerului. 

Mai este ceva de adãugat la visul patriarhului Iacob. Cineva din cei cugetãtori de Dumnezeu spunea 
cã o laturã a scãrii pe care o vãzuse Iacob reprezintã rugãciunile prin care omul se înaltã cãtre 
Dumnezeu, cealaltã laturã reprezintã Sfintele Taine, prin care Dumnezeu vine cãtre om, iar treptele 
scãrii sunt virtutile. Cei care le urcau si le coborau erau oameni cu inimi îngeresti sau îngeri cu 
trupuri omenesti, deci tot oameni. Sunt niste lucruri foarte mari! Nu stiu dacã vouã vã plac, dar mie-
mi plac! 

Am zis cã mânãstirea mai este si locul împlinirilor. Sunt foarte multi cãlugãri frãmântati, foarte multi 
vietuitori de mânãs-tire neîmpliniti, care doresc altceva decât dã mânãstirea. Foarte multi dintre ei 
regretã cã nu au mers pe altã cale... Toate acestea sunt niste realitãti. Cineva-mi spunea odatã: 
"Pãrinte, sã nu mai ziceti cã mânãstirea este locul împlinirilor, cã tare putini se împlinesc în 
mânãstire!" Totusi, mânãstirea este locul împliniri-lor! Poeta Zorica Latcu are o poezie intitulatã 
"Pasãre de nea", în care descrie, sã zicem asa, o regiune de existentã umanã, poate mânãstirea, stiu 
eu... si însceneazã un dialog între un om si o pasãre: 

Colo, spre amurg, 
Ploi de aur curg. 
Ceru-i o lalea. 
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- Tu de unde vii, în zbor, 
Rãzletitã, ca un dor, 
Pasãre de nea? 

- Colo-n depãrtãri, 
Dincolo de zãri, 
Este-un loc curat, 
Larg si desfãtat: 
Unde ochi nu plânge, 
Unde n-a curs sânge, 
Unde glont n-ajunge. 
Unde nu strãbate 
Geamãtul de frate, 
Oful de orfanã, 
Plânsul de vãdanã, 
Unde, prin fânaturi, 
Nu-s curse, nici laturi. 
Unde-i numai floare, 
Umbrã si rãcoare, 
Unde nici o razã 
Nu mai însereazã... 

Parcã-ti aduce aminte de cuvântul de la Pasti: "Sã ajungem ziua cea neînseratã a împãrãtiei Tale". 

Cãci e loc curat, 
Binecuvântat, 
Loc de bucurie 
Si de veselie, 
Care nu se trece, 
Ci în veci petrece. 

Si-atunci omul, care aude de asa frumuseti, de asa lucruri minunate si dorite, zice: 

- Pasãre de nea, 
Fã pe voia mea, 
Dorurile mele, 
Zboarã tu cu ele, 
Mai presus de stele, 
În tãrile-acele. 
Si rãspunde pasãrea: 

- Ba, cã dorul tãu 
Mare e si greu; 
Aripile mele, 
Mãri, sunt mititele, 
Calea-i lungã foarte, 
Si nu pot sã poarte 
Aripi mititele 
Doruri mari si grele. 
Eu de unde vin 
E numai senin 
Iar acolo nu-i 
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Dorul nimãnui. 
  

Ce înseamnã aceasta, cã "acolo nu-i dorul nimãnui"? Împlinirea! Asa trebuie sã fie la mânãstire! 
Împlinire! Multumire! Liniste! Seninãtate! 

Am sã sfârsesc consideratiile acestea, dar nu înainte de a vã mai spune o poezie scrisã de Traian 
Dorz, care ar fi foarte potrivitã pentru a fi spusã când se încadreazã cineva într-o mânãstire. Poezia se 
numeste "Am trecut" si se vrea o poezie pe care sã o spunã omul când este în pragul mortii. Nu stiu 
dacã o poate spune! Atunci nu mai are nimeni vreme de poezii! Dar ar fi extraordinar de frumos dacã 
ar putea spune omul la moarte ceea ce cuprinde poezia, mai ales dacã ar trãi cu constiinta aceasta 
într-o mânãstire. Zice asa: 

Am trecut de cel din urmã vârf ce ne desparte 
Si de-abia te vãd în vale, tarã de departe, 
Unde-am stat si-am plâns atâta, tarã de departe. 
Am avut în tine doruri fãrã de-mplinire, 
Suferinte fãrã numãr, plâns si fericire, 
Poate-atât cât nimeni altul, plâns si fericire. 
Am avut dusmani în tine, rãul sã-mi doreascã 
Dar au fost si-atâtea inimi dragi sã mã iubeascã 
Scumpe si duioase inimi dragi sã mã iubeascã. 
  

Este ceea ce ar putea spune oricine, si la moarte, si când pleacã la mânãstire. 
  

O, pãmântule, pe care am trãit o viatã, 
Azi te las, rãmâi în urmã, tot mai mic prin ceatã, 
Mai în urmã, mai departe, tot mai mic prin ceatã. 
Eu mã duc în tara scumpã sus, mai sus de stele 
Unde-i mirele si-alesul dorurilor mele 
Dupã care-au plâns o viatã dorurile mele. 
Fata ta îndureratã nu voi mai privi-o 
Lume, suferintã, lacrimi, plânsule - adio! 
De-azi suntem pe vesnicie despãrtiti - adio! 
  

Asa trebuie sã fie o viatã în mânãstire, pentru vietuitori de mânãstire care au stiut ce-au fãcut când s-
au fãcut cãlugãri. 

Spun lucrurile acestea gândindu-mã la faptul cã pleacã la mânãstire, uneori, oameni care s-au sãturat 
de lumea aceasta. Mi-aduc aminte cã si mama zicea câteodatã: "Asa m-am sãturat de lumea asta!" 
Sunt oameni care s-au sãturat de lumea aceasta, se duc la mânãstire, si-apoi se saturã si de mânãstire! 
De ce? Pentru cã rãul îl duc cu ei în suflet si creeazã apoi probleme acolo unde se duc, pentru cã se 
duc la mânãstire, si nu la Dumnezeu! Eu stiu ce vorbesc! Se duc la mânãstire ca sã aibã niste conditii 
mai favorabile, dar cu Dumnezeu nu se întâlnesc, si-atunci le e grea pravila, le e grea munca, le e 
grea slujba, toate-s multe si ar trebui sã fie altceva la mânãstire. 

Eu zic cã omul trebuie sã fie chibzuit, sã stie ce face si, dacã se duce la mânãstire, sã se ducã unde 
este locul lui Dumnezeu, sã se ducã unde este locul împlinirilor. Dumnezeu nu se lasã dator, 
Dumnezeu îti dã, dacã stii sã-I slujesti. Atunci esti în casa lui Dumnezeu, esti la poarta cerului, esti 
în tinda raiului, esti în locul împlinirilor si dovedesti aceasta cu viata. 
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Mai ales în ultimii ani, se duc multi la mânãstire si nu stiu ce fac, se fac cãlugãri si nu stiu ce fac, 
trãiesc cum vor si nu stiu ce fac, si n-ajung unde trebuie pentru cã nu stiu sã-si rânduiascã viata, 
pentru cã nu-L cautã pe Dumnezeu. Dacã stim sã mergem spre Dumnezeu, Dumnezeu vine cãtre noi. 
Pãrintele Serafim [Popescu], Dumnezeu sã-l odihneascã, zicea cã dacã noi facem un pas cãtre 
Dumnezeu, Dumnezeu face nenumãrati pasi cãtre noi. Trebuie sã ne-ntâlnim undeva cu Dumnezeu, 
sã zicem si noi ca Sfintii Apostoli: "Am vãzut pe Domnul!" (Ioan 20, 25). 

Sã zicem si noi ca Sfântul Apostol Petru: "Am fost pe Muntele Taborului" (cf. Matei 21). Sã zicem si 
noi: "Am fost la Marea Tiberiadei si am auzit pe Domnul Hristos vorbindu-mi" (cf. Ioan 21). 

Acum stiti ce este mânãstirea, acum stiti ce este cãlugãrul si stiti cum trebuie sã fie un cãlugãr. 
"Toatã darea cea bunã si tot darul desãvârsit de sus este", de la Pãrintele luminilor, si pentru cãlugãr, 
si pentru mirenii buni. Iar pe ceilalti îi lasã Dumnezeu sã se-mpiedice în pãcatele lor, cum îi lasã de 
multe ori si pe unii de la mânãstire. Sã facã o experientã a neputintei pe care o are omul când este în 
afarã de Dumnezeu, iar pe cei buni îi binecu-vinteazã ca sã aibã multumire din legãtura cu 
Dumnezeu. 

Dumnezeu sã ne ajute! 

CINSTITORII MAICII DOMNULUI

Mânãstirea "Sub Piatrã" 
9 iulie 1998

  M-am gândit cã este bine sã stãruim putin cu gândul asupra cinstirii Maicii Domnului, care este 
maica noastrã si care are un loc de cinste, un loc deosebit în gândirea si în evlavia ortodoxã. 

Slujbele noastre sunt în asa fel alcãtuite, încât ele ne duc în fata lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, 
ne duc în fata sfintilor; slujbele ne dau prilejul sã vorbim cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu 
sfintii lui Dumnezeu, creeazã o atmosferã de preamãrire a lui Dumnezeu, o atmosferã de preacinstire 
a Maicii Domnului, o atmosferã de cinstire a sfintilor. Nu se poate ortodoxie fãrã aceastã lucrare 
cinstitoare. La bisericã auzim cuvinte anume îndrumãtoare spre pomenirea Maicii Domnului: "Pe 
preasfânta, curata, preabinecuvântata, mãrita, Stãpâna noas-trã, de Dumnezeu Nãscãtoarea si pururea 
Fecioara Maria, cu toti sfintii sã o pomenim". Avem deci datoria sã o pomenim pe Maica Domnului. 
Ce înseamnã "a pomeni pe Maica Domnului"? Sã ne gândim la Maica Domnului! Sã n-o uitãm pe 
Maica Domnului. S-o avem pe Maica Domnului în prim-planul gândirii noastre. 

Avem în vedere la sfintele slujbe sã o mãrim pe Maica Domnului: "Pe preasfânta Nãscãtoare de 
Dumnezeu si Maica luminii, întru cântãri cinstindu-o, sã o mãrim". Sunt atâtea si atâtea cuvinte care 
ne angajeazã întru cinstirea Maicii Domnului: "Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim, Nãscãtoare de 
Dumnezeu, cea pururea fericitã si preanevinovatã si Maica Dumnezeului nostru. Cea ce esti mai 
cinstitã decât heruvimii si mai mãritã, fãrã de asemãnare decât serafimii, care fãrã stricãciune, pe 
Dumnezeu Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscãtoare de Dumnezeu, te mãrim". Sunt 
cuvinte pe care le spunem la sfintele slujbe, obligatorii pentru noi, credin-ciosii. Nici nu ne punem 
problema cã s-ar putea altfel. 

Noi nu putem sã-L despãrtim pe Domnul Hristos de Maica Domnului, nici pe Maica Domnului de 
Domnul Hristos. Sunt alcãtuiri la sfintele slujbe în care aceastã legãturã au fãcut-o gânditorii de 
Dumnezeu, care ne-au dat constiinta cã Maica Domnului a fost aceea prin care Mântuitorul lumii a 
venit în lume. Cele ce le-a fãcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos îsi au începutul în faptul cã El, 
Mântuitorul, S-a nãscut din preasfânta Fecioarã Maria. 
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Cãtre sfârsitul slujbei de dimineatã din Duminici, de fiecare datã vorbim cu Maica Domnului, 
spunând cuvinte ca acestea: "Preabinecuvântatã esti, Nãscãtoare de Dumnezeu Fecioarã, cã prin Cel 
ce S-a-ntrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, moartea s-a omorât si noi am înviat. Pentru 
aceasta, cântând, strigãm: «Bine esti cuvântat Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce bine ai voit asa, 
mãrire Tie»". 

În alcãtuirea aceasta avem posibilitatea sã vorbim cu Maica Domnului si sã spunem ce a adus 
Mântuitorul pentru noi: "Cã prin Cel ce S-a-ntrupat din tine (îi spunem Maicii Domnului) iadul s-a 
robit". Iadul nu mai are putere, s-a împu-tinat, s-a înghesuit. Existã si mai departe iad, dar numai 
pentru cei care vor sã meargã la iad. Pentru cei credinciosi nu mai exis-tã iad. 

Sfântul Ioan Gurã de Aur, în Cuvântul de la Pasti ne spu-ne cã "Iadul s-a amãrât vãzându-Te pe Tine 
jos", vãzându-Te pe Tine în iad. Ce zice? "S-a amãrât cã s-a stricat, s-a amãrât cã s-a batjocorit, s-a 
amãrât cã s-a legat, s-a amãrât cã s-a omorât. A luat trup si de Dumnezeu s-a lovit, a luat pãmânt si s-
a întâm-pinat cu cerul, a luat ce a vãzut si a cãzut întru ce nu a vãzut. Unde-ti este moarte, boldul? 
Unde-ti este iadule, biruinta? Înviat-a Hristos si tu te-ai surpat. Înviat-a Hristos si au cãzut dracii. 
Înviat-a Hristos si se bucurã îngerii. Înviat-a Hristos si viata vietuieste. Înviat-a Hristos si nici un 
mort nu mai este în mormânt, cã Hristos, înviind din morti, începãtura celor adormiti S-a fãcut. A 
Aceluia este slava si puterea si stãpânirea, în vecii vecilor, amin!" Asa spune Sfântul Ioan Gurã de 
Aur - asa credem si noi, asa spunem si noi: "prin Cel ce S-a-ntrupat din Tine iadul s-a robit, Adam s-
a chemat" (la altã viatã, la viata cea nouã, dupã voia lui Dumnezeu); blestemul nu mai existã, s-a 
nimicit, s-a pierdut. Nu mai suntem sub blestem. Dumnezeu este gata sã ne dea binecuvântarea. 

Mie îmi place foarte, foarte mult sã mã gândesc la faptul cã Sfântul Evanghelist Luca, relatând 
despre Înãltarea la cer a Domnului Hristos, spune apãsat, sã nu se uite, cã Domnul Hristos i-a dus pe 
ucenici spre Betania si acolo Si-a ridicat mâinile si i-a binecuvântat. Ar fi putut merge mai departe, 
dar parcã ar fi vrut sã mai stea putin, sã-i încredinteze de binecuvântare: "Si pe când îi binecuvânta 
(pe ucenici, se întelege), S-a despãrtit de ei si S-a înãltat la cer" (Luca 24, 51). Cum S-a înãltat 
Domnul Hristos la cer? Binecuvântând pe cei ce sunt ai Lui. Deci nu numai pe ucenici, ci pe toti 
aceia care sunt ca ucenicii Domnului Hristos. S-a înãltat la cer binecuvântând. Este ultimul gest al 
Domnului Hristos aici, pe pãmânt. Este un gest de bunãvointã, este rezumatul Noului Testament, 
rezumatul Evangheliei, rezumatul activitãtii Domnului Hristos aici, pe pãmânt - binecuvântarea. 
Toatã Evanghelia se cuprinde în aceste cuvinte. Si, ne spune mai departe Sfântul Evanghelist, 
ucenicii s-au închinat Domnului Hristos si s-au întors în Ierusalim "cu bucurie mare". Cu bucurie 
mare! 

Maica Domnului cea binecuvântatã, cea prin care a venit Domnul nostru Iisus Hristos, prilejuieste 
prin mijlocirea ei, prin existenta ei, faptul de a se fi nimicit, de a se fi înghesuit, de a se fi împutinat 
iadul, de a fi fost chemat Adam la viata cea fericitã, faptul cã blestemul nu mai este pentru cine vrea 
sã fie sub binecuvântare. Moartea are alt sens decât înainte: "moartea s-a omorât si noi am înviat". Si, 
constienti de toate acestea, zicem cãtre Domnul Hristos: "Bine esti cuvântat, Hristoase Dumnezeul 
nostru, Cel ce bine ai voit asa, mãrire Tie". Este ca si când autorul si-ar fi adus aminte cã Maica 
Domnului a zis la Nunta din Cana Galileii: "Faceti orice vã va spune" (Ioan 2, 5). E ca si când ar fi 
zis autorul cã da, uite, noi am adus cinstire Maicii Domnului pentru toate câte s-au fãcut prin 
Domnul Hristos, dar sã nu uitãm de Domnul Hristos, Care a binevoit asa, sã nu uitãm pe Domnul 
Hristos, pentru cã Maica Domnului vrea sã ne gândim la Domnul Hristos când o cinstim pe ea. 

Pentru noi este o mare bucurie sã fim cinstitori ai Maicii Domnului dar trebuie stiut cã adevãrata 
cinstire a Maicii Domnului vine de la Dumnezeu. Astfel de minunãtii din sfânta slujbã, astfel de 
lucruri cinstitoare pentru Maica Domnului au putut fi alcãtuite numai de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne 
îndeam-nã la cinstirea Maicii Domnului. 
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Noi cerem ajutor pentru cinstirea Maicii Domnului, chiar de la Maica Domnului. La Sfântul Maslu 
este o alcãtuire de rugãciune cãtre Maica Domnului, în care zicem asa: "Pe tine, preacuratul palat al 
Împãratului ceresc, ceea ce esti multlãudatã, te rog, pãzeste mintea mea cea întinatã cu tot felul de 
pãcate si o fã locas înfrumusetat al Treimii Celei dumnezeiesti, ca sã laud si sã mãresc puterea ta si 
mila ta cea nemãsuratã, fiind mântuit eu, netrebnicul robul tãu". 

Deci fiecare dintre noi, stând în fata Maicii Domnului, ne considerãm robi netrebnici si dorim ceva 
de la Maica Domnului: sã ne ajute sã avem mintea curãtitã de tot felul de pãcate, sã devenim si noi 
locasuri ale Preasfintei Treimi. Aceasta anume ca sã lãudãm si sã mãrim puterea cea nemãsuratã a 
Maicii Domnului. Prin puterea lui Dumnezeu avem bucuria de a fi cin-stitori ai Maicii Domnului. 

Spunea cineva cã pãrintele Stãniloae l-a întrebat pe un candidat la doctorat: "Ce simti tu când 
cinstesti pe Maica Domnului?" N-a întrebat ce temeiuri sunt pentru cinstirea Maicii Domnului, ci tu, 
personal, care esti în Biserica Domnului si cinstesti pe Maica Domnului, ce simti tu atunci când 
cinstesti pe Maica Domnului? 

Sã amintim mai întâi cã între rugãciunile de multumire pentru împãrtãsirea cu dumnezeiestile Taine, 
avem si o rugãciu-ne în care ne adresãm Maicii Domnului, zicând asa: "Preasfântã Stãpâna mea, de 
Dumnezeu Nãscãtoare, care esti lumina întune-catului meu suflet, nãdejdea, acoperãmântul,  
scãparea, mângâ-ierea si bucuria mea". Maica Domnului, fiind "lumina întune-catului meu suflet", 
dar si Maica Luminii ("Pe Nãscãtoarea de Dumnezeu si Maica Luminii, întru cântãri cinstindu-o, sã 
o mã-rim" - Sf. Liturghie), nu se poate sã nu fie si ea luminã; în mãsura în care am aceastã luminã, 
pot sã înteleg ceva din mãre-tia Maicii Domnului. 

O numim pe Maica Domnului nãdejde! Maica Domnului este nãdejdea noastrã ca mijlocitoare. 

Acoperire! Este ocrotitoarea noastrã. 

Scãpare! Este un loc de refugiu. 

Mântuirea si bucuria mea! 

Acel candidat întrebat de pãrintele Stãniloae ce simte el când o cinsteste pe Maica Domnului, dacã s-
ar fi gândit la aceste cuvinte din rugãciunea de multumire cãtre Maica Domnului, ar fi trebuit sã se 
întrebe: "Simt eu când cinstesc pe Maica Domnului, cã Maica Domnului este Stãpâna mea? Simt eu 
cã Maica Domnului este lumina întunecatului meu suflet, cã am luminã prin Maica Domnului? Simt 
eu cã Maica Domnului este nãdejdea mea? Simt eu cã Maica Domnului este acope-rãmântul meu? 
Simt eu cã Maica Domnului este mântuirea mea? Simt eu cã Maica Domnului este bucuria mea?" Si 
ar trebui sã putem rãspunde cã asa ceva simtim noi când cinstim pe Maica Domnului: cã Maica 
Domnului este ocrotitoarea noastrã, cã Maica Domnului ne poartã de grijã, ne are în vedere, cã 
mijloceste ceva pentru noi. Deci noi credem cã Maica Domnului este cu noi, cã este si mama noastrã, 
cã ne poartã de grijã, se gândeste la noi, ne trimite bucurie, ne trimite prilejuri de bucurie. 

În aceeasi rugãciune de multumire cerem de la Maica Domnului sã ne dea smerenie în gânduri si 
ridicare din robia pãcatului. Eu nu stiu dacã v-ati gândit sau dacã citind lucrurile acestea de ritual, 
le-ati dezghiocat, sã vedeti ce-i pe acolo, ce se spune acolo? Cerem de la Maica Domnului smerenie 
în gânduri. De ce smerenie în gânduri? Pentru cã Maica Domnului a fost smeritã. Dacã nu avem 
smerenie în gânduri, nu suntem ca Maica Domnului, nu suntem plãcuti Fiului ei. 

Cerem de la Maica Domnului ridicare din robia patimilor. De atâtea si de atâtea ori avem probleme 
în lumea aceasta din pricina unor gânduri care nu sunt comune, care ne robesc, care ne asupresc, care 
ne chinuiesc. Dar dacã scãpãm din robia cugetelor - avem limpezime, avem seninãtate, avem bucurie 
si putem fi încredintati de ajutorul Maicii Domnului. 
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Înainte cu mai multi ani, stiu eu, vreo sapte, am citit o carte intitulatã Faceti ceea ce vã va spune El 
(cuvinte spuse de Maica Domnului la Nunta din Cana Galileii). Autorul acestei cãrti pune o 
problemã pe care mi-am pus-o si eu cu mai mult timp în urmã: cã oamenii de astãzi sunt mai putin 
cinstitori ai Maicii Domnului, desi existã unii care sunt mai mult decât trebuie cinstitori ai Maicii 
Domnului. Nu-i bine nici asa! Bine este s-o avem pe Maica Domnului acolo unde ne-o prezintã 
Biserica. Sã nu ne adresãm Maicii Domnului mai mult decât Domnului Hristos, ci sã ne adresãm 
Domnului Hristos si dupã aceea Maicii Domnului. 

L-am auzit pe pãrintele Arsenie Boca spunând credinciosilor în 1942 cã sunt unii care zic "Doamne, 
Maica Domnului", ceea ce nu-i corect! Nu se gãseste în nici o carte, nici de rugãciuni, nici de slujbã, 
o adresare de felul acesta - "Doamne, Maica Domnului". Cuvântul "Doamne" este întrebuintat numai 
pentru Domnul Hristos, pentru Dumnezeu. Dar astãzi oamenii sunt mai putin cinstitori ai Maicii 
Domnului si gãsesti mai greu oameni care stiu rugãciuni cãtre Maica Domnului. De exemplu, la 
spovedit, îi întreb pe cei care se spo-vedesc la mine dacã stiu sã spunã "Cuvine-se cu adevãrat". Unii 
stiu, cei mai multi nu stiu, câte unii nici nu stiu despre ce este vorba si zic simplu - "stiu". 

Mi-a venit odatã un tânãr pe care l-am întrebat: 

- Stii sã zici "Cuvine-se cu adevãrat"? 
- Da 
- Zi! 
- Cuvine-se cu adevãrat! 
- Nici nu stii despre ce-i vorba! Si el, dupã mine:"Nici nu stii despre ce-i vorba!". Asta-i situatia 
realã! Nu-i o situatie de glumã! 

Sã revenim la ceea ce vã spuneam despre autorul acesta al cãrtii "Faceti ceea ce vã va spune El". Se 
punea problema cã sunt tot mai putini cinstitori ai Maicii Domnului si se întreba din ce cauzã. Si 
rãspunsul, care mi-a plãcut foarte mult, era acesta: "Crestinismul nostru este un crestinism de idei" - 
fiti atenti ce frumos urmeazã - "si ideile n-au mamã". Dacã Îl avem pe Domnul Hristos în cinstea 
cuvenitã, dacã pentru noi Domnul Hristos este o realitate, nu putem sã nu fim cinstitori si ai Maicii 
Lui. Iar dacã pentru noi Domnul Hristos este o idee, n-avem atunci pentru ce sã-I cinstim mama, 
pentru cã ideile n-au mamã. Extraordinar de frumos prezentatã chestiunea! 

Între bucuriile mari pe care le avem noi din credinta noastrã, este si bucuria de a fi cinstitori ai Maicii 
Domnului. Gânditi-vã cã sunt altii care o hulesc pe Maica Domnului, sunt altii care, hai sã zicem cã 
nu o necinstesc, dar nu o cinstesc, o trec cu vederea pe Maica Domnului. Pe noi nu ne intereseazã ce 
fac ei, noi ne tinem de credinta noastrã. 

O mãtusã de-a mea, Dumnezeu s-o odihneascã, era îndemnatã de oameni de altã credintã sã treacã la 
credinta lor. Si le-a a spus asa: "Eu de Maica Domnului nu mã las, eu de Bisericã nu mã las! Mie-mi 
place când bate toaca, mie-mi place când se trag clopotele, eu de Maica Domnului nu mã las!". Asa 
sã facem si noi! Sã nu ne lãsãm de Maica Domnului! Oricine ce-ar zice, noi avem bucuriile noastre, 
avem ajutor de la Maica Domnului, avem bucuria de a avea pe Maica Domnului ca mama noastrã, si 
stiti cum e mama... 

Si noi suntem îndatorati cumva sã ne gândim la inima de mamã si sã avem inimã de mamã, dar pânã 
sã avem inimã de mamã, sigur are Maica Domnului fatã de noi inimã de mamã. 

Sã-I multumim Maicii Domnului, sã-I multumim Mântuitorului nostru Iisus Hristos cã ne-a dat si 
bucuria aceasta, de a o cinsti pe Maica Domnului. Sã multumim lui Dumnezeu pentru toate, pentru 
credinta noastrã, pentru Biserica noastrã, pentru toate darurile Bisericii pe care le avem, sã mergem 
înainte cu bucurie cã suntem în Biserica în care Maica Domnului are locul ei, asemãnãtor cu locul cel 
din rai. 
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Noi credem cã Maica Domnului a fost ridicatã din mormânt (a fost înviatã, a fost ridicatã din 
mormânt la cer si este în cer cu sufletul si cu trupul). Noi sustinem lucrul acesta la slujbele noastre, 
chiar dacã nu avem o dogmã despre aceasta, dar spunem: "Pe Nãscãtoarea de Dumnezeu, cea întru 
rugãciuni neadormitã, mormântul si moartea n-au tinut-o, cãci ca pe Maica vietii la viatã a mutat-o 
Cel ce S-a sãlãsluit în pântecele ei cel pururea fecioresc". 

Credem lucrul acesta si când o sã ajungem acolo unde este Maica Domnului, o sã ne bucurãm cã este 
si Maica Domnului cu noi. 

Dumnezeu sã ne ajute! 

PACE, BUCURIE SI BINECUVÂNTARE

Ciucea 
28 august 1998

  Voi începe cuvântul meu cu o prezentare a unor lucruri care tin de mânãstirea de la care am venit 
aici, Mânãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus. 

În 1971, la mânãstire la noi au venit doi germani, sot si sotie, oameni cu învãtãturã - sotul era doctor 
în drept si judecãtor la tribunalul din Karlsruhe, oameni credinciosi în legea lor, care au stat câteva 
zile la noi. Ei au aflat cã un pãrinte de la noi (pãrintele Serafim Popescu, Dumnezeu sã-l odihneas-
cã) a fost în Germania si a lucrat trei luni la o institutie bisericeascã de ajutorare a epilepticilor 
numitã Betel (un cuvânt evre-iesc însemnând Casa lui Dumnezeu). Este o institutie mare, am aflat cã 
sunt în jur de cinci mii de ocrotiti în institutia aceea. Cei doi din Germania, aflând cã pãrintele 
Serafim a fost la Betel, la Bilefeld, ne-au spus cã la intrare la Betel este scris asa: "Pace celor ce vin, 
bucurie celor ce rãmân, binecuvântare celor ce pleacã". 

Nouã ne-au plãcut tare mult cuvintele acestea... si numai nouã, cã pe urmã am observat cã le plac 
tuturor oamenilor care vin la noi, închinãtorilor, vizitatorilor. Le repetã si ei, vor sã le tinã minte, le 
scriu... Deci, germanii aceia au vãzut cã nouã ne plac mult cuvintele acestea si au scris în cartea de 
onoare a mânãstirii: "Pace celor ce vin, bucurie celor ce rãmân, binecuvântare celor ce pleacã, doresc 
doi crestini din Germania tuturor celor care în urma lor vor sta la aceastã mânãstire". Pentru cã aceste 
cuvinte îi privesc pe vizitatorii, pe închinãtorii mânãstirii, când se nimereste sã le vorbesc eu, le spun 
si cuvintele acestea; le spun cã si lor le doresc cei doi pace, bucurie si binecuvântare. 

Sã le luãm pe rând: 

Pace! Pacea aceea pe care au vestit-o îngerii la Nasterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pacea 
aceea pe care au cân-tat-o îngerii când au zis: "Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu si pe pãmânt 
pace, între oameni bunãvoire" (Luca 2, 14). Pacea pe care le-a fãgãduit-o Domnul Iisus Hristos 
ucenicilor când le-a zis: "Pace vã las vouã, pacea Mea o dau vouã, nu precum dã lumea vã dau Eu" 
(Ioan 14, 27). Pacea pe care le-a dat-o de fapt, pentru cã dupã Învierea Sa, Mântuitorul Hristos, 
întâlnindu-Se cu ucenicii, le-a zis: "Pace vouã!" (Ioan. 20, 19). Pacea, care este izvorâtã din 
nepãtimire, pentru cã Sfântul Marcu Ascetul spune cã "Nepãtimirea este pacea, si cei care ajung la 
nepãtimire, aceia ajung sã aibã pacea lui Dumnezeu în sufletele lor". 

Bucurie! Bucuria pe care a adus-o îngerul - Maicii Domnului, bucuria pe care a vestit-o îngerul 
dreptului Zaharia, când i-a spus cã "Bucurie si veselie vei avea si, de nasterea lui (a Sfântului Ioan 
Botezãtorul) multi se vor bucura" (Luca 1, 14). Bucuria pe care a avut-o în vedere Domnul Hristos 
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când a zis: "Bucurati-vã si vã veseliti, cã plata voastrã multã este în ceruri" (Matei 5, 12) . Este vorba 
despre bucuria pe care a pomenit-o Domnul Iisus Hristos când a zis ucenicilor: "Acestea vi le-am 
spus, ca bucuria Mea sã fie în voi si ca bucuria voastrã sã fie deplinã" (Ioan 15, 11). Este vorba de 
bucuria pe care le-a fãgãduit-o Mântuitorul ucenicilor când le-a zis: "Iarãsi vã voi vedea si se va 
bucura inima voastrã si bucuria voastrã nimeni nu o va lua de la voi" (Ioan 16, 22). 

Este vorba de bucuria pe care le-a dat-o Domnul Iisus Hristos ucenicilor Sãi, întâlnindu-Se cu ei în 
ziua Învierii: "S-au bucurat ucenicii vãzând cã este Domnul" (Ioan 20, 20). Este vorba de bucuria pe 
care au avut-o ucenicii la Înãltarea Domnului Iisus Hristos, când au primit binecuvântarea Domnului, 
când s-au închinat Mântuitorului si "s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare" (Luca 24, 52). 

Fãrã îndoialã cã aceeasi bucurie a avut-o în vedere Sfântul Apostol Pavel când a zis: "Bucurati-vã 
pururea întru Domnul. Si iarãsi zic: Bucurati-vã" (Filip. 4, 4). Bucuria pe care a avut-o în vedere 
Sfântul Apostol Pavel când a zis: "Bucurati-vã în nãdejde" (Rom. 12, 12)" si "Bucurati-vã cu cei ce 
se bucurã" (Rom. 12, 15). Este vorba de bucuria pe care o vom avea în împãrãtia lui Dumnezeu, 
pentru cã Domnul Hristos a zis în pilda cu talantii: "Bine, slugã bunã si credincioasã, peste putine ai 
fost credincioasã, peste multe te voi pune; intrã întru bucuria domnului tãu" (Matei 25, 21). Bucuria 
pe care o are în vedere Biserica, atunci când zice, la cãlugãrire: "Fratele nostru (N) se îmbracã cu 
haina veseliei" (cea dintâi hainã a cãlugãrului este haina veseliei). 

Sã nu uitãm niciodatã de bucurie (pãrintele Arsenie Boca, Dumnezeu sã-l odihneascã, zicea cã "un 
cãlugãr trist este un cãlugãr cu luminile stinse"). Este vorba, fãrã îndoialã de bucuria pe care o are în 
vedere Biserica atunci când, la slujba Sfântului Maslu, spune: "Facã-se, Doamne, untdelemnul acesta 
untdelemn de bucurie, untdelemn de sfintenie, îmbrãcãminte împãrãteascã, pavãzã puternicã, 
izbãvitoare de toatã lucrarea diavoleascã, pecete nestricatã, bucuria inimii, veselie vesnicã". 

Fãrã îndoialã, este aceeasi bucurie pe care o pomenim la sfârsitul Sfintei Liturghii, când se cântã "Fie 
numele Domnului binecuvântat de acum si pânã în veac" si când zicem: "Plinirea Legii si a 
proorocilor Tu Însuti fiind, Hristoase, Cel ce ai împlinit rânduiala cea pãrinteascã, umple de bucurie 
si de veselie inimile noastre, totdeauna, acum si pururea si în vecii vecilor". Iatã ce lucruri frumoase 
putem sã avem în gând în legãturã cu aceastã urare frumoasã de bucurie. 

Si, în sfârsit, binecuvântarea. Toate binecuvântãrile sunt în prelungire de la binecuvântarea de la 
Înãltarea Domnului Iisus Hristos, când Domnul Hristos, înãltându-Se la cer, Si-a ridicat mâinile, i-a 
binecuvântat pe ucenici "Si pe când îi binecuvânta, S-a despãrtit de ei si S-a înãltat la cer" (Luca 24,  
51). 
  
  

Pentru cã astãzi pomenim pe Sfântul Moise Arapul, vreau sã spun cã în Filocalie gãsim douã scrieri 
ale Sfântului Ioan Cassian intitulate Convorbiri cu Pãrintii din Pustia Sketicã. În introducerea la 
aceste douã scrieri, una despre scopul si tinta vietii crestine si cealaltã despre dreapta socotintã, 
Sfântul Ioan Cassian spune cã în Pustia Sketicã din Egipt, unde a întâlnit mai multi pãrinti, cel mai 
iscusit dintre ei a fost Sfântul Moise Arapul (Sfântul Moise Egipteanul, Sfântul Moise cel din 
tâlhari). 

Fiind Domnul Hristos rãstignit pe Cruce între doi tâlhari, unul dintre tâlhari a zis: "Pomeneste-mã, 
Doamne, în împãrãtia Ta!", iar Domnul Hristos a zis: "Adevãr grãiesc tie, astãzi vei fi cu Mine în 
rai" (Luca 23, 42-43). Este o mare bucurie sã stim cã un tâlhar a fost cel dintâi mostenitor al raiului. 
Gânditi-vã, un tâlhar nu-i un om care se plimbã si, stiu eu, zice o vorbã rea, ci unul care are la activul 
lui pãcate grele, omoruri, jafuri, a dat foc, a fãcut atâtea si atâtea rele si, cu toate acestea, Domnul 
Hristos l-a primit pentru pocãinta lui. De ce? Pentru cã Domnul Hristos a venit pentru pãcãtosi, 
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aceasta sã nu o uitãm niciodatã! Nici când dormim sã nu uitãm cã Domnul Hristos a venit sã 
mântuiascã lumea de pãcate, pentru pãcãtosi, în folosul pãcãtosilor. 

Si încã ceva: avem bucurie cã Maria Magdalena, o pãcãtoasã, o mare pãcãtoasã, a fost cea dintâi care 
L-a vãzut pe Domnul Hristos înviat din morti (dupã Evanghelia Sfântului Evanghelist Marcu). O 
femeie din care (tot Sfântul Evanghelist Marcu spune) Domnul Hristos a scos sapte draci. Acestea 
stiindu-le noi, nu avem cum sã nu ne bucurãm de Evanghelie ca dãtãtoare de nãdejde. Evanghelia - 
izvor de nãdejde. Evanghelia - izvor de bucurie. 

În prelungirea celor stiute de noi din Sfânta Evanghelie, îl avem si pe Sfântul Moise Arapul, cel mai 
iscusit, cel mai întelept dintre sfintii din Pustia Sketicã, el, care mai înainte a fost tâlhar. În Pateric 
sunt multe cuvinte ale Sfântului Moise, iar în Filocalie avem cele douã convorbiri foarte importante, 
cu multã luminã îndrumãtoare de suflet. 

Stiti de ce îmi place mie mult de Sfântul Moise Arapul? Pentru cã era un om comunicativ. Nu a fost 
un om închistat, nu a fost crispat, nu a fost un om posac, nu a fost un om rezervat, a fost un om care 
îsi arãta sufletul comunicând cu ceilalti, care aducea bucurie în jurul lui. În Pateric, în legãturã cu 
Sfântul Arsenie cel Mare, se spune cã cineva, cunoscându-i pe Sfântul Arsenie si pe Sfântul Moise 
Arapul si stiind cã Sfântul Arsenie era om retras, om necomunicativ, iar Sfântul Moise Arapul era 
comunicativ, a pus întrebarea: "Pe care-l primeste Dumnezeu, pe cel tãcut, sau pe cel comunicativ?" 
Si i s-a descoperit unui pãrinte cã pe Nil erau douã corãbii: într-una era Sfântul Arsenie asupra cãruia 
se pogorâse Duhul Sfânt, iar în cealaltã Sfântul Moise Arapul pe care-l hrãneau îngerii cu faguri de 
miere. Pânã la urmã, concluzia a fost cã pe amândoi i-a primit Dumnezeu, pe fiecare în felul lui, 
pentru cã fiecare si-a lucrat mântuirea în conditiile lui si dupã firea lui. 

Fiecare om trebuie sã fie cum este lãsat de Dumnezeu, cã doar Dumnezeu l-a lãsat cu firea pe care i-a 
dat-o, numai sã fie disciplinat; dacã are de spus ceva sã stie ce sã spunã, sã stie cum sã spunã, sã stie 
cum sã aducã bucurie prin comunicare, iar cel care este retras, stiu eu... sã se roage mai mult, sã facã 
ceva el, ca retras, tot spre binele altora. 

Dumnezeu îl primeste pe om în starea pe care i-a dat-o si în starea pe care a realizat-o omul pe 
temeiul firii lui. Eu, cum sunt un om mai comunicativ, nu mã gândesc cã o sã zicã Dumnezeu de ce 
am fost comunicativ! Sau dacã ar fi cineva retras, nu o sã zicã Dumnezeu de ce a fost retras, dacã asa 
este firea lui, dacã asa este chipul lui de vietuire si asa este temelia existentei lui. 

Vorbind despre sãrbãtoarea de mâine, Tãierea capului Sfântului Ioan Botezãtorul, o sãrbãtoare tristã, 
o sãrbãtoare cu post (nu se prea potriveste cuvântul de sãrbãtoare cu cuvântul "tristete"), poate cã ar 
trebui sã insistãm asupra faptului cã avem si de ce ne bucura cã s-a întâmplat trecerea din lumea 
aceasta a Sfântului Ioan Botezãtorul. 

Sfântul Ioan Botezãtorul a trecut din lumea aceasta, zice textul liturgic din condacul sãrbãtorii, dupã 
"o rânduialã oarecare dumnezeiascã". Cinstita tãiere a capului Sfântului Ioan Botezãtorul a fost cu 
orânduialã dumnezeiascã. De ce? Ne spune mai departe: ca sã-L vesteascã celor din iad pe 
Mântuitorul nostru, pe Dumnezeu care S-a întrupat. "Slãvita tãiere a Botezãtorului, o rânduialã 
dumnezeiascã oarecare a fost". Parcã nu-ti vine sã crezi! Cum se poate întâmpla un lucru rãu spre 
bine? Uite cã se poate! Dumnezeu a rânduit asa, folosind rãutã-tile oamenilor spre bine. Nu a creat 
Dumnezeu rãutãti; nu l-a creat pe Irod ca sã-l omoare pe Sfântul Ioan Botezãtorul, nu i-a creat pe 
rãstignitorii Domnului Iisus Hristos ca sã-L rãstig-neascã! Nu! Irod i-a tãiat capul Sfântului Ioan 
Botezãtorul, iar Irodiada a fost autorul moral al tãierii capului Sfântului Ioan Botezãtorul, fãrã sã se 
gândeascã nici Irod, nici Irodiada, nici fiica Irodiadei si nici unul dintre cei care au participat la 
moartea Sfântului Ioan Botezãtorul, cã fac un bine. De fapt ei au fãcut un rãu, dar un rãu care s-a 
îndreptat spre bine: omorându-l pe Sfântul Ioan Botezãtorul, sufletul Sfântului Ioan Botezãtorul s-a 
dus în iad ca sã-L vesteascã pe Mântuitorul acolo. Credinta noastrã este o credintã veselitoare, o 
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credintã despovãrãtoare, o credintã eliberatoare, pentru cã putem sã ne bucurãm si de lucruri care nu 
sunt spre bucurie. 

Cu toate cã Sfântul Ioan Botezãtorul a fost un om din pustie, un om care nu poate fi urmat de cei 
multi, mi se pare foarte interesant de observat cã a fost un om care i-a înteles pe oameni si societatea 
omeneascã. I-a îndrumat pe oamenii care au venit la el ca unul care a fost plin de Duhul Sfânt, de la 
început. Duhul Sfânt S-a sãlãsluit în trupul lui înainte de a se naste, atunci când Sfânta Elisabeta a 
primit vizita Sfintei Maria. Sfânta Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, pruncul a sãltat în pântecele ei 
si Sfânta Elisabeta a mãrturisit lucrul acesta si a zis: "De unde mie aceasta, ca sã vinã la mine - nu a 
zis verisoara mea? ci a zis - Maica Domnului meu? Cã iatã, cum veni la urechile mele glasul 
salutãrii tale, pruncul a sãltat de bucurie în pântecele meu" (Luca 1, 43-44). Atunci s-a umplut 
Sfântul Ioan Botezãtorul de Duhul Sfânt si în puterea Duhului Sfânt a rãmas tot timpul. 

Dumnezeu nu dã daruri ca sã le ia, dã daruri ca sã le tinã, sã le tinã omul si sã le tinã si Dumnezeu în 
om. Pe la noi, la Fãgãras, când vin oamenii si vorbesc cu preotii, este o vorbã: "Dumnezeu sã-ti tinã 
darul, pãrinte". Dumnezeu sã-ti tinã darul, sã rãmâi în dar, sã nu cumva sã pierzi darul! Dumnezeu 
sã-ti tinã darul! Sigur cã Dumnezeu ne tine darul. 

Sfântul Ioan Botezãtorul a fost întrebat de oameni, ce sã facã sã se mântuiascã. Si au întrebat 
vamesii, ce sã facem, ca vamesi? Sã nu mai fim vamesi? Vamesii erau urgisiti, pentru cã erau 
functionari romani, evrei în slujba romanilor. Vamesii si desfrânatele erau douã categorii urgisite de 
evrei. Deci vamesii l-au întrebat pe Sfântul Ioan Botezãtorul - ce sã facã? Si Sfântul Ioan Botezãtorul 
a rãspuns: "Nu faceti nimic mai mult peste ce vã este rânduit" (Luca 3, 13). Adicã sã nu se 
îmbogãteascã din jafuri, din suprataxe si asa mai departe. Deci Sfântul Ioan Botezãtorul nu le-a zis 
"sã nu mai fie vamesi", ci sã fie corecti. De ce? Pentru cã societatea în care trãia Sfântul Ioan 
Botezãtorul avea nevoie de astfel de functionari. 

L-au întrebat soldatii, ei ce sã facã? Si a zis Sfântul Ioan Botezãtorul: "Sã nu asupriti pe nimeni, nici 
sã învinuiti pe nedrept, ci sã fiti multumiti cu solda voastrã" (Luca 3, 14). Si au întrebat si ceilalti 
oameni, noi ce sã facem? Si Sfântul Ioan Botezãtorul a zis: "Cel ce are douã haine sã dea una celui ce 
nu are, si cel ce are bucate sã facã asemenea" (Luca 3, 11). Adicã, Sfântul Ioan Botezãtorul a avut în 
vedere o egalizare a oamenilor, care sã se facã din prisos; fiecare sã dea din prisosul sãu celui ce nu 
are nici cele de trebuintã. Bineînteles cã lucrurile nu trebuie întelese literal, cã dacã ai douã haine, 
neapãrat trebuie sã dai una. Este vorba de un principiu, de o rânduialã, adicã sã fim întelegãtori fatã 
de cel care are trebuintã de ceea ce ai putea sã-i oferi tu. 

Mai este ceva frumos în viata Sfântului Ioan Botezãtorul, ceva ce impune atentie si respect. Faptul 
cã, odatã, ucenicii lui si-au arãtat nemultumirea si i-au atras atentia Sfântului Ioan Botezãtorul cã 
dupã Domnul Hristos se duce mai multã lume decât dupã el. Sfântul Ioan Botezãtorul a zis: "Cel ce 
are mireasã este mire, iar prietenul mirelui se bucurã cu bucurie de glasul mirelui". Si apoi a zis un 
cuvânt pe care ar trebui sã-l avem în vedere ca îndreptãtor pentru întreaga viatã: "Acela trebuie sã 
creascã, iar eu sã mã micsorez" (Ioan 3, 29-30). Numai Dumnezeu poate sã vorbeascã asa! Omul, sã 
stiti cã nu poate! Si dacã vorbeste si omul asa, sigur este luminat de Dumnezeu. "Acela trebuie sã 
creascã, iar eu sã mã micsorez"... 

Ce bine ar fi sã avem noi în vedere lucrurile acestea! Ce bine ar fi sã dorim ca Domnul Hristos sã fie 
întotdeauna preamãrit! Este ceea ce a spus si Maica Domnului la Nunta din Cana Galileii: "Faceti 
orice vã va spune". Nu luati seama la altcineva, El sã fie preamãrit! Mirele sã fie preamãrit, nu 
prietenul mirelui! Prietenul mirelui are bucurie din faptul cã e prieten cu mirele. 

Am zis la începutul expunerii despre Tãierea capului Sfântului Ioan Botezãtorul cã este o sãrbãtoare 
tristã, dar este si o sãrbãtoare de bucurie. Ne bucurãm cã a existat un om în lumea aceasta care a stat 
împotriva fãrãdelegii chiar cu riscul de a muri! S-a dus la Irod si i-a spus cã nu face bine, cã legãtura 
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pe care o are el cu cumnata lui nu este bunã. Irod l-a bãgat la închisoare si dupã aceea i-a tãiat capul. 
Si Sfântul Ioan Botezãtorul a rãmas pe punctul acesta de vedere, cã Irod nu face bine. Ce fain ar fi în 
lumea aceasta dacã ar fi multi oameni care sã se lupte împotriva fãrãdelegii spunându-i rãului rãu si 
sã nu aibã ezitãri sã atragã atentia atunci când ceva trebuie îndreptat! 

Este mare lucru sã poti fi îndreptãtor de oameni. Când vezi cã ceva nu-i în regulã, sã gãsesti 
modalitatea sã-i spui, bineînteles, asa cum este omul, nu cu rãutate, nu cu mândrie, si mai ales sã-i 
spui de ce nu este bine, sã-i spui cum ar fi bine sã facã. Si-atunci suntem pe urmele Sfântului Ioan 
Botezãtorul si n-o sã ne taie nimeni capul! În sfera noastrã, între noi, frãteste, prieteneste, cu dorinta 
de a se îndrepta lucrurile, am putea mãcar o datã, de douã ori, sã spunem un lucru, chiar dacã 
oamenii nu tin seama de el. 

Închei cu dorinta de pace, bucurie si binecuvântare. Dumnezeu sã ne ajute tuturor! 

PILDA FIULUI RISIPITOR

  Mânãstirea Brâncoveanu 
20 februarie 1998

  Duminica trecutã s-a citit din Sfânta Evanghelie, pilda fiului risipitor sau, cum îmi place mie sã 
spun, pilda tatãlui iubitor. De fapt, din pilda cu fiul risipitor învãtãm mai putin de la fiul risipitor 
decât de la tatãl iubitor. Fiul risipitor este un om obisnuit, un om ca multi altii, un om care s-a 
depãrtat de bine si s-a scufundat în rele, un om care nu a tinut seama de tatãl sãu dar care, când a 
ajuns la necaz, si-a adus aminte cã are un tatã. Poate cã lucrul acesta este cel mai important din câte 
se spun despre fiul risipitor: si-a adus aminte cã are un tatã. Când a plecat, nu i-a pãsat cã are un 
tatã! Când a rãtãcit, nu stim cât s-a gândit cã are un tatã. Dar când a ajuns într-o situatie grea, si-a 
adus aminte cã are un tatã! A stiut despre tatãl sãu cã este asa cum trebuie sã fie un tatã, cã are inimã 
de tatã. 

Fiul risipitor a plecat de la fata tatãlui sãu sã facã ce vrea el. A fãcut ce a vrut si a ajuns în situatia pe 
care o are în vedere Sfântul Apostol Pavel în Epistola cãtre Romani, cã pe cei care au pãcãtuit, 
Dumnezeu i-a lãsat la mintea lor nesãbuitã. I-a lãsat sã vadã cum este omul care nu stie de lege, cum 
este omul care nu stie de Dumnezeu, cum este omul care se încrede în mintea lui, mai ales dacã 
aceasta este o minte coborâtã, deviatã de la bine, împãtimitã. Asa era si mintea fiului risipitor. "Dã-
mi partea ce mi se cuvine din avere!" (Luca 15, 12). Si a primit-o! A primit-o si a risipit-o! 

Pe când fãcea lucruri cu care nu se putea prezenta în fata tatãlui sãu si pe care nu le-ar fi putut face 
lângã tatãl, nu s-a gândit cã are un tatã. A venit însã vremea sã se gândeascã: "Am un tatã, am avut o 
casã pãrinteascã, am plecat din niste conditii bune, pe care acum nu le mai am. S-a gândit cum sã 
facã sã fie din nou în casa tatãlui sãu, dar nu ca fiu - cãci zice el «Nu sunt vrednic sã fiu fiul tãu». 
Atunci, pentru cã aici, pãzind porcii, nu am nici mãcar mâncarea pe care o mãnâncã porcii, ce as 
putea face ca sã am pâinea de care sunt îndestulati slujitorii tatãlui? Nu am altceva de fãcut decât sã 
mã gândesc cã tata este bun cu mi-ne. Mã voi scula si mã voi duce la tatãl meu si voi zice: «Tatã, am 
gresit la cer si înaintea ta si nu sunt vrednic sã mã numesc fiul tãu. Fã-mã ca pe unul din argatii tãi» 
(Luca 15, 18-19)". 

Cu gândul acesta în minte, a pornit spre casa tatãlui sãu. De acum stia: am un tatã. Se spune în pildã 
cã tatãl l-a vãzut de departe pe fiul care se întorcea si nu l-a mai tinut locul în care se gãsea, pentru cã 
inima de tatã i-a dat gândul cã trebuie sã facã altceva decât sã astepte. Ar fi putut foarte bine sã 
astepte, dar atunci s-ar fi putut zice cã nu a avut inimã de tatã, ci de cercetãtor, de cercetãtor stiintific, 
de psiholog, de filosof, de om care vrea sã scoatã niste concluzii. Or, el a avut inimã de tatã, si inima 
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de tatã nu l-a lãsat sã astepte, ci i-a dat ghes sã plece. Se spune în Sfânta Evanghelie "cã alergând a 
cãzut pe grumazul lui si l-a sãrutat". Este foarte important sã tinem minte, sã avem în vedere 
cuvântul acesta: a alergat înaintea lui. Deci nu s-a dus încet, nu s-a dus mai mult asteptând, ci s-a dus 
alergând. Si când s-a întâlnit cu fiul sãu care se întorcea, a cãzut pe grumajii lui si l-a sãrutat. 

Era primul semn cã îl astepta pe fiul sãu. Nu astepta pe un strãin, ci-l astepta pe fiul care a plecat. 
Din casa lui a plecat fiul sãu. Pe fiul sãu l-a dorit, pe fiul sãu l-a asteptat, pe fiul sãu l-a îmbrãtisat, pe 
fiul sãu l-a sãrutat, pentru cã avea inimã de tatã. Si fiul a început sã zicã: "Tatã, am gresit la cer si 
înaintea ta si nu sunt vrednic sã mã numesc fiul tãu". Mai mult nu a zis! El si-a propus sã mai zicã 
ceva: "Fã-mã ca pe unul din argatii tãi", dar aceasta nu a mai zis-o. Cred cã nu a mai zis-o pentru cã 
nu a mai putut s-o zicã, pentru cã tatãl a luat mãsuri îndatã. 

Aici este foarte important de luat aminte: tatãl l-a primit pentru cã de fapt niciodatã nu l-a pãrãsit! 
Fiul l-a pãrãsit pe tatãl, tatãl nu l-a pãrãsit pe fiu! Tatãl a rãmas în asteptarea fiului. Tatãl a dorit sã îl 
aibã pe fiul sãu aproape. Nu a renuntat niciodatã la inima de tatã, de aceea a alergat înaintea lui, de 
aceea a cãzut pe grumajii lui, de aceea l-a îmbrãtisat, de aceea l-a sãrutat, de aceea a început sã dea 
porunci: "Aduceti degrabã haina lui cea dintâi si-l îmbrãcati!". Nu a zis: "Aduceti degrabã haina lui 
dintâi si dati-i-o s-o îmbrace!", ci: "Aduceti degrabã haina lui dintâi si-l îmbrãcati! Este fiul meu! 
Nu-i unul dintre slujitorii mei, care se poate îmbrãca singur. Dacã vreti sã-i arãtati cinstirea pe care 
vreau eu sã i-o arãtati, atunci îmbrãcati-l!". "Aduceti încãltãminte în picioarele lui!", nu: "Aduceti 
încãltãminte si lãsati-l sã se încalte!". "Dati inel în mâna lui". Apoi a zis: "Aduceti vitelul cel îngrãsat 
si-l înjunghiati si mâncând, sã ne veselim; cãci acest fiu al meu mort era si a înviat, pierdut era si s-a 
aflat!" (Luca 15, 23-24). Cu aceasta, tatãl si-a fãcut datoria pe care i-o impunea inima de tatã. 

Mai era ceva de fãcut: dupã ce oamenii au început sã mãnânce si sã se veseleascã, a sosit acasã si 
celãlalt fiu, care, informat fiind asupra situatiei, nu voia sã intre în casã. Tatãl a iesit sã stea de vorbã 
cu el si atunci fiul si-a vãrsat veninul din suflet, cã avea venin! Nu stia cã are un frate care a revenit, 
nu se bucura cã are un frate care a fost primit cu bine, ci a zis: "Iatã de atâtia ani îti slujesc, si 
niciodatã n-am cãlcat porunca ta. Si mie niciodatã nu mi-ai dat mãcar un ied ca sã mã veselesc cu 
prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tãu (nu a zis "acest frate al meu") care si-a risipit averea în 
desfrânãri (în unele traduceri românesti este scris "si-a mâncat averea cu curvele"), ai înjunghiat 
pentru el vitelul cel îngrãsat!" 

Tatãl, tot cu inimã de tatã si fatã de cel care era rãzvrãtit, a zis: "Fiule, tu totdeauna esti cu mine si 
toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însã sã ne veselim si sã ne bucurãm, cãci fratele tãu, acesta (nu a 
zis "fiul meu", desi era si fiul tatãlui, dar a arãtat raportul pe care îl are cu cel nemultumit), mort era 
si a înviat, pierdut era si s-a aflat!" 

Cred cã ne putem da toti seama cã Domnul Hristos a spus aceastã pildã ca sã înteleagã oamenii cã 
Dumnezeu este Tatãl lor. A vorbit despre Dumnezeu care este Tatã fatã de fiii Sãi, rãi sau buni, a 
vorbit despre Dumnezeu Tatãl care rãsare soarele peste cei buni si peste cei rãi, care trimite ploaia 
peste cei drepti si peste cei nedrepti, a vorbit despre Dumnezeu Tatãl care aleargã spre omul ce vine 
cãtre Dânsul. 

Mântuitorul nostru ne-a învãtat rugãciunea "Tatãl nostru", care ne-a pus în evidentã cã-L avem pe 
Dumnezeu ca Tatã. Domnul Hristos ne-a spus: "Si care tatã dintre voi, dacã îi va cere fiul pâine, 
oare, îi va da piatrã? Sau de-i va cere peste, oare îi va da, în loc de peste, sarpe? Sau dacã-i va cere 
un ou, îi va da scorpie?" dupã care trage o concluzie: "Dacã voi, rãi fiind - dacã voi, în situatia de 
tatã, rãi, fatã de Dumnezeu care este bun - stiti sã dati fiilor vostri daruri bune, cu cât mai mult Tatãl 
vostru Cel din ceruri" (Luca 11, 11-13). 

Noi stim de la Domnul Hristos cã avem un Tatã în cer, dar uitãm lucrul acesta. Suntem nepãsãtori 
fatã de lucrul acesta. Nu avem în consideratie lucrul acesta. Ca si când lucrurile acestea ar fi spuse 
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pentru altcineva, nu pentru noi. Nouã ne-a spus Domnul Hristos cã avem Tatã în cer si cã Tatãl 
nostru Cel din ceruri este mai bun decât cel pãmântesc. Cu toate acestea nu avem încredere, nu avem 
siguranta binelui. 

Am mai spus si prin alte pãrti cã noi nu trebuie sã considerãm cã Dumnezeu este sponsor, cã 
Dumnezeu este terorist, în întelesul cã stai cu fricã înaintea Lui. Dumnezeu este Tatãl nostru bun si 
iubitor de oameni, milostiv si iubitor de oameni. Dumnezeu care are milã si îndurãri si iubire de 
oameni. Asa-L prezintã Sfânta noastrã Bisericã pe Dumnezeu, care este Tatãl nostru, care ne 
asteaptã, care ne primeste, care aleargã spre noi. Asa-L întelegem noi pe Dumnezeu - Tatãl nostru. 

Si totusi, stãm cu atâta nepãsare, stãm fãrã credintã în fata lui Dumnezeu sau poate cã nici nu stãm în 
fata lui Dumnezeu, ci stãm ca niste oameni care nu stiu de ceva mai presus de ei. Si-atunci vine 
Domnul Hristos cu pilda fiului risipitor si ni-L mai aratã o datã pe Dumnezeu ca tatã, ne 
încredinteazã cã Dumnezeu este gata sã ne primeascã dacã si noi vrem sã fim primiti si dacã facem 
cale întoarsã de la rãu la bine. 

Dacã am avea aceastã credintã, n-am avea teama cã Dumnezeu ne pedepseste. Dacã am avea aceastã 
încredintare, am avea siguranta cã Dumnezeu ne primeste. Sigur cã trebuie sã ne facem si noi 
datoria, pentru cã dacã facem altceva decât ce vrea Dumnezeu, ne depãrtãm de Dumnezeu. 
Depãrtarea nu este numai spatialã, în întelesul cã te duci într-o tarã îndepãrtatã, cum s-a dus fiul 
risipitor. Poti sã te duci într-o tarã îndepãrtatã - prin nepãsare. Poti sã te duci într-o tarã îndepãrtatã - 
stând acolo unde esti, dar fãcând niste lucruri rele. Poti sã te duci într-o tarã îndepãrtatã fãrã sã te 
misti de unde esti - ducând o viatã pe care nu o binecuvinteazã Dumnezeu. 

Dar întoarcerea de la rãu la bine este o întoarcere la Dumnezeu, care ne primeste. Nu se poate sã nu 
ne primeascã Dumnezeu, care este Tatãl nostru. Este adevãrat cã noi zicem la Sfânta Liturghie si la 
slujba Cununiei: "Si ne învredniceste pe noi, Stãpâne, cu îndrãznire, fãrã de osândã, sã cutezãm a te 
chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc Tatã, si a zice: Tatãl nostru...". Ne dãm seama cã nu trãim o 
viatã în care sã avem raporturi de fii fatã de Tatãl cel ceresc si, de aceea, avem cumva o sfialã în a-L 
numi pe Dumnezeu - Tatã, pentru cã nu suntem ca El. Si totusi... nu trebuie sã facem noi - ce face 
Tatãl nostru. Adicã noi facem ceea ce putem face, iar Tatãl nostru face mai mult decât noi, pentru 
noi, pentru binele nostru. 

Este bine, fãcându-se pomenirea de peste an a fiului risipitor, a tatãlui primitor, a fratelui 
împotrivitor, sã ne întrebãm si noi, acum: credem în Tatãl cel primitor, sau nu? Îl cãutãm numai 
atunci când avem treabã cu El, si atunci nu este tatã, ci sponsor? Stãm cu teama cã Dumnezeu nu ne 
primeste în fata Lui? Atunci înseamnã cã pentru noi Dumnezeu nu este Tatãl nostru, ci terorist. Or, 
viata noastrã trebuie sã fie alcãtuitã pe ideea aceasta, cã Dumnezeu este Tatãl nostru. Dar stiti ce se 
poate întâmpla? Ca acelasi om, sã fie uneori fiu risipitor, alteori sã fie fiu care se întoarce, alteori sã 
fie el însusi frate împotrivitor, alteori sã fie tatã primitor. 

Este bine sã ne cercetãm pe noi însine în aceastã privintã: Cum suntem noi fatã de oamenii din jurul 
nostru? Avem inimã de tatã? Vrem sã avem inimã de tatã? Avem inimã de frate adevãrat? Vrem sã 
avem inimã de frate adevãrat? Avem inimã de prieten? Vrem sã avem inimã de prieten? Dacã da, 
înseamnã cã am învãtat ceva din pilda cu fiul risipitor si cu tatãl primitor, amin! 
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ÎNFRICOSATA JUDECATÃ

Mânãstirea Brâncoveanu 
22 februarie 1998

Duminica de astãzi se numeste si Duminica Judecãtii, Duminica în care se pomeneste Judecata de 
apoi, Judecata viitoare, ultima Judecatã, la care se vor prezenta toti credinciosii. La sfintele slujbe ale 
Bisericii noastre se pomeneste de mai multe ori Judecata din urmã. La ectenie se spune asa: "Sfârsit 
crestinesc vietii noastre, fãrã durere, neînfruntat, în pace si rãspuns bun la Înfricosata Judecatã a lui 
Hristos sã cerem". Ce sã cerem? Sã cerem de la Domnul Hristos sfârsit crestinesc. Ce înseamnã 
sfârsit crestinesc? Sã ne sfârsim asa cum vrea Dumnezeu sã se sfârseascã cei ce sunt ai Lui ("crestin" 
înseamnã "apartinãtor Domnului Hristos"). "Sfârsit crestinesc vietii noastre" - sã ni se sfârseascã 
viata frumos, în liniste; sã ni se sfârseascã viata uniti fiind cu Domnul Hristos prin împãrtãsirea cu 
Trupul si Sângele Lui; sã ni se sfârseascã viata în luminã, în liniste. 

Biserica doreste ca sfârsitul sã ne fie fãrã durere. Sunt atâtia oameni care se chinuiesc înainte de 
sfârsit, au dureri mari. Biserica noastrã doreste ca sfârsitul nostru sã fie fãrã dureri. 

Si mai cum sã fie? Neînfruntat. Mai de mult se spunea nerusinat. Ce înseamnã asta nerusinat, 
neînfruntat? Înseamnã ca sã fie un sfârsit în care sã nu se gãseascã nici o vinã a omului, sã nu se 
spunã ceva urât despre viata lui. Ca sã ajungem la asa ceva trebuie sã trãim o viatã frumoasã, o viatã 
dupã voia lui Dumnezeu si atunci sfârsitul o sã fie neînfruntat. 

Cum sã mai fie sfârsitul nostru? În pace - în liniste. Sunt unii care în fata mortii au zbucium 
sufletesc, se frãmântã, au stãri sufletesti în marginea nebuniei. Cei care au avut o viatã care nu i-a 
dus la liniste, la o legãturã cu Dumnezeu, pe aceia nu-i binecuvinteazã Dumnezeu. 

Si mai cerem ceva: sã avem rãspuns bun la Înfricosata Judecatã a lui Hristos. Despre Judecata lui 
Hristos s-a pomenit astãzi citindu-se despre Judecata de apoi. Judecata de apoi este hotãrâtoare, dar 
nu este singura judecatã! Dupã ce se desparte sufletul de trup, la moarte, se duce în fata lui 
Dumnezeu si urmeazã Judecata particularã, adicã judecata fiecãrui suflet în parte. La judecata 
particularã, Dumnezeu hotãrãste, dupã aseza-rea omului, unde trebuie sã fie dincolo de mormânt, la 
bine sau la rãu, la fericire sau la chinuire. 

Noi credem cã existã rai si iad, stim acest lucru din învãtãtura Bisericii, îl citim în Evanghelie. Raiul 
este locul si starea (mai ales starea), dupã moarte a sufletului fericit, iar iadul este locul si starea 
sufletului care nu s-a tinut de rânduielile lui Dumnezeu. Si acolo rãmâne pânã la Judecata viitoare 
sau pânã când hotãrãste Dumnezeu altfel, pentru cã noi credem cã se poate interveni cu rugãciuni 
pentru binele celor morti. 

Existã crestini care nu se mai roagã pentru cei morti. Biserica noastrã se roagã pentru cei vii, dar nu-i 
pãrãseste pe cei morti, pentru cã noi zicem cã mortii sunt vii si dupã moarte. 

Domnul Hristos le-a spus unor saduchei si farisei care vroiau sã stie cum este dincolo de lumea 
aceasta cã Dumnezeu este "Dumnezeul lui Avraam si Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacov" 
(Marcu 12, 26) si cã " Nu este Dumnezeul mortilor, ci al viilor" (Matei 22, 32), pentru cã toti sunt vii 
în El. Credinta noastrã este cã dupã suflet, omul nu moare. Avraam, Isaac si Iacov muriserã când a 
zis Dumnezeu despre Sine: "Eu sunt Dumnezeul lui Avraam si Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul 
lui Iacov". Domnul Hristos spune cã Dumnezeu nu este al celor morti, ci al celor vii; acesta este 
întelesul cuvintelor din Sfânta Scripturã "toti sunt vii în El". 

Nu existã posibilitatea ca sufletul sã moarã, ci putem vorbi de o moarte sufleteascã, aceasta 
însemnând despãrtirea sufle-tului de Dumnezeu, deci condamnarea vesnicã. Despãrtirea de 
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Dumnezeu este osândirea sufletului la chinurile vesnice si acolo este nefericirea celor care au trãit o 
viatã care nu este dupã voia lui Dumnezeu. Nu se poate ajunge acolo decât prin hotãrârea lui 
Dumnezeu (de fapt, am putea zice prin hotãrârea omului, pentru cã omul singur îsi pregãteste locul - 
si la bine si la rãu). Dacã e bun - sigur merge la bine. Dacã e rãu - sigur merge la rãu. Dumnezeu 
spune unde merge omul dupã moarte, pentru cã Domnul Hristos va judeca lumea. 

Cei care merg la chin pot fi scosi din chinurile iadului prin rugãciunile Bisericii, prin milosteniile 
care se fac pentru ei, prin rugãciunile celor din familia lor, prin rugãciunile celor apropiati ai lor. Noi 
nu stim când anume pot fi scosi din iad, dar stim cã pânã la Judecata din urmã, hotãrârea nu este încã 
definitivã, iar cei ce sunt la rãu pot ajunge la bine cu ajutorul lui Dumnezeu si cu ajutorul Bisericii. 

Dar atunci de ce mai este nevoie si de o Judecatã viitoare, de o Judecatã ultimã? Pentru cã oamenii 
au fãcut anumite pãcate, au fãcut anumite lucruri rele, care au rãmas si dupã ei. Rãutatea lor a rãmas 
în lumea aceasta si lucreazã si dupã ce au trecut ei din aceastã lume. De pildã, cei care propovãduiesc 
lucruri care nu sunt adevãrate, lucruri care sunt împotriva adevãrului, rãtãciri, cei care câstigã suflete 
pentru rãtãcirea lor. Rãtãcirea lor rãmâne mai departe, pânã la sfârsitul lumii. La Judecata viitoare se 
va vedea ce urmãri au avut rãutãtile oamenilor, dupã cum se va vedea si ce urmãri a avut binele 
oamenilor, binele pe care l-au fãcut oamenii si abia atunci se hotãrãste pentru totdeauna. 

Sfântul Evanghelist Matei retine în Evanghelia lui câteva lucruri în legãturã cu Judecata viitoare. Noi 
credem cã la Judecata viitoare vor fi judecati toti în toate privintele. Numai cã Sfântul Evanghelist 
Matei a retinut de la Domnul Hristos cuvinte care privesc binele si rãul pe care l-au fãcut oamenii în 
legãturã cu semenii lor; de fapt, în legãturã cu Domnul Hristos: "Întrucât ati fãcut unuia dintr-acesti 
frati ai Mei prea mici, Mie Mi-ati fãcut" (Matei 25, 40). Este vorba despre sase lucruri pe care trebuie 
sã le avem în vedere pentru Judecata de apoi. Anu-me, zice Domnul Hristos cã va despãrti Fiul 
Omului pe cei buni de cei rãi "cum desparte pãstorul oile de capre" (Matei 25, 32), si va zice celor 
de-a dreapta (la dreapta vor fi oile, la stânga vor fi caprele): "Veniti, binecuvântatii Tatãlui Meu, 
mosteniti împã-rãtia cea pregãtitã vouã de la întemeierea lumii. Cãci flãmând am fost si Mi-ati dat sã 
mãnânc; însetat am fost si Mi-ati dat sã beau; strãin am fost si M-ati primit; gol am fost si M-ati 
îmbrãcat; bolnav am fost si M-ati cercetat; în temnitã am fost si ati venit la Mine". Si ei vor 
rãspunde: "Doamne, când Te-am vãzut flãmând si Te-am hrãnit? Sau însetat si Ti-am dat sã bei? Sau 
când Te-am vãzut strãin sau gol si Te-am îmbrãcat? Sau când Te-am vãzut bolnav sau în temnitã si 
am venit la Tine?" si va rãspunde Domnul Hristos: "Întrucât ati fãcut unuia dintre acesti frati ai Mei 
prea mici, Mie Mi-ati fãcut". Apoi va zice celor de-a stânga: "Duceti-vã de la Mine, blestematilor, în 
focul cel vesnic, care este gãtit diavolului si îngerilor lui. Cã flãmând am fost si nu Mi-ati dat sã 
mãnânc; însetat am fost si nu Mi-ati dat sã beau; Strãin am fost si nu M-ati primit; gol am fost si nu 
M-ati îmbrãcat; bolnav si în temnitã am fost si nu M-ati cerce-tat". Si vor întreba si cei de-a stânga: 
"Doamne, când ai fost asa cum zici cã ai fost si nu Te-am ajutat?"; iar Domnul Hristos va zice: 
"Întrucât n-ati fãcut unuia dintre acestia prea mici, nici Mie nu Mi-ati fãcut" (Mat. 25, 32-46). 

Cuvintele acestea ale Domnului Hristos aratã cã, atunci când facem un bine, îl facem si pentru 
Domnul Hristos, iar când facem un rãu, îl facem si în fata Domnului Hristos. Nu-L avem în vedere 
pe Domnul Hristos când facem rãul, si-L avem pe Domnul Hristos în vedere dacã facem binele. 

Stim aceasta de la Domnul Hristos si nu putem sã fim nepãsãtori fatã de un cuvânt vesnic al 
Domnului Hristos. Din cât putem, bineînteles, sã facem binele pentru Domnul Hristos, pentru 
înmultirea binelui din lumea aceasta si mai ales pentru binele nostru la Judecata viitoare. 

Mai sunt si alte judecãti: Judecata milostivã de la spovedanie, când preotul judecã situatia în care se 
gãseste cel care se spovedeste si dã o hotãrâre asupra vietii lui. Este foarte bine sã meargã 
credinciosii sã-si mãrturiseascã pãcatele, sã fie judecati si, judecati fiind, sã primeascã îndrumãri, sã 
stie ce au de fãcut ca sã poatã sã înainteze spre bine si sã se fereascã de rãu. 
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Mai este si o judecatã, pe care o facem noi însine: Judecata pe care o avem în legãturã cu oamenii  
din jurul nostru. Domnul Hristos a spus: "Nu judecati ca sã nu fiti judecati" (Mat. 7, 1). Si iatã cã noi 
judecãm ca si cum noi am fi pusi sã judecãm. Nu-L lãsãm pe Domnul Hristos si luãm noi, cum se 
spune în Pateric, dregãtoria lui Hristos, când despre unul zicem cã este bun, despre altul zicem cã 
este rãu, când spunem noi ce trebuie sã se facã cu unul si cu altul. 

Bineînteles cã existã si o judecatã în lumea aceasta. O judecatã hotãrâtã pentru rolul pe care îl au 
oamenii în societate: Judecata institutiilor de judecatã. Si acolo sunt pusi oameni care sã hotãrascã 
anumite lucruri. Eu n-am fost niciodatã la o judecatã, nici pârât, nici martor. Sunt atâtia oameni care 
ajung, totusi. Sunt atâtea procese care se fac, care dureazã. Oamenii sunt asupriti de lucruri rele. 

Sfântul Apostol Pavel zicea cã nu este bine sã se judece crestinii înaintea necredinciosilor (cf. I Cor.  
6, 46). Erau cre-dinciosi care se duceau sã se judece în fata tribunalelor pãgâ-nilor si Sfântul Apostol 
Pavel zicea cã nu e bine ca un om cre-dincios sã se ducã sã-l judece pãgânii. Dumnezeu stie când se 
poate si când nu se poate evita o situatie de genul acesta. Când te trag altii în judecatã nu poti sã 
rãmâi în afarã de tribunale, chiar ale pãgânilor, dacã e cazul. 

Mai este o judecatã la care ne gândim prea putin, si anume Judecata de la rugãciune. Sfântul Ioan, 
cel ce a scris Scara, spune cã în raport cu cel ce se roagã, "rugãciunea este judecãtorie si judecatã si 
scaunul Judecãtorului înainte de Judecatã viitoare". Cum ne este rugãciunea asa ne este starea 
sufleteascã. La rugãciune se aratã cât suntem de întinati sau cât suntem de curati, cât suntem de 
învãluiti sau cât suntem de depãrtati de lumea aceasta. Numai la rugãciune putem sã stim ce legãturã 
avem cu Dumnezeu, ce legãturã avem cu oamenii. În rugãciune ne apar fel de fel de gânduri care 
aratã cine suntem si ce suntem. 

Am început pregãtirea pentru Sfintele Pasti acum douã sãptãmâni. Am vorbit atunci despre pilda 
vamesului si a fariseului, despre smerenia vamesului si despre faptele bune ale fariseului. Fariseul se 
lãuda cu faptele lui bune, vamesul îsi recunostea pãcatele. Biserica ne recomandã sã fim dupã 
smerenie ca vamesul si dupã fapte bune ca fariseul. Dacã nu avem faptele fariseului, nu am ajuns nici 
mãcar la mãsura fariseului. Ce spunea fariseul: "Dumnezeule , Îti multumesc cã nu sunt ca ceilalti 
oameni, rãpitori, nedrepti, adulteri sau ca si acest vames. Postesc de douã ori pe sãptãmânã, dau 
zeciuialã din toate câte câstig" (Luca 18, 11-12). Cel putin în legãturã cu postul, toti suntem în lipsã! 
Sunt atâtia credinciosi care nu postesc nici o datã pe sãptãmânã. 

Am continuat apoi urcusul duhovnicesc spre Pasti cu aducerea aminte de fiul risipitor, care s-a întors 
dupã ce si-a cheltuit averea, si de tatãl sãu, care l-a primit si l-a asezat iarãsi în starea de fiu. Trebuie 
sã avem încredere în Dumnezeu, dacã ne întoarcem de la rãu la bine. 

Acum ne pune Sfânta noastrã Bisericã în fatã Judecata de apoi si a doua venire a Domnului Hristos. 
În legãturã cu a doua venire a Domnului Hristos se pune o întrebare: Când va fi a doua venire? 
Pentru cã noi mãrturisim în Crez cã Domnul Hristos "iarãsi va sã vinã cu mãrire, sã judece viii si 
mortii, a Cãrui împãrãtie nu va avea sfârsit". Când va fi aceasta? Rãspunsul este clar: Nu se stie! 
Domnul Hristos Însusi a spus cã "de ziua si de ceasul acela nimeni nu stie, nici îngerii din ceruri, nici 
Fiul, ci numai Tatãl" (Mat. 24, 36). Deci nu stim când va fi a doua venire. Noi trebuie sã fim 
totdeauna pregãtiti sã-L întâmpinãm pe Domnul Hristos. Sã ducem o viatã în asa fel încât sã ne 
putem întâlni oricând cu Domnul Hristos. Lucrul acesta este foarte important! 

Noi nu stãruim atâta asupra celei de-a doua veniri a Domnului Hristos pentru cã într-un fel noi o 
simtim, o prãznuim la fiecare Sfântã Liturghie, cãci zicem: "Aducându-ne aminte, asadar, de aceastã 
poruncã mântuitoare si de toate cele ce s-au fãcut pentru noi: de cruce, de groapã, de învierea cea de-
a treia zi, de suirea la ceruri si de sederea de-a dreapta si de cea de a doua si slãvitã iarãsi venire, ale 
Tale dintru ale Tale, Tie-Ti aducem de toate si pentru toate". 
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Deci, la fiecare Sfântã Liturghie, noi pomenim si prãznuim a doua venire a Domnului Hristos. De 
aceea nu ne gândim atât la a doua venire si, mai ales, nu o asteptãm cum o asteaptã alti crestini care 
nu-s de credinta noastrã. Ei nu au Liturghie si, neavând Liturghie, nu au nici înainteprãznuirea celei 
de a doua veniri a Domnului Hristos. 

Si mai este ceva: pentru fiecare dintre noi întâlnirea cu Domnul Hristos poate fi la orice rugãciune. 
Întâlnirea cu Domnul Hristos poate fi la orice citire din Sfânta Evanghelie. Întâlnirea cu Domnul 
Hristos poate fi de câte ori facem un bine fratelui nostru. Întâlnirea cu Domnul Hristos poate fi 
pentru fiecare dintre noi, sigur, când vom trece din aceastã viatã si când se va hotãrî locul pe care ni 
l-am pregãtit pentru viata vesnicã. În Pateric este scris cã: "În ce te gãseste moartea, în aceea te 
duci". Dacã ducem o viatã frumoasã si bunã si ne gãseste moartea în bine, în bine ne ducem. 

Sã ne rugãm Mântuitorului nostru Iisus Hristos sã ne lumineze mintea si sã ne tinã în minte. Iar 
Judecata de apoi, judecata particularã, judecata de la spovedanie, judecata care vine peste noi de 
multe ori când ni se rãsplãtesc relele pe care le-am fãcut, judecata de la rugãciune, toate acestea sã 
le avem în minte, sã ne înteleptim prin gândurile de la judecatã. Sã ne ferim cât putem sã judecãm pe 
fratii nostri, ca sã se împlineascã si cu noi cuvântul: "Nu judecati ca sã nu fiti judecati" (Matei 7, 1). 

În Pateric se spune cã pe un cãlugãr era senin si cu bucurie pe patul de moarte, l-au întrebat fratii 
cum de e asa linistit în fata mortii, cã doar n-a dus o viatã deosebitã. Cãlugãrul le-a rãspuns cã nu a 
avut o viatã deosebitã dar cã, de când a intrat în mânãstire, a luat aminte la cuvântul Domnului 
Hristos "Nu judecati ca sã nu fiti judecati" si cã-I va spune Domnului Hristos: "Doamne am împlinit 
acest cuvânt si astept sã împlinesti si Tu fãgãduinta de-a nu mã judeca". 

Mai este un cuvânt spus de Domnul Hristos: cã sunt si oameni care nu vor merge la judecatã. 
Bineînteles nu în întelesul cã nu vor merge la Judecatã si cã nu se va hotãrî asupra lor, ci în întelesul 
cã vor trece prin Judecatã ca si cum nu s-au dus la Judecatã. Zice Domnul Hristos: "Cel ce ascultã 
cuvântul Meu si crede în Cel ce M-a trimis, are viatã vesnicã si la judecatã nu va veni, ci s-a mutat 
din moarte la viatã" (Ioan 5, 24). 

Sã ne rugãm lui Dumnezeu sã fim si noi între aceia care la Judecatã nu vor merge, ci s-au mutat, se 
mutã din moarte la viatã. 

Mãrire Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh! Amin. 

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Mânãstirea Brâncoveanu 
5 februarie 1999

Suntem în cuprinsul sãrbãtorii Întâmpinãrii Domnului nostru Iisus Hristos, în care se face mereu 
pomenire despre faptul cã Sfântul si dreptul Simeon L-a primit în bratele sale pe Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos. Acesta este un dar de la Dumnezeu si o învrednicire deosebitã pentru Sfântul si dreptul 
Simeon. Noi, cum am spus Duminica trecutã, suntem mai avantajati decât dreptul Simeon, pentru cã 
putem sã-L primim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în fiinta noastrã si sã-L purtãm în noi nu 
numai câteva clipe, ci o viatã întreagã si chiar o vesni-cie întreagã. 

La Sfânta Liturghie, dupã ce se împãrtãsesc preotii, se spune: "Lumineazã-te, lumineazã-te noule 
Ierusalime cã slava Domnului peste tine a rãsãrit. Saltã acum si te bucurã Sioane, iar tu, curatã 
Nãscãtoare de Dumnezeu, veseleste-te întru învierea Celui nãscut al tãu". Se adreseazã dupã aceea o 
rugãciune Celui cu care preotii s-au împãrtãsit, care este Pastele: "O, Pastile cele mari si preasfintite, 
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Hristoase; o, Întelepciunea si Cuvântul lui Dumnezeu si Puterea, dã-ne nouã mai adevãrat a ne 
împãrtãsi cu Tine în ziua cea neînseratã a Împãrãtiei Tale". 

Nu considerãm cã întâlnirea prin Sfânta Împãrtãsire este ultima posibilitate de întâlnire cu Domnul 
Hristos, chiar dacã este una dintre marile posibilitãti pe care le avem în aceastã lume. De fiecare datã 
când ne împãrtãsim, zicem: "Dã-ne nouã mai adevãrat a ne împãrtãsi", adicã ne-am împãrtãsit noi 
cum ne-am împãrtãsit, cum s-a putut, la mãsurile la care am ajuns, dar sigur se poate mai mult, nu 
din partea noastrã. Noi de multe ori credem cã suntem vinovati înaintea lui Dumnezeu pentru cã nu 
ajungem sã avem în constiinta noastrã bucuria, simtãmântul prezentei Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. Nu stiu dacã este asa, pentru cã învrednicirea nu ne-o dãm noi, ci Dumnezeu. Nu trebuie sã 
cerem de la noi lucruri pe care, pânã la urmã, nu le cere nici Dumnezeu. 

Am citit odatã o carte despre staretii rusi si nu mi-a mai rãmas din cartea aceea decât o singurã 
afirmatie, o singurã frazã: "Nu poti sã-i ceri unui copil sã meargã la acelasi pas cu un om mare". Este 
o frazã cât o carte! Este o învãtãturã pe care ar trebui s-o avem în constiinta noastrã si sã ne gândim 
la ea. 

Mi-aduc aminte, când eram copil, cã am venit de la Ocna Sibiului pe jos, vreo nouã km, cu pãrintii 
mei; m-au mai luat în brate, m-au mai lãsat pe jos, mã dureau picioarele, mi-era greu si ziceam: "Hai 
sã mai stãm putin..., hai sã mai mergem". Atunci mi-am dat eu seama cã trebuie sã ai o întelegere 
specialã fatã de cei mici. 

Dacã este adevãrat lucrul acesta pentru viata fizicã, este adevãrat si pentru viata spiritualã, pentru 
viata sufleteascã. Nu-i poti cere unui om mic din punct de vedere spiritual, sã facã lucruri mari, ca 
unul care este înaintat în viata spiritualã. Or, Împãrtãsirea cu Sfintele Taine - Hristos ne-o dã la 
mãsura la care suntem noi. Nu a cerut o viatã extraordinarã ca sã te poti împãrtãsi! A cerut o viatã 
corectã, o viatã pe care pot s-o ducã cei multi, dacã se silesc. 

Am spus si altã datã, un lucru care se cam neglijeazã în gândirea noastrã, iar în învãtãtura Bisericii 
nici nu se face mãcar vreo referire la el, anume, cã la Cina cea de Tainã, între cei care s-au împãrtãsit 
au fost si doi nevrednici, pe care Domnul Hristos totusi i-a împãrtãsit. Este vorba de Iuda, care L-a 
vândut pe Domnul Hristos, si de Sfântul Apostol Petru, care avea sã se lepede de El. Stim lucrul 
acesta pentru cã este mãrturisit de Evanghelie. Este adevãrat cã în Iuda, dupã ce s-a împãrtãsit, a 
intrat satana, dar, oricum, Domnul Hristos nu a stat împotrivã. 

De ce a fãcut Domnul Hristos aceasta? Nu stim! Dar stim cã a fãcut aceasta în fata vremelniciei si a 
vesniciei si, dacã Evanghelia a ajuns pânã la noi, a fãcut-o si în fata noastrã. 

Sfântul Apostol Pavel, în Epistola I-a cãtre Corinteni, spune: "Sã se cerceteze însã omul pe sine si 
asa sã mãnânce din pâine si sã bea din pahar. Cãci cel ce mãnâncã si bea cu nevred-nicie, osândã îsi 
mãnâncã si bea. De aceea multi dintre voi sunt neputinciosi si bolnavi si multi au murit" (I Cor. 11,  
28-30). Noi nu vrem sã osândim pe nimeni si nu stim dacã Sfântul Apostol Pavel s-a gândit la 
slãbiciunile fizice de pe urma nevredniciei cuiva de a se împãrtãsi; aici este vorba de faptul cã un om 
intrã în cãmara de nuntã fãrã sã aibã hainã de nuntã. Adevãrul este cã sunt oameni care nu pot face 
mai mult. Cel care a fost scos de la nuntã a fost un om care a sfidat, a fost un om care s-a împotrivit, 
care a vrut sã-si arate cât este el de grozav cã intrã la nuntã neavând hainã de nuntã. 

Dar existã si oameni care sunt mici ca mãsurã sufleteascã. Nu cã n-ar vrea sã fie mari, cã nu pot sã 
fie mari, dar aceasta le este mãsura. Cu acestia trebuie sã avem îngãduintã specialã, sã ne gândim la 
faptul cã "nu poti cere unui copil sã meargã la acelasi pas cu un om mare". 

Domnul Hristos a asemãnat Sfânta Împãrtãsanie cu pâinea, cu pâinea cea de toate zilele si a zis: 
"Cine mãnâncã din pâinea aceasta viu va fi în veci. Dacã nu veti mânca trupul Fiului Omului si nu 
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veti bea sângele Lui, nu veti avea viatã în voi. Trupul Meu este adevãrata mâncare si sângele Meu, 
adevãrata bãuturã" (Ioan 6, 51,53,55). Domnul Iisus Hristos n-a dat împãrtãsirea ca pe o recompensã, 
ca pe un dar, celor care duc o viatã exceptionalã, ci a dat-o ca pe un ajutor. Pâinea pe care o mâncãm 
este ajutor ca sã trãim! Cine nu mãnâncã - moare, cine mãnâncã - trãieste! Asa se întâmplã fizic, asa 
se întâmplã si spiritual. 

Aceasta nu înseamnã cã trebuie sã fii nepãsãtor, cã ai putea sã ai niste pretentii sã te împãrtãsesti, cã 
doar tu esti acela care are trebuintã de Pâinea Vietii. Domnul Hristos n-a dat întâi Pâinea, întâi a dat 
alte Taine. Domnul Hristos le-a dat oamenilor învãtãturã, n-a spus: "No, oameni buni, uite, dacã vreti 
sã vã mântuiti, vã dau Eu cale de mântuire: vã împãrtãsiti cu Trupul si Sângele Meu si vã mântuiti". 
Nu asa! Ci i-a învãtat sã fie buni, sã ierte, i-a învãtat sã creadã, i-a învãtat sã se smereascã, i-a învãtat 
sã aibã îngãduintã. Adicã toatã Evanghelia este un fel de împãrtãsire, toatã Evanghelia este un fel de 
Întâmpinare a Domnului nostru Iisus Hristos si o întâmpinare a noastrã pentru Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos. 

Evanghelia este împãrtãsire si Cuvântul lui Dumnezeu este Trup al lui Dumnezeu, în înteles spiritual. 
Pentru a ne împãrtãsi, trebuie sã ne încadrãm într-o viatã care sã ne facã pe cât posibil vrednici, desi, 
pânã la urmã, învrednicirea cea adevã-ratã ne-o dã Domnul Iisus Hristos: "Învredniceste-ne, 
Doamne, în seara aceasta fãrã de pãcat.", "Învredniceste-ne, Doamne, în ziua aceasta fãrã de pãcat.",  
"Învredniceste-ne, Doamne, sã zicem: Tatãl nostru.". Sunt niste lucruri pe care Dumnezeu ni le dã în 
mãsura în care suntem sinceri, ni le dã în mãsura în care facem rânduialã în viata noastrã, în mãsura 
în care nu fortãm lucrurile ca sã intrãm cu hainã murdarã între oameni cu haine curate. Cerem de la 
Dumnezeu învrednicire specialã si credem cã Dumnezeu ne învredniceste la mãsurile noastre. 

Tare îmi place mie împrejurarea aceea istorisitã în Sfânta Evanghelie de la Marcu, în legãturã cu 
omul care a zis: "Cred, Doamne! Ajutã necredintei mele" (Marcu 11, 24). Domnul Hristos nu a zis: 
"Dacã n-ai destulã credintã n-am ce-ti face! Sã-ti înmultesti credinta si apoi stãm de vorbã", ci l-a 
ajutat cu credinta câtã a avut-o! Este foarte important lucrul acesta: sã ai dorinta de mai mult, ca sã 
primesti învrednicirea de la Dumnezeu. Si dupã ce te învrednicesti din partea lui Dumnezeu de 
unirea cu Domnul nostru Iisus Hristos, sã zici: "Dã-ne nouã sã ne împãrtãsim mai adevãrat" (nu 
numai atât, la mãsura aceasta, ci la mãsuri mai mari, la mãsura cea mai mare cu putintã) când? "în 
ziua cea neînseratã a împãrãtiei Tale". 

Pentru un om credincios care a intrat în împãrãtia lui Dumnezeu, "ziua cea neînseratã a împãrãtiei lui 
Dumnezeu" începe de aici. Un om credincios este deja intrat în "ziua cea neînseratã" din punct de 
vedere spiritual, în ziua în care nu este alternantã, adicã schimbare între luminã si întuneric, ci numai 
luminã din punct de vedere spiritual. Deci existã progres, nu se ajunge niciodatã la ultima 
posibilitate. 

Cuvintele acestea le-am alcãtuit în legãturã cu cinstirea pe care i-o aducem dreptului Simeon pentru 
cã L-a primit în brate pe Domnul Iisus Hristos. Da, L-a primit în brate pe Domnul Iisus si noi îl 
cinstim pentru aceasta! Dar cred cã si el ne cinsteste pe noi, pentru cã-L primim pe Domnul Hristos 
în inimile noastre si-L putem tine o vesnicie întreagã, nu câteva clipe sau câteva minute, cât L-a tinut 
dreptul Simeon. 

Pentru rugãciunile dreptului Simeon, pentru rugãciunile Sfintei Ana, pentru rugãciunile Sfintei 
Agata, care înseamnã "cea bunã", sã ne ajute Dumnezeu sã fim si noi buni, cu neclintire în bunãtate, 
si atunci ne vom împãrtãsi sigur "mai adevãrat" cu Domnul Hristos "în ziua cea neînseratã a 
împãrãtiei Sale". Amin! 
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CUVÂNT LA ÎNMORMÂNTARE

7 februarie 1999

În numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh, Amin. 

"Îndrãzneste, scoalã-te! Te cheamã!" (Marcu 10, 49) 

Cuvintele acestea se gãsesc în Evanghelia de la Marcu si nu sunt nici cuvintele Domnului nostru 
Iisus Hristos, nici cuvintele vreunuia dintre ucenici, ci sunt cuvinte ale oamenilor din multime 
adresate unui om fãrã vedere, care aflase cã Domnul Hristos trece pe acolo si-L ruga pe Mântuitorul 
sã-i dea vedere. Oamenii din multime mai întâi l-au dojenit ca sã tacã, apoi, dupã ce au aflat cã 
Domnul Hristos îl cheamã la El, i-au spus: "Îndrãzneste, scoalã-te! Te cheamã!". 

Cuvintele acestea reprezintã de fapt întreaga Evanghelie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Oricare 
dintre paginile Sfintei Evanghelii este o chemare, este un îndemn la încredere, este un îndemn la o 
viatã mai presus de viata obisnuitã. Ai încredere pentru cã te cheamã! Fii cu încredintare în viata pe 
care o trãiesti, cãci te cheamã Domnul Hristos! 

Pilda cu fiul risipitor, care s-a citit astãzi din Sfânta Evanghelie de la Luca, este o chemare adresatã 
nouã din partea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnul Hristos le-a spus unor oameni care erau 
în preajma Lui, dintre care unii farisei si altii vamesi, trei pilde pline de încredere: pilda cu oaia cea 
pierdutã, pilda cu drahma cea pierdutã si pilda cu fiul risipitor. Toate acestea exprimã încredere, 
pentru cã Domnul nostru Iisus Hristos vrea sã avem încredere, sã trãim în aceastã viatã cu credinta în 
El, cu încrederea în iubire. 

Ai încredere, nu-ti pierde credinta, nu te lãsa obosit în aceastã viatã! Ai încredere în Mântuitorul, ai 
încredere în Dumnezeu Tatãl, ai încredere în Duhul Sfânt, ai încredere în rugãciunile Maicii 
preacurate, ai încredere în bine, ai încredere în mijlocirile sfintilor! Ai încrede-re, nu te lãsa biruit de 
neca-zuri, nu te lãsa slãbit de greutãti! Te cheamã Domnul Hristos! Te ajutã Domnul Hristos! Scoalã-
te, nu fi nelucrãtor si nepã-sãtor! 

Domnul nostru Iisus Hristos le-a vorbit celor care erau atunci de fatã, fariseilor si vamesilor, despre 
pãstorul care-si du-ce pe umãr oaia cea pierdutã si-i cheamã pe cei din jurul sãu sã se bucure 
împreunã cã a gãsit-o. Apoi spune cã "bucurie mai mare se face în cer pentru un pãcãtos care se 
pocãieste decât pentru nouãzeci si nouã de drepti care nu au nevoie de pocãintã". 

A mai spus Domnul Hristos o pildã, cu drahma cea pierdutã, în care este vorba despre o femeie care 
a pierdut o drahmã, iar când a gãsit-o, dupã ce a scotocit peste tot si a dat de ea, a chemat vecinele si 
a zis: "Bucurati-vã cu mine, cãci am gãsit drahma pe care o pierdusem" (Luca 15, 9); apoi a spus: 
"Asa se face bucu-rie îngerilor pentru un pãcãtos care se pocãieste" (Luca 15, 10). Iar bucuria care se 
face în cer pentru un pãcãtos care se pocãieste, a înfãtisat-o Domnul Hristos ca pe un ospãt, ca pe 
ospãtul acela pe care l-a fãcut tatãl cel primitor pentru fiul care, dupã ce si-a risipit partea de avere, s-
a întors acasã, cerându-si iertare pentru greselile fãcute. 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus lucrurile acestea la mãsurile omului. El a vrut sã întelegem cã 
Dumnezeu este Tatãl nostru. Dar, în pilda aceasta cu fiul risipitor si cu tatãl primitor, a vorbit despre 
un tatã oarecare dintre cei de pe pãmânt; un tatã oarecare a alergat în fata fiului care se întorcea, un 
tatã bun l-a îmbrãtisat pe fiul care se întorcea, un tatã bun l-a sãrutat, un tatã bun a rânduit toate cele 
spre bine. 

Domnul Hristos ne face sã ne gândim la faptul cã dacã un tatã pãmântesc poate face asa ceva, cu atât 
mai mult Tatãl Cel ceresc, care este Tatãl nostru. Într-o altã împrejurare Domnul Hristos a zis: "Care 
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tatã dintre voi, dacã îi va cere fiul pâine, oare îi va da piatrã? Sau dacã îi va cere peste, oare el îi va 
da în loc de peste, sarpe? Sau dacã-i va cere un ou, îi va da scorpie?" (Luca 11, 11-12); si a 
continuat: "Dacã voi, rãi fiind, stiti sã dati fiilor vostri daruri bune, cu cât mai mult Tatãl vostru Cel 
din ceruri" (Luca 11, 13). 

Noi stim cã Dumnezeu este Tatãl nostru. Avem încredere în Dumnezeu Tatãl nostru, stim cã ne 
cheamã Tatãl nostru la El, cã ne ajutã sã mergem la El; avem încredere în Dumnezeu, ascultãm 
chemarea Lui, avem siguranta cã ne primeste si ne ajutã. 

Gândurile acestea le prezint cu prilejul mutãrii de la noi a unuia dintre credinciosii acestei parohii, 
Savu Popa. A avut si el încredere în Dumnezeu, a strãbãtut prin viatã, a întâmpinat mul-te. Credinta 
în Dumnezeu l-a tinut în liniste sufleteascã în fata împrejurãrilor grele pe care numai el le stie care au 
fost si câte au fost. 

S-a întors acasã din vâltoarea greutãtilor prin care a trecut si a pus temelie pentru o familie de care s-
a bucurat de-a lungul anilor. Dacã n-a putut el sã-I slujeascã lui Dumnezeu cu slujire preoteascã, l-a 
învrednicit Dumnezeu sã aibã un copil preot, l-a învrednicit Dumnezeu sã aibã o fiicã preoteasã, l-a 
învrednicit Dumnezeu sã se bucure de familia lui, si noi dãm slavã lui Dumnezeu pentru aceasta. 

De obicei, când trece cineva din aceastã viatã, ne gândim la viata lui câtã o stim, îi aducem 
multumire lui Dumnezeu si zicem împreunã cu toti credinciosii: "Fie numele Domnului 
binecuvântat, de acum si pânã în veac". Dar sã nu uitãm cã a fost sprijinit în lucrarea lui de o sotie 
bunã care, lucru extraor-dinar de rar, l-a asteptat patrusprezece ani pânã când si-a putut împlini 
gândul de a fi împreunã în viata de cãsãtorie. Este un lucru de laudã! De câte ori am ocazia, le spun 
oamenilor: "Cu-nosc o femeie la Ocna Sibiului, care l-a asteptat patrusprezece ani pe un bãiat cu care 
voia sã se cãsãtoreascã. Si l-ar fi asteptat si mai mult, dacã ar fi trebuit! Si vreme multã, si vreme 
putinã, trece, când e vorba de un ideal! 

Sã ne gândim la lucrurile acestea si sã nu uitãm niciodatã cã Domnul Hristos ne cheamã. Sã avem 
încredere! Sã avem încredere în ceea ce ne-a spus Mântuitorul! 

Mai zilele trecute m-a întrebat cineva: "Pãrinte, cum explicati faptul cã dumneavoastrã sunteti asa de 
optimist si cum se explicã faptul cã atâta seninãtate izvorãste din cãrtile dumneavoastrã?". Si am 
rãspuns: "Asta se întâmplã pentru cã eu cred! Cred în Evanghelie, cred în ceea ce a spus Mântuitorul, 
cred cã El ne cheamã, cred cã ne ajutã, cred cã este «bun si iubitor de oameni», cã este «milostiv si 
iubitor de oameni», cã al Lui este «a ne milui si a ne mântui», cred cã Dumnezeul nostru este 
«Dumnezeul milei si-al îndurãrilor si-al iubirii de oameni»". 

În aceastã împrejurare, având încredere în Evanghelie, având încredere în mijlocirile Maicii 
Domnului si-ale tuturor sfintilor, îl recomandãm pe cel ce s-a mutat de la noi, robul lui Dumnezeu, 
Savu, ca sã fie primit cu dreptii si cu sfintii. Îl înso-tim cu gândurile noastre bune si-l tinem în 
sufletul nostru. Asa cum l-am avut în viatã, îl tinem si pe mai departe, si asa îl vom avea si în 
vesnicie. 

Cu sentimentele din viatã, pe care le pãstrãm si mai departe, ne vom întâlni cu el la vreme potrivitã, 
dincolo de lumea aceasta, ca sã-L mãrturisim pe Tatãl pe Fiul si pe Sfântul Duh, Treimea cea de o 
fiintã si nedespãrtitã. Amin! 
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SFINTII TREI IERARHI

"Unirea credintei si împãrtãsirea Sfântului Duh cerând, pe noi însine si unii pe altii si toatã viata 
noastrã lui Hristos Dumnezeu sã o dãm". 

La fiecare Sfântã Liturghie si la fiecare Sfântã Cununie ni se dã îndemnul sã dãm toatã viata noastrã 
lui Hristos Dumnezeu ca sã ajungem la unirea credintei si sã ne împãrtãsim de Duhul Sfânt. Când 
Duhul Sfânt este lucrãtor în noi, El vine cu luminã, când Duhul Sfânt este lucrãtor în noi, El vine cu 
sfintire, când Duhul Sfânt este lucrãtor în noi, El vine cu preamãrire pe care o aducem Domnului 
nostru Iisus Hristos, dupã cuvântul pe care Domnul Hristos Însusi l-a spus: "Acela (adicã Duhul 
Sfânt) Mã va slãvi" (Ioan 16, 14). Noi spunem cã suntem crestini ortodocsi, deci trebuie sã fim 
dreptmãritori. Numai dacã aducem mãrire lui Dumnezeu în gândurile noastre, cu cuvintele noastre, 
cu faptele noastre, cu viata noastrã întreagã, suntem în ortodoxie. 

Cei pe care îi pomenim astãzi sunt trei oameni mari, trei sfinti deosebiti. Toti sfintii sunt oameni 
deosebiti, dar si între sfinti sunt unii care au parcã mai mult dar de la Dumnezeu si au mai mare 
lucrare în sfintire. Pe sfintii pe care îi pomenim astãzi i-am mai pomenit în cursul acestei luni: la întâi 
ianuarie am pomenit pe Sfântul Vasile cel Mare, la 25 ianuarie pe Sfântul Grigorie Teologul si la 27 
ianuarie pe Sfântul Ioan Gurã de Aur. Astãzi îi mai pomenim o datã si împreunã, ca sã se stie cã 
fiecare dintre ei este mare în felul lui. 

La aceastã sãrbãtoare s-a ajuns pentru cã unii crestini ziceau cã este mai mare Sfântul Vasile cel 
Mare, altii cã Sfântul Ioan Gurã de Aur, iar altii ziceau cã este mai mare Sfântul Grigorie Teologul. 
Ei credeau asa pentru cã aveau unele preferinte si aveau unele mãsuri. Cei care au vãzut cã Sfântul 
Vasile cel Mare a fost un bun organizator, un om practic, un om de actiune, au zis: apoi Sfântul Ioan 
Gurã de Aur n-a fost asa, Sfântul Grigorie n-a fost asa, mai mare între ei este Sfântul Vasile cel 
Mare! 

Cei care credeau cã Sfântul Grigorie este cel mai mare, zi-ceau asa pentru cã Sfântul Grigorie are 
niste adâncimi de gân-dire mai mari decât ceilalti doi sfinti. 

Altii au zis: nu, Sfântul Ioan Gurã de Aur a fost mai mare, pentru cã era tare pogorâtor, era tare 
îngãduitor, era tare doritor de a-i ajuta pe oameni, era propovãduitor al credintei, dãdea oa-menilor 
mai multã nãdejde. Oamenii au zis asa pentru cã n-au avut pe Duhul Sfânt sã-i lumineze, n-au avut 
pe Duhul Sfânt sã-i ducã în fata Mântuitorului nostru Iisus Hristos si sã-L preamã-reascã pe El pentru 
acesti oameni mari. 

Mitropolitului Ioan al Evhaidelor, în veacul al XI-lea, i s-a arãtat pe rând fiecare dintre cei trei sfinti 
pentru a cãror mãrire se certau oamenii si apoi s-au arãtat toti trei si i-au spus cã certurile trebuie sã 
înceteze, sã fie liniste si pace între oameni, pentru cã unele sunt mãsurile lui Dumnezeu si altele sunt 
mãsurile oamenilor. 

Dintre cei trei sfinti, mai cunoscuti ne sunt Sfântul Vasile cel Mare si Sfântul Ioan Gurã de Aur. De 
la ei avem câte o Liturghie. Sfânta Liturghie care se sãvârseste de obicei este cea a Sfântul Ioan Gurã 
de Aur; Liturghia Sfântul Vasile cel Mare se face de zece ori pe an. Cei doi sfinti sunt cunoscuti si 
pentru cuvântãrile lor. Sfântul Ioan Gurã de Aur are foarte multe cuvântãri care au ajuns pânã în 
vremea noastrã si sunt si acum actuale. 

Sfântul Grigorie, mare prin adâncimea teologiei sale, este mai putin cunoscut, pentru cã oamenii nu 
pot primi în suflet adâncimile de teologie, nu le pot urmãri, decât dacã au un dar de la Dumnezeu. 
Omul de rând nu poate întelege adâncimea teologiei. Sfântul Grigorie este mare pentru putini, pentru 
cei care înteleg profunzimile lui de gând. 
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Mãrimile sunt de multe feluri: Sfântul Vasile cel Mare este mare ca organizator; Sfântul Grigorie 
este mare ca gânditor; Sfântul Ioan Gurã de Aur este mare ca ajutãtor spre mântuire, ca îndrumãtor 
de suflete. Are rost sã se certe oamenii pentru aceas-ta? De altfel, acum nu se mai ceartã nimeni, dar 
a rãmas ceva de pe urma certurilor dintre oameni - sãrbãtoarea de astãzi. Dacã vrem sã-I fim pe plac 
lui Dumnezeu trebuie sã ne unim, nu sã ne certãm. "Unirea credintei si împãrtãsirea Sfântului Duh 
cerând", sã dorim sã ne unim, sã ne cãutãm unii pe altii, sã mergem unii spre altii, sã desfiintãm 
piedicile dintre noi, sã le înlãturãm, sã avem iubire unii cãtre altii si iubire fatã de Dumnezeu. Atunci 
suntem preamãritori de Dumnezeu si înseamnã cã Duhul Sfânt lucreazã în noi pentru cã aduce mãrire 
în om si îi aduce mãrire lui Dumnezeu. 

Cineva asemãna iubirea dintre oameni cu o pâine caldã care se împarte, aburul iesit din pâinea caldã 
simbolizând iubirea fatã de Dumnezeu. Noi uitãm cã existã o poruncã a iubirii, cã suntem datori cu 
iubire fatã de Dumnezeu si fatã de oameni; dar noi pe unii îi urãm, pe altii îi iubim, pe unii îi iubim 
mai mult, pe altii mai putin, pe unii uneori îi iubim, alteori nu-i iubim si asa mai departe. Or, asta nu 
înseamnã cã tinem seamã de porunca lui Dumnezeu! Porunca lui Dumnezeu este "sã ne iubim unii pe 
altii ca într-un gând sã mãrturisim"; asa formuleazã Biserica porunca lui Dumnezeu "sã iubesti pe 
aproapele tãu ca pe tine însuti". 

Recunoastem cã nu ajungem la mãsurile acestea, dar trebuie sã fim preocupati de lucrul acesta. 
Atunci nu am avea motive sã stãm unul împotriva celuilalt nici pentru sfinti. Noi trebuie sã fim asa 
cum este Dumnezeu, care îsi revarsã iubirea Sa peste lume, când revarsã Soarele peste cei buni si 
peste cei rãi, când trimite ploaia peste cei drepti si peste cei nedrepti, si nu zice "acestuia nu-i dau 
ploaie, pentru cã este pãcãtos, acestuia îi dau ploaie, pentru cã este drept". Domnul Hristos a spus 
lucrul acesta si avem cuvântul Lui în Sfânta Evanghelie: "Iubiti pe vrãsmasii vostri, binecuvântati pe 
cei ce vã blestemã, faceti bine celor ce vã urãsc, rugati-vã pentru cei ce vã vatãmã si vã prigonesc, ca 
sã fiti fiii Tatãlui vostru Celui din ceruri, cã El face sã rãsarã soarele peste cei rãi si peste cei buni, si 
trimite ploaie peste cei drepti si peste cei nedrepti" (Matei 5, 44-45). 

Asa ne-a spus Domnul Hristos, asa trebuie sã facem si noi! Dar noi nu facem! Nu facem pentru cã nu 
putem. Rãutatea este o realitate! Întâi trebuie sã desfiintãm rãutatea din noi, ca sã putem înmulti 
iubirea. De unde stim noi cã existã o legãturã între rãutate si lipsa iubirii? Domnul Hristos ne-a spus: 
"Din pricina înmultirii fãrãdelegii, iubirea multora se va rãci" (Matei 24, 12). Dacã nu avem iubire 
unii cãtre altii, nu avem pâinea cea caldã pe care sã si-o împartã oamenii între ei si nu avem aburul 
pâinii celei calde ca sã se înalte cãtre Dumnezeu. De ce? Pentru cã nu suntem cum trebuie, pentru cã 
în loc sã avem iubire - avem urã, pentru cã în loc sã avem întelegere - avem ceartã. 

Iatã, si pentru sfinti ajung oamenii sã se certe! Nu se poate, nu-i voie! Dacã ne gândim la Evanghelie, 
dacã trãim Evanghelia, nu este voie sã se ajungã la asa ceva! Trebuie sã întelegem de la început cã 
mãrimile sunt de multe feluri, cã fiecare e mare în felul lui, cã fiecare poate sã fie si mare si mic, cã 
pãrerile noastre sunt felurite. Acelasi om poate sã fie pentru unii mare, pentru altii mic. 

Un duhovnic, de exemplu, poate sã fie mare - pentru cei care îl ascultã, poate sã fie mic - pentru cei 
care nu-l ascultã, si de nimic - pentru cei care nu-l iau în considerare. Acelasi pe care Dumnezeu 
poate-l primeste si-l binecuvinteazã - oamenii îl hulesc. De ce-l hulesc oamenii? Pentru cã ei nu 
seamãnã cu Dumnezeu, pentru cã n-au pe Duhul Sfânt sã-i lumineze, pentru cã n-au iubire în suflet, 
pentru cã nu au consideratie, pentru cã sunt judecãtori în loc sã fie oameni care sã se plece cu mintea. 
Sfintii cei mari nu s-au bucurat niciodatã de cei care s-au certat între ei pentru cã nu stiau cum sã facã 
sã-l punã pe unul mai mare decât pe celãlalt. Dumnezeu este cel care ne primeste pe toti, iar noi 
trebuie sã fim cu întelegere fatã de toti. 
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Eu v-am mai spus si altã datã si mi-e drag sã vã spun si acum: când îi pomenim pe Sfintii Trei 
Ierarhi, ne putem gândi si la trei oameni mari cu care s-a început mânãstirea aceasta si care, într-un 
fel, au o asemãnare cu Sfintii Trei Ierarhi. Mã gândesc la pãrintele Arsenie Boca, la pãrintele Nicolae 
Mladin, mitropolitul Mladin de mai târziu, si la pãrintele Serafim Popescu, Dumnezeu sã-i 
odihneascã! 

Credinciosii, dacã i-ai fi întrebat sau dacã i-ai întreba acum, care a fost cel mai mare dintre acestia, 
eu cred cã aproape toti s-ar repezi si ar zice cã pãrintele Arsenie. Într-adevãr, pãrintele Arsenie a fost 
mare, a avut o mãrime deosebitã pe care au înteles-o cei multi. Dacã citesti ceva din scrierile 
pãrintelui Arsenie îti dai seama de profunzimea de gândire, dar nu asta i-a dat mãrimea. Aici, la 
mânãstire, pãrintele s-a distins în special ca îndrumãtor de suflete si ca bun organizator. Îmi spunea 
un meserias oarecare cã pãrintele Arsenie era asa de priceput la orice lucru, încât stia mai bine decât 
un meserias ce trebuie sã facã: "uite mãi, asta o faci asa, vezi cã aici lipseste ceva"... Si asta l-a fãcut 
mare pentru oamenii care pricepeau ceva din ale meseriei. Altora le descoperea anumite stãri 
sufletesti si oamenii se minunau de cât de pãtrunzãtor este pãrintele. 

Altii au zis: Domnule, dar pãrintele Mladin avea un dar de cuvânt, a lãsat niste studii, a lãsat în urma 
lui niste profunzimi de teologie, parcã a semãnat cu Sfântul Grigorie de Nazianz, cu Sfântul Grigorie 
Teologul, asa cum pãrintele Arsenie, ca organizator, a semãnat cu Sfântul Vasile cel Mare. 

Si a mai fost unul mare si nu prea mult bãgat în seamã, pãrintele Serafim Popescu, pe care eu tare 
mult îl am la inimã. Tare mi-e drag pãrintele Serafim, pentru pogorãmintele pe care le fãcea, pentru 
inima lui de pãrinte, pentru inima lui de frate, pentru inima lui de prieten, pentru faptul cã era 
odihnitor de oameni, pentru faptul cã aducea bucurie în jurul lui, pentru faptul cã aducea seninãtate 
în jurul lui. Pãrintele Serafim nu avea niste lucruri asa, de pricepere, de meserie, nu a fãcut niste 
studii deosebite, dar a fost bun, învãluitor, odihnitor, a fost un om de care s-au bucurat oamenii, asa 
cã si el a fost mare. 

Ne mai rãmâne ceva si nouã: sã ne silim si noi sã fim mari! Oare e nevoie sã te silesti sã fii mare? 
Vrea Dumnezeu ca un om sã fie mare sau sã se sileascã sã fie mare? Eu zic cã da! Numai cã vrea ca 
omul sã fie mare întru smerenie, sã fie mare întru iubire, sã fie mare întru rugãciune, sã fie mare în 
ceea ce apoi aduce si alte mãrimi. De unde stim noi cã Domnul Hristos vrea sã le cãutãm si pe cele 
mari si înalte? Dupã ce Domnul Hristos a înviat din morti, a zis cãtre Sfântul Apostol Petru, la marea 
Tiberiadei: "Simone, fiul lui Iona, Mã iubesti tu mai mult decât acestia?" (Ioan 21, 15). Deci Domnul 
Hristos ne-a dat voie sã înaintãm în întelesul acesta: vreau sã fiu mare, vreau sã iubesc mai mult 
decât altii, vreau sã agonisesc în sufletul meu nu coborându-i pe altii, ci înaintând eu însumi. Cine 
este mare întru smerenie, este cel mai mare, pentru cã Domnul Hristos a spus: "Cel ce se va smeri, se 
va înãlta". 

Deocamdatã noi ce sã facem? Sã fim cinstitori de sfinti si sã-i avem în consideratie, pentru cã numai 
cineva care este mare poate sã aibã consideratie fatã de un om mare. Noi facem ce putem la mãsurile 
noastre: multumim lui Dumnezeu pentru oamenii pe care i-am cunoscut ca fiind oameni mari. Mã 
gândesc la cei trei cu care s-a început mânãstirea de aici, care fiecare, cu cuvântul, cu fapta, cu 
îndrumarea, într-un fel sau al-tul, si-a pus pecetea pe existenta noastrã, a celor ce suntem mai 
învârstã. 

Sã dorim din toatã inima si din toate puterile noastre sã avem unirea credintei, sã-L primim pe Duhul 
Sfânt, sã ni se împãrtãseascã Duhul Sfânt ca sã ne îndrume, sã ne rugãm ca "toatã vita noastrã lui 
Hristos Dumnezeu sã o dãm" si atunci toate sunt rezolvate: stim si cine-i mare, stim si cã suntem 
mici. Cum zic copii: "eu sunt mic, tu fã-mã mare". Nu se mai potriveste la vârsta înaintatã, dar se 
potriveste în ceea ce priveste via-ta duhovniceascã. 
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Stiindu-ne mici si considerându-ne mici, sã asteptãm ca Dumnezeu sã ne facã mari ca sã-i întelegem 
si noi pe cei mari. Amin.

DESPRE DEPLINÃTATE

Mânãstire Brâncoveanu 
18 noiembrie 1998

  De când am început sã mã interesez mai mult de slujbele Bisericii noastre, mi s-a implantat în 
minte, dintr-o rugãciune de la Sfântul Maslu, o listã de binefaceri pe care nãdãjduim sã le primim. 

Sfântul Maslu este una dintre cele sapte Sfinte Taine prin care darul lui Dumnezeu vine peste 
credinciosi si care este anume rânduitã pentru oamenii care sunt în suferintã, pentru tãmãduirea 
sufletului si a trupului. De aceea se face si maslu de obste, nu numai pentru bolnavi. Unii au suferinte 
fãrã sã se considere cã sunt bolnavi. La Maslu se spune: "Ridicã-l pe dânsul din patul durerii si din 
asternutul chinuirii. Sã se tãmãduiascã de toatã boala si de toatã neputinte, de întinãciunea trupeascã 
si sufleteascã", deci si de întinãciunea sufleteascã. Se poate face Maslu si pentru binele credinciosilor 
în general, pentru înmultirea darului lui Dumnezeu în constiinta noastrã, în simtirea noastrã, în fiinta 
noastrã întreagã. 

În Sfânta Evanghelie de la Marcu este scris cã ucenicii pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos i-a 
trimis sã tãmãduiascã suferintele oamenilor, i-au tãmãduit pe cei bolnavi ungându-i cu untdelemn 
( cf. Marcu 6, 13). 

Practica aceasta, de tãmãduire cu untdelemn sfintit, a exis-tat si pe vremea Sfintilor Apostoli. Sfântul 
Apostol Iacov, fratele Domnului, în Epistola lui, zice: "Este cineva bolnav între voi? Sã cheme 
preotii Bisericii si sã se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului" (Iacov 5, 14). 
Este vorba de o Tainã, altfel, ungerea cu untdelemn se poate face si în afarã de slujbã. Dar Sfântul 
Apostol Iacov zice "ungându-l cu untdelemn în numele Domnului", cu un untdelemn anume, cum îl 
avem dupã Maslu, dupã ce ne-am rugat sã se sfinteascã untdelemnul si dupã ce ne-am rugat ca prin 
untdelemn sã vinã daruri ale lui Dumnezeu pentru cei care sunt de fatã sau pentru cei care se vor 
unge. 

Am zis cã, în rugãciunea întâia de dupã prima Evanghelie care se citeste la Sfântul Maslu, este o listã 
de binefaceri la care trebuie sã luãm aminte: "Facã-se, Doamne, untdelemnul acesta, untdelemn de 
bucurie, untdelemn de sfintenie, îmbrãcãminte împãrãteascã, pavãzã puternicã, izbãvitoare de orice 
lucrare diavoleascã, pecete nestricatã, bucuria inimii, veselie vesnicã". 

M-am oprit de multe ori asupra acestor binefaceri ale lui Dumnezeu, pe care dorim sã le primim prin 
untdelemn sfintit, si am luat aminte la faptul cã lista aceasta de binefaceri începe cu bucuria si se 
sfârseste cu veselia. "Facã-se, Doamne, untdelem-nul acesta untdelemn de bucurie". De ce de 
bucurie? Pentru cã Dumnezeu vrea sã fim oameni ai bucuriei, sã fim primitori de bucurie si sã fim 
lucrãtori de bucurie. În Epistola a II-a cãtre Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citim: "Noi suntem 
lucrã-tori ai bucurie voastre", deci suntem mijlocitori de bucurie, sun-tem oameni care rãspândim 
bucuria. 

Poate v-ati oprit vreodatã cu gândul asupra celor scrise în Sfânta Evanghelie de la Matei, Capitolul 
XXVI, si în Sfânta Evanghelie de la Marcu, în Capitolul XIV, despre femeia care a turnat mir în 
semn de cinstire a Domnului nostru Iisus Hristos; în legãturã cu ea, ucenicii Domnului nostru Iisus 
Hristos au zis cã mai bine s-ar fi vândut mirul acela si banii sã se fi dat sãracilor. Domnul Iisus 
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Hristos a spus atunci un cuvânt pe care ar trebui sã nu-l uitãm niciodatã, pentru cã e un cuvânt vesnic 
al Domnului Hristos: "Nu faceti supãrare femeii!" Adicã acelei femei care I-a adus cinstire sã nu-i 
facã supãrare cei care au înteles altfel, care au lucrat cu mintea lor si au gândit altfel decât a gândit 
femeia cinstitoare a Mântuitorului. Nu faceti supãrare! 

Ar trebui sã avem în vedere cuvântul acesta, sã nu facem supãrarea niciodatã si nimãnui. Ce bine ar 
fi în lumea aceasta dacã fiecare dintre noi, în locul nostru de vietuire, am avea drept cuvânt de 
învãtãturã, drept cuvânt de ordine, cuvântul acesta: Nu faceti supãrare! Domnul Hristos vrea nu 
numai sã nu facem supãrare, ci vrea sã aducem bucurie, sã fim lucrãtori de bucurie, sã fim întâi de 
toate purtãtori de bucurie, pentru cã în Sfânta Evanghelie e scris: "Acestea vi le-am spus, ca bucuria 
Mea sã fie în voi si ca bucuria voastrã sã fie deplinã" (Ioan 15, 11). Deci Domnul Hristos vrea sã fim 
purtãtori de bucurie, sã avem în sufletul nostru bucuria Lui si bucuria noastrã sã fie deplinã, sã nu fie 
cu împutinare, cu stirbire. 

Deci, "Facã-se, Doamne, untdelemnul acesta untdelemn de bucurie, untdelemn de sfintenie", sã 
sporeascã sfintenia noastrã. Toatã lucrarea Bisericii este o lucrare de sfintire. Biserica noastrã vrea sã 
ne sfinteascã prin darurile sale, prin Sfintele Taine. Ne gândim cam putin la faptul cã ar trebui sã fim 
sfinti. Ar trebui sã ne gândim mai mult cã suntem chemati la sfintenie, cã avem mijloace de sfintire. 
Dar, pentru cã suntem departe de o viatã sfântã, ne gândim mai mult la o curãtire a su-fletului, la o 
curãtire de pãcate. Este bine sã ne gândim, dar sã ne gândim si la untdelemnul care sã ne fie 
untdelemn de sfintire, untdelemn de sfintenie. 

Deci, "Facã-se, Doamne, untdelemnul acesta, untdelemn de sfintenie, îmbrãcãminte împãrãteascã". 
Ne gândim cam putin si la rostul acesta al untdelemnului: sã fie "îmbrãcãminte împãrãteascã". Când 
ne aducem aminte de acest cuvânt, este poate cazul sã ne gândim la faptul cã Sfântul Apostol Pavel, 
în Epistola cãtre Galateni, scrie: "Câti în Hristos v-ati botezat, în Hristos v-ati îmbrãcat" (Galateni  
3, 26) si cã la anumite sãrbã-tori ale Bisericii noastre, spunem acest verset în loc de în loc de "Sfinte 
Dumnezeule, Sfinte tare...". 

Îmbrãcãminte împãrãteascã este îmbrãcãmintea în Hristos sau îmbrãcãmintea în virtutile pomenite de 
Sfântul Apostol Pavel în Epistola cãtre Coloseni: "Îmbrãcati-vã, dar, ca alesi ai lui Dumnezeu, sfinti 
si prea iubiti, cu milostivirile îndurãrii, cu bunãtate, cu smerenie, cu blândete, cu îndelungã-rãbdare, 
îngã-duindu-vã unii pe altii si iertând unii altora, dacã are cineva vreo plângere împotriva cuiva; dupã 
cum si Hristos v-a iertat vouã, asa sã iertati si voi. Iar peste toate acestea, îmbrãcati-vã întru dragoste, 
care este legãtura desãvârsirii. Si pacea lui Hristos, în-tru care ati fost chemati, ca sã fiti un singur 
trup, sã stãpâneascã în inimile voastre; si fiti multumitori" (Coloseni 3, 12-15). Aceasta este 
îmbrãcãmintea noastrã. Îmbrãcãminte cu bunãtate, îmbrãcãminte cu smerenie, cu blândete. "Învãtati-
vã de la Mine cã sunt blând si smerit cu inima si veti avea odihnã sufletelor voastre" (Matei 11, 29), 
spunea Domnul Hristos. Îmbrãcãminte cu îngãduintã, îmbrãcãminte cu iertare, îmbrãcã-minte cu 
iubire, îmbrãcãminte aducãtoare de pace, îmbrãcãminte aducãtoare de multumire. 

Mai departe, zicem: "Facã-se, Doamne, untdelemnul acesta untdelemn de bucurie, untdelemn de 
sfintire, îmbrãcã-minte împãrãteascã, pavãzã puternicã, izbãvitoare de orice lucrare diavoleascã". 
Pavãzã puternicã! O întemeiere bunã. Sã ne fie untdelemnul acesta, ungerea cu untdelemn, o 
întemeiere bunã, izbãvitoare de toatã lucrarea diavoleascã. Sã nu poatã vrãjmasul sã se apropie de 
nici unul dintre noi; "Ca de foc sã fugã de mine tot lucrul rãu, toatã patima" zicem dupã ce ne 
împãrtãsim cu Sfintele Taine. Sã fim sãlas al Duhului Sfânt si sã nu mai fim sãlas pãcatului. Aceasta 
se întâmplã prin împãrtãsirea cu Trupul si Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, cu 
"dumnezeiestile, preacuratele si nemuritoarele, cerestile, de viatã fãcãtoarele, înfricosãtoarele lui 
Hristos Taine". Se întâmplã aceasta prin ungere cu untdelemn, se întâmplã aceasta prin stropire cu 
apã sfintitã. 
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Când se fac aceste lucrãri asupra noastrã trebuie sã avem întemeierea aceasta de îndepãrtare de orice 
lucru rãu, sã fugã de la noi orice lucru rãu. "Sã vie Dumnezeu si sã se risipeascã vrãjmasii lui. 
Precum se stinge fumul, sã se stingã. Precum se topeste ceara de la fata focului, asa sã piarã pãcãtosii 
de la fata lui Dumnezeu, iar dreptii sã se bucure si sã se veseleascã" zicem la Pasti, si ar trebui sã 
simtim lucrul acesta întâmplându-se cu noi totdeauna. 

"Facã-se untdelemnul acesta bucuria inimii, veselie vesnicã". 

Am început cu bucurie, am sfârsit cu bucurie, cu bucuria inimii si veselie vesnicã. "Bucurati-vã în 
ziua aceea si vã vese-liti, cã, iatã, plata voastrã multã este în cer" (Luca 6, 23), a zis Domnul Hristos. 
Ungerea cu untdelemn sfintit trebuie sã fie mijlocitoare si de aceste daruri: bucurie, sfintenie,  
îmbrãcãminte împãrãteascã, pavãzã puternicã izbãvitoare de toatã lucrarea diavoleascã, bucuria 
inimii si veselie vesnicã. Asa trebuie sã fie crestinii: oameni ai bucuriei, oameni cãutãtori de 
sfintenie, oameni împotrivitori fatã de pãcat. Când se întâmplã toate acestea, se întâmplã si învãluirea 
noastrã în bucuria cea vesnicã, în veselia cea vesnicã. 

La fiecare Sfântã Liturghie a Sfântului Ioan Gurã de Aur, când credinciosii cântã "Fie numele 
Domnului binecuvântat de acum si pânã-n veac", preotul spune o rugãciune care are urmã-torul 
cuprins: "Plinirea Legii si a proorocilor, Tu Însuti fiind Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai primit 
toatã rânduiala cea pãrinteascã, umple de bucuri si de veselie inimile noastre totdeauna, acum si 
pururea si în vecii vecilor amin". Cu alte cuvinte, fiecare Sfântã Liturghie trebuie sã fie prilej de 
bucurie, pricinuitoare de bucurie, înmultitoare de bucurie prin Domnul nostru Iisus Hristos, care este 
plinirea Legii si a proorocilor. 

Ajutor pentru acestea ne dã si Maica Domnului. Maica Domnului are un loc de cãpetenie în credinta 
noastrã. Sã ne gândim, de pildã, la o alcãtuire de la Sfântul Maslu, care tare mi-e dragã mie: "Pe tine, 
preacuratul palat al Împãratului ceresc, ceea ce esti multlãudatã, te rog, curãteste mintea mea cea 
întinatã cu tot felul de pãcate si o fã locas înfrumusetat al dumnezeiestii Treimi ca sã laud si sã 
mãresc puterea ta si mila ta cea nemãsuratã, fiind mântuit eu, netrebnicul robul tãu". E asa de frumos, 
e atât de minunat! 

Maica Domnului a fost "palat al Împãratului ceresc" când L-a purtat în pântecele ei pe Mântuitorul 
lumii, si a rãmas în vesnicie asa, pentru cã de inima Maicii Domnului - Domnul Hristos nu s-a 
despãrtit nici când S-a nãscut din ea. Maica Domnului este purtãtoare de Hristos în vesnicie: "Pe 
tine, preacuratul palat al Împãratului ceresc, ceea ce esti mult lãudatã, te rog, curãteste mintea mea 
întinatã cu tot felul de pãcate si o fã locas înfrumusetat al dumnezeiestii Treimi". 

De ce cerem de la Maica Domnului sã fie inima noastrã "locas înfrumusetat al dumnezeiestii 
Treimi"? Pentru cã si Maica Domnului este asa! Când preasfânta Fecioarã Maria, nedumeritã de 
vestea pe care i-a adus-o îngerul a întrebat cum poate sã fie aceasta, de vreme ce ea nu cunostea cele 
ce premerg maternitãtii, îngerul binevestitor i-a spus asa: "Duhul Sfânt se va pogorî peste tine si 
puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea si Sfântul care Se va naste din tine, Fiul lui 
Dumnezeu se va chema" (Luca 1, 35). Sunt cele trei Persoane ale Sfintei Treimi: Tatãl, Fiul si 
Sfântul Duh. Ceea ce s-a întâmplat atunci când Maica Domnului a primit sã fie mamã a 
Mântuitorului, asezarea Sfintei Treimi în fiinta ei, a rãmas pentru vesnicie. 

Dacã Domnul Hristos este purtat de Maica Domnului în inima ei în vesnicie, atunci si puterea Celui 
Preaînalt o umbreste în vesnicie, puterea lui Dumnezeu Tatãl, atunci si Duhul Sfânt, care S-a pogorât 
peste Maica Domnului, rãmâne peste ea în vesnicie. Fiind locas al Preasfintei Treimi, fiind 
preacuratã, fiind neîntinatã, Maica Domnului poate sã ne ajute sã fim si noi locasuri ale Preasfintei 
Treimi întru sfintire si sã se facã mintea noastrã, inima noastrã, fiinta noastrã, "locas înfrumusetat al 
Preasfintei Treimi". 
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Când cerem aceasta, îi spunem de ce dorim noi sã fim locasuri ale Sfintei Treimi, de ce dorim noi sã 
ne fie inima curatã si mintea sã fie fãrã pãcat: "Ca sã te laud si sã mãresc puterea ta si mila ta cea 
nemãsuratã". Maica Domnului are putere si are milã nemãsuratã. Noi nu cunoastem aceastã putere si 
milã decât prin ajutorul Maicii Domnului, prin ajutorul lui Dumnezeu, prin ajutorul Duhului Sfânt 
care, pogorându-se peste Elisabeta, a miscat-o spre cunostintã si i-a zis: "Binecuvântatã esti tu între 
femei si binecuvântat este rodul pântecelui tãu. Si de unde mie cinstea aceasta, ca sã vie la mine 
Maica Domnului meu?" (Luca 1, 42). 

Prin Duhul Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu, prin mijlocirile Maicii Domnului, putem sã întelegem 
mãretiile Maicii Domnului, pe care noi le exprimãm de atâtea ori când zicem: "Pe ceea ce este mai 
înaltã decât cerurile si mai curatã decât strãlucirile soarelui"; "Pe tine, Maica lui Dumnezeu, cea mai 
presus de minte si de cuvânt"; "Spãimântatu-s-au toate de dumnezeiascã mãrirea ta", sau când zicem 
"Pe ceea ce este mãrirea a toatã lumea, bisericã sfintitã si rai cuvântãtor", "Rai de tainã esti, 
Nãscãtoare de Dumnezeu care ai odrãslit nelucrat pe Hristos" etc. 

Când zicem toate acestea, învãtati fiind de Duhul Sfânt, care a dat gândurile acestea pentru alcãtuirea 
sfintelor slujbe, spunem adevãruri pe care noi nu le putem întelege decât tot prin puterea Duhului 
Sfânt. Sunt adevãruri pe care noi le spunem si nu suntem în stare sã le si simtim, pentru cã mintea 
noastrã este întinatã si pentru cã nu ne-am fãcut întru simtire, întru cunos-tintã, locasuri ale Sfintei 
Treimi. Numai dacã "eu, netrebnicul robul tãu" sunt mântuit, numai dacã mintea mea este curãtitã 
"de tot felul de pãcate", numai dacã as fi cu adevãrat "locas al Preasfintei Treimi", as putea "sã laud 
si sã preamãresc puterea si mila ta cea nemãsuratã". Milã nemãsuratã, milã care n-are margini, milã 
care nu poate sã aibã margini, putere nemãrginitã, cum este puterea Maicii Domnului. 

Un pãrinte, Dumnezeu sã-i ajute, poate unii îl cunoasteti, pãrintele Arsenie Papacioc de la 
Techirghiol, are un cuvânt în Convorbiri Duhovnicesti, anume: "Ceea ce poate Dumnezeu cu 
puterea, poate Maica Domnului cu rugãciunea". Maica Domnului poate sã ne ajute prin rugãciunile 
ei sã primim binefaceri de la Dumnezeu. Puterea ei este nemãrginitã, pentru cã rugãciunea ei este 
puternicã si mijloceste revãrsare de putere din puterea Fiului ei si Dumnezeului nostru. 

Sunt niste gânduri pe care cred eu cã e bine sã le purtãm în suflet si care poate cã sunt mai necesare 
acum decât gândurile despre desãvârsire, despre deplinãtate, despre perfectiune, pe care le stim din 
cuprinsul dumnezeiestii Scripturi. Este adevãrat cã Biserica noastrã nu ne pune în fatã prin 
rânduielile de slujbã cuvinte privitoare la desãvârsire. Ceea ce trebuie sã avem în vedere când e 
vorba de înaintare, când e vorba de perfectiune, este aceasta: sã împlinim tot ce putem împlini. 

Cele dintâi cuvinte ale Domnului Hristos, pe care le întâlnim în Sfânta Evanghelie de la Matei, sunt: 
"Lasã acum, cã asa se cuvine nouã sã împlinim toatã dreptatea" (Matei 3, 15) si se referã la 
deplinãtate, la desãvârsire, în întelesul cã spre desãvârsire merge numai acela care vrea sã 
împlineascã totul si în mod deplin. 

Când fariseii si cãrturarii dãdeau zeciuialã din veniturile lor, din izmã, din chimen si din mãrar, 
Domnul Hristos, obser-vând aceasta, le-a spus: "Vai vouã, cãrturarilor si fariseilor fãtar-nici! Cã dati 
zeciuialã din izmã, din mãrar si din chimen, dar ati lãsat pãrtile mai grele ale Legii: judecata, mila si 
credinta". Si vine cu învãtãtura: "pe acestea trebuia sã le faceti si pe acelea sã nu le lãsati" (Matei 23,  
23). 

Noi, cu neputintele noastre, din cât ni se cere, facem cât putem. Dumnezeu primeste putinul pe care-l 
facem noi si împlineste El ce nu putem împlini; noi nãdãjduim la mila lui Dumnezeu mai mult decât 
la dreptatea noastrã, pentru cã drepta-tea noastrã, ati auzit într-o rugãciune de la Maslu, "este ca o 
câr-pã lepãdatã". 
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Nu ne putem lãuda cu dreptatea noastrã, dar avem încredere în mila cea nemãrginitã a lui Dumnezeu. 
La rugãciu-nile de dezlegare zicem cã "Precum mãrirea Ta este neasemã-natã, asa si mila Ta este 
nemãsuratã". Atât este de mare mila lui Dumnezeu, cât este de mare mãrirea lui Dumnezeu, iar cele 
ale lui Dumnezeu sunt fãrã margini. Nimic nu are Dumnezeu mãrginit: nici mila, nici bunãtatea, nici 
iertarea, nimic. Totul este deplin. 

Sã cãutãm si noi sã fim cu deplinãtate în tot ce este frumos si bun. Darul lui Dumnezeu sã fie cu noi, 
rugãciunile Maicii Domnului si binecuvântarea Domnului sã ne însoteascã de acum si pânã-n veac! 
Amin. 

COMORILE CREDINTEI 
- interviu -

  30 ianuarie 1999

  Sã vorbim mai întâi despre Taina Sfântului Botez, poarta de intrare în Biserica lui Hristos. 

Sfântul Botez a fost rânduit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca mijloc de intrare în viata spiritualã 
a Bisericii. Dupã ce a înviat din morti, cãtre sfârsitul vietii pãmântesti, Domnul nostru Hristos i-a 
trimis pe ucenicii Sãi la propovãduire si, dupã mãrturia Sfântului Evanghelist Matei, a zis: "Datu-Mi-
s-a toatã puterea, în cer si pe pãmânt. Drept aceea, mergând, învãtati toate neamurile, botezându-le în 
numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh, învãtându-le sã pãzeascã toate câte v-am poruncit 
vouã, si iatã Eu cu voi sunt în toate zilele, pânã la sfârsitul veacului" (Matei 28, 18-20). Prin aceste 
cuvinte, Domnul nostru Iisus Hristos îi îndatoreazã pe ucenicii Sãi sã propovãduiascã, sã aducã la 
credintã, sã-i boteze pe cei credinciosi. 

În Sfânta Evanghelie de la Marcu citim cã Domnul Hristos a zis, dupã Înviere: "Propovãduiti 
Evanghelia la toatã fãptura. Cel ce va crede si se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va 
osândi" (Marcu 16, 15-16). Cuvintele acestea, de instituire a Sfântului Botez, au rãmas în Sfânta 
Evanghelie si au constituit temeiurile pentru practica Sfântului Botez. 

"A boteza" înseamnã "a scufunda". În vremea propovãduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos exista 
un botez al pocãintei, pe care îl primeau credinciosii prin mijlocirea Sfântului Ioan Botezãtorul; chiar 
si Domnul nostru Iisus Hristos S-a botezat cu botezul pocãintei, în Iordan, când s-au deschis cerurile 
si s-a auzit glasul Tatãlui ceresc: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit" (Matei 3,  
17), iar Duhul Sfânt S-a coborât peste Mântuitorul, în chip de porumbel. Atunci S-a arãtat Sfânta 
Treime, dar botezul cu care s-a botezat Domnul nostru Iisus Hristos nu este botezul crestin; botezul 
cu care se botezau cei care mergeau la Sfântul Ioan Botezãtorul era un botez premergãtor, asa l-a 
prezentat chiar Sfântul Ioan Botezãtorul, când a zis: "Eu v-am botezat pe voi cu apã, El însã vã va 
boteza cu Duh Sfânt" (Marcu 1, 8). 

Botezul crestin este o Sfântã Tainã în întelesul cã este un botez real, în care se întâmplã exact ceea ce 
s-a întâmplat la botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, si aceasta pentru fiecare om botezat. La 
botezul Mânuitorului nostru Iisus Hristos s-au deschis cerurile, la fiecare nou botezat se deschid 
cerurile pentru cel botezat, cel botezat fiind un candidat al cerului, fiind cetãtean al cerului si primind 
de la Dumnezeu confirmarea cã este si el fiu iubit asa cum a fost mãrturisit Domnul nostru Iisus 
Hristos. Dumnezeu spune în constiinta noastrã, în credinta noastrã, pentru fiecare nou botezat: 
"Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit". 

Duhul Sfânt, care s-a pogorât la botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se pogoarã si la 
scufundarea celui nou botezat în numele Sfintei Treimi. Tot atunci, dupã ce se realizeazã aceastã 
Tainã, se spune: "Câti în Hristos v-ati botezat, în Hristos v-ati si-mbrãcat, aliluia". Sunt cuvinte care 
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ne aduc aminte de cele ale Sfântului Apostol Pavel din Epistola cãtre Galateni: "Câti în Hristos v-ati 
botezat, în Hristos v-ati îmbrã-cat"; sau din Epistola cãtre Romani, unde Sfântul Apostol Pavel, 
fãcând anumite aprecieri în legãturã cu botezul, zice: "Toti câti în Hristos ne-am botezat, întru 
moartea Lui ne-am botezat". 

Botezul este Taina în care se sterg pãcatele si se primeste putere pentru o viatã nouã întru 
nepãcãtuire. Dupã ce s-a realizat Sfântul Botez, preotul, vorbind cu cel nou botezat, îi spune: 
"Botezatu-te-ai, miruitu-te-ai, sfintitu-te-ai, spãlatu-te-ai în nu-mele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului 
Duh. Amin". Sunt niste roade ale Sfintelor Taine, ale Sfântului Botez si ale Mirungerii (care se face 
tot împreunã cu botezul). Deci "botezatu-te-ai", fii atent, te-ai botezat, te-ai scufundat, te-ai luminat, 
ai primit luminã. 

Sãrbãtoarea botezului se mai numeste si sãrbãtoarea lu-minii si eu cred cã ar trebui sã se 
rãspândeascã cumva gândul acesta, cã botezul oricãrui crestin este o sãrbãtoare a luminii. Ar trebui 
sã stie crestinii aceasta, iar ziua botezului s-o prãznuiascã asa cum prãznuiesc ziua de nastere, 
botezul fiind tot o nastere, o nastere la viatã. Omul cel vechi se transformã în om nou, care cugetã 
cele de sus, care a terminat cu pãcatul, care este luminat, care este sfintit, care este spãlat. 

Toate acestea se realizeazã când Domnul Hristos îl transformã pe cel botezat în om nou, care începe 
urcusul duhovnicesc pentru a fi candidat la Înãltarea Mântuitorului, pentru a fi candidat la propria 
înãltare cu Mântuitorul, dat fiind faptul cã dupã botez urmeazã viata cea nouã, care trebuie sã fie o 
viatã de înviere. 
  
  

Ati vorbit despre Taina Mirungerii; care este rolul Sfântului Mir, având în vedere cã omul este deja 
nãscut la o viatã nouã în Hristos, prin Taina Sfântului Botez? 

În Faptele Sfintilor Apostoli se spune cã în Samaria multi credinciosi au primit Evanghelia si au fost 
botezati, si cã Sfintii Apostoli au trimis pe Petru si pe Ioan ca sã le împãrtãseascã darul Duhului 
Sfânt prin punerea mâinilor. 

Ceea ce s-a realizat atunci prin punerea mâinilor se realizeazã în Biserica noastrã, de la început, prin 
ungerea cu Sfântul Mir. Aceasta s-a instituit din motive practice, dat fiind faptul cã Sfintii Apostoli 
nu mai puteau ajunge la toti cei care se botezau. 

Sfântul Mir este o materie de ungere, sfintitã de cãtre ierarhii unei Biserici în Joia Pastilor, si care se 
dã preotilor pentru a-i unge pe cei nou botezati. Este o întãrire în credintã, este un dar de la 
Dumnezeu, un fel de înzdrãvenire, o putere nouã, pe care o primesc credinciosii prin formula: 
"Pecetea darului Duhului Sfânt. Amin". Este un fel de pecetluire cu Duhul Sfânt, un semn de 
recunoastere a credinciosilor în fata celor care, neavând credintã, nu au pecetea darului Duhului 
Sfânt. 
  
  

Dacã botezul poate fi sãvârsit în situatii de urgentã si de cãtre un simplu credincios (asa numitul  
botez clinic), care este situatia cu Taina Mirungerii? 

Taina Mirungerii nu se poate sãvârsi de cãtre credinciosii de rând, ci numai de cãtre preoti. În cazul 
când s-a fãcut un botez de necesitate si cel astfel botezat trãieste, se completeazã rânduiala botezului 
de cãtre preot, dupã care se sãvârseste si Taina ungerii cu Sfântul Mir. 
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A treia Sfântã Tainã pe care o primeste orice crestin la început de drum, dupã Botez si Mirungere,  
este Taina Sfintei Împãrtãsanii, cea mai importantã dintre cele sapte Sfinte Taine. 

Am putea spune cã este ce a mai importantã, dar Tainele sunt legate unele de altele. Nimeni nu poate 
sã se împãrtãseascã dacã nu este botezat. În cazul acesta ai putea zice cã Botezul este mai important 
decât Sfânta Împãrtãsanie. Esentialul este cã Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat posibilitatea sã ne 
unim cu El în mod real si în mod sfintit, prin Trupul si Sângele Sãu, pe care ni le dã El însusi, prin 
mijlocire preoteascã, la Sfânta Liturghie, nouã, credinciosilor care dorim sã avem unire deplinã cu 
Mântuitorul. 

La Cina cea de Tainã, Domnul Hristos, dupã ce a luat pâine, a binecuvântat, a frânt si le-a dat 
ucenicilor, zicând: "Luati, mâncati, acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi spre iertarea 
pãcatelor", a luat dupã aceea paharul cu vin, a binecuvântat si l-a dat ucenicilor Sãi, zicând: "Beti 
dintru acesta toti, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi se varsã spre iertarea 
pãcatelor". 

Prin aceasta Domnul Hristos a pus temelia Sfintei Liturghii, temelia posibilitãtii de a se împãrtãsi 
credinciosii cu dumnezeiestile, sfintele, preacuratele si de viatã fãcãtoarele, înfricosãtoarele lui 
Hristos Taine. Domnul nostru Iisus Hristos le-a mai spus ucenicilor Sãi: "Aceasta sã faceti spre 
pomenirea Mea"; Domnul Hristos a rânduit ca aceasta sã se realizeze în istoria Bisericii, în cadrul 
Bisericii. Aceastã lucrare nu s-a mãrginit numai la Cina cea de Tainã, ci ea se realizeazã la fiecare 
Sfântã Liturghie, cu scopul precis de a se împãrtãsi credinciosii, pentru cã Sfânta Liturghie are 
scopul sfintirii pâinii si vinului care sunt aduse anume pentru a se transforma în Trupul si Sângele 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Noi ne pregãtim pentru a primi aceste Sfinte Taine si le pãstrãm în sufletul nostru. Primim Trupul si 
Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru "iertarea pãcatelor, pentru împãrtãsirea cu Sfântul 
Duh, pentru îndrãznirea cãtre Dumnezeu, pentru tãmãduirea sufletului si a trupului, pentru alungarea 
a tot potrivnicului, spre luminarea ochilor inimii mele, spre împãcarea sufletestilor mele puteri, spre 
credintã neînfrun-tatã, spre dragoste nefãtarnicã, spre împlinirea întelepciunii, spre paza poruncilor 
Tale, spre adãugirea dumnezeiescului Tãu har si spre dobândirea împãrãtiei Tale". 

Toate acestea sunt cuprinse în rugãciunea de multumire cãtre Mântuitorul, Care ne dã posibilitatea de 
a ne uni cu El si prin împãrtãsirea cu Trupul si Sângele Lui, si cerem de la Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, zicând: "Intrã în alcãtuirea mãdularelor mele, în rãrunchi si în inimã si arde spinii tuturor 
pãcatelor mele; curãteste-mi sufletul; sfinteste-mi gândurile si oasele; numãrul drept al celor cinci 
simturi îl lumineazã; peste tot mã pãtrunde cu frica Ta; curãteste-mã, spalã-mã si mã îndrepteazã; 
îmbunãtãteste-mã si mã lumineazã; aratã-mã lãcas numai al Duhului Tãu si sã nu mai fiu sãlas 
pãcatului, ci Tie, casã, prin primirea Împãrtãsaniei". 

Sunt lucruri pe care Biserica le afirmã, pe care noi le spunem si le trãim si din care reiese 
însemnãtatea împãrtãsirii cu Sfintele Taine pentru noi. 
  
  

Dacã Botezul si Mirungerea sunt Sfinte Taine irepetabile, Sfânta Împãrtãsanie este o hranã pe care 
trebuie sã o luãm mai des. Cât de des se cuvine sã ne împãrtãsim cu Sfânta Euharistie? 

Una dintre poruncile Bisericii spune sã se împãrtãseascã credinciosii de patru ori pe an, în cele patru 
posturi, sau cel putin o datã pe an. 

Credinciosii ar putea sã se împãrtãseascã la fiecare Sfântã Liturghie, dacã sunt pregãtiti pentru 
aceasta, dat fiind faptul cã la fiecare Sfântã Liturghie este chemarea: "Cu fricã de Dumnezeu, cu 
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credintã si cu dragoste, apropiati-vã". Deci e o chemare, un îndemn, este un fel de angajare, se atrage 
atentia asupra faptului cã existã aceastã posibilitate. Preotii trebuie sã-i îndrume pe credinciosi sã se 
împãrtãseascã mai des. Bineînteles, împãrtãsirea deasã sau rarã depinde si de situatia credinciosului 
precum si de binecuvântarea duhovnicului, însã Sfânta Liturghie se face în vederea posibilitãtii de a 
se împãrtãsi credinciosii. 

Nu se poate fixa cã trebuie sã se împãrtãseascã credin-ciosii la toate Liturghiile, pentru cã aceasta ar 
putea duce la banalizare, dar nici o împãrtãsire rarã nu înseamnã neapãrat o mai bunã pregãtire. 
Credinciosii ar dori sã se împãrtãseascã de câte ori iau parte la Sfânta Liturghie, dar este necesarã 
pregãtirea, cu rugãciunile care se citesc, cu spovedania... 

Eu nu trag de oameni sã se împãrtãseascã la fiecare Sfântã Liturghie sau sã se împãrtãseascã des, ci 
trag de oameni sã se spovedeascã des si nu am succes în chestiunea aceasta, cã oa-menii tot nu vor sã 
se spovedeascã des, deci nici nu vor nici sã se împãrtãseascã des. Pentru mine este important sã se 
pregã-teascã oamenii pentru a se putea împãrtãsi, iar dorinta mea per-sonalã este sã se împãrtãseascã 
oricât de des. 
  
  

Care este relatia între Jertfa de pe Golgota a Mântuitorului nostru Iisus Hristos si Taina Sfintei  
Împãrtãsanii? 

Dat fiind faptul cã Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus: "Acesta este Trupul Meu, care se frânge 
pentru voi.", "Acesta este Sângele Meu,. care pentru voi se varsã...", deci a numit separat Trupul si 
separat Sângele si a vorbit despre vãrsarea sângelui, înseamnã cã Domnul Hristos a avut în vedere 
Jertfa Lui de pe Cruce, unde s-a separat Sângele de Trup. Sfânta Împãrtãsire este împãrtãsire cu 
Trupul jertfit al Mântuitorului, cu Sângele vãrsat al Mântuitorului. De fapt este o împãrtãsire cu 
Trupul si Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos asa cum este El acum în cer, dupã Înviere, dar în 
amintirea Jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, asa încât existã o relatie strânsã între Trupul si 
Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos de pe Cruce si Trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
înviat din morti si înãltat la cer. 

Sfânta Cruce devine altar de Jertfã si semn de biruintã. Prin urmare, ne împãrtãsim cu Domnul 
Hristos cum este El, Fiul lui Dumnezeu care S-a întrupat, Fiul lui Dumnezeu care S-a rãstignit, care a 
înviat, care S-a înãltat la cer. De aceea zicem noi cã Sfânta Împãrtãsanie este Taina Tainelor, pentru 
cã vedem pâine si vin si credem în Trupul si Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
împãrtãsindu-ne nu cu ce vedem, ci cu ce credem, sau, si cu ce vedem, si cu ce credem. 

Ce ne puteti spune despre Taina Sfintei Spovedanii? Care este importanta ei pentru viata omului si  
care este importanta ei în pregãtirea pentru Sfânta Împãrtãsanie? 

Domnul nostru Iisus Hristos S-a rãstignit pentru noi si pentru a noastrã mântuire. Fiul lui Dumnezeu 
S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Sfânta Fecioarã Maria pentru noi si pentru a noastrã mântuire. 
Domnul Hristos a înviat din morti si S-a înãltat la cer si sade de-a dreapta Tatãlui pentru noi si pentru 
a noastrã mântuire. Mântuire înseamnã mântuire de pãcate; Domnul Hristos a fost prezentat de la 
început ca Mântuitor de pãcate: "Iatã, vã binevestesc vouã bucurie mare, care va fi pentru tot 
poporul. Cã vi s-a nãscut Mântuitor, Care este Hristos Domnul" (Luca 2, 10-11). îngerul vestitor i-a 
spus mai înainte de aceasta dreptului Iosif: "Vei chema numele Lui: Iisus, cãci El va mântui poporul 
Sãu de pãcatele lor" (Matei 1, 21). 

Domnul Hristos, a fãcut totul pentru a-l învrednici pe om de Dumnezeu. Or, pãcatele îl despart pe om 
de Dumnezeu. Domnul Hristos a venit pentru nimicirea pãcatului, pentru iertarea pãcatelor. În ziua 
Învierii Sale le-a dat ucenicilor Sãi puterea iertãrii pãcatelor. Domnul Hristos, care iartã pãcatele, a 
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dat si oamenilor puterea iertãrii pãcatelor, iar aceasta se realizeazã în Taina Pocãintei, în Taina 
Spovedaniei. 

Puterea de a ierta pãcatele, pe care a dat-o Mântuitorul în ziua Învierii Sale, este folositã de Bisericã 
prin preotii sãi duhovnici la Sfânta Tainã a Pocãintei. O numim Sfânta Taina a Pocãintei pentru cã 
iertarea pãcatelor se dã pentru pãcatele pocãite, pentru cei care regretã cã au pãcãtuit, pentru cei care 
detestã pãcatul. Se numeste Taina Spovedaniei pentru cã mãrturisirea pãcatelor precede pocãinta. 
Mãrturisirea pãcatelor înseamnã pãrãsirea lor. În esenta ei, pocãinta este o pãrãsire a pãcatului, iar 
credinciosul poate primi iertarea pãcatelor cu conditia sã se sileascã sã nu repete pãcatele pe care le-a 
mãrturisit si pe care nu vrea sã le mai aibã. 

Spovedania si îndreptarea omului de la rãu la bine se realizeazã în fata lui Dumnezeu si în fata 
preotului duhovnic, care are darul de a verifica constiinta celui care se spovedeste, poate sã-i dea 
îndrumãrile necesare si, mai presus de toate, poate sã-i dea iertarea pãcatelor. Când se împlinesc 
conditiile iertãrii pãcatelor, preotul zice: "Cu puterea ce este datã mie, te iert si te dezleg de toate 
pãcatele tale, în numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh. Amin". 

Oamenii sunt îndemnati mai întâi sã se spovedeascã, dupã care se poate sti dacã cineva are 
binecuvântare sã se împãrtã-seascã sau trebuie sã facã vreun canon oarecare pentru a se putea 
împãrtãsi mai târziu. 

Sfânta Spovedanie este un fel de poartã a cerului, o poartã a Împãrãtiei lui Dumnezeu, este mijlocul 
prin care poate ajunge în rai cu tâlharul, unde este Domnul nostru Iisus Hristos împreunã cu Tatãl si 
cu Duhul Sfânt. 
  
  

Dacã Taina Sfintei Spovedanii este un fel de vindecare a rãnilor sufletesti, în Bisericã existã si o 
Tainã pentru vindecarea sufleteascã si trupeascã a omului, Taina Sfântului Maslu. 

Multi credinciosi doresc sã participe la slujba Sfintei Taine a Maslului, pentru darurile pe care le pot 
primi prin undelemn sfintit. Cuvântul maslu vine de la mãslin, aduce aminte de untdelemnul care se 
sfinteste în cadrul slujbei Sfântului Maslu si cu care se ung credinciosii spre tãmãduirea sufletului si 
a trupu-lui, spre alungarea a toatã boala, a toatã neputinta si rãutatea, pentru înzdrãvenire trupeascã si 
pentru curãtire sufleteascã. 

Taina Sfântului Maslu este, am putea zice, sorã cu Taina Sfintei Spovedanii. În Taina Sfintei 
Spovedanii nu se foloseste o materie anume pentru iertarea pãcatelor, ci doar cuvintele pe care le 
spune preotul duhovnic, cuvinte de dezlegare a pãcatelor. 

La Taina Sfântului Maslu, iertarea pãcatelor si celelalte daruri se primesc prin ungerea cu untdelemn 
sfintit. Într-o rugãciune de la Sfântul Maslu se zice: "Facã-se, Doamne, untdelemnul acesta 
untdelemn de bucurie, untdelemn de sfintenie, îmbrãcãminte împãrãteascã, pavãzã puternicã, 
izbãvitoare de toatã lucrarea diavoleascã, pecete nestricatã, bucuria inimii, veselie vesnicã". Dacã ne 
gândim si analizãm lucrurile acestea, ne dãm seama care este rostul acestei Sfinte Taine. Vedeti, sã 
se facã untdelemnul acesta, care se sfinteste, "untdelemn de bucurie". E interesant faptul cã însiruirea 
aceasta începe cu bucurie si se sfârseste cu veselie. 

Chiar si numai atâta dacã am sti din cuprinsul Tainei Sfântului Maslu, stim cu ce rost se face aceastã 
slujbã si cu ce rost se foloseste aceastã Sfântã Tainã. 
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Am vorbit despre cele trei Taine care sunt repetabile în viata unui om, si am ajuns la concluzia cã 
un crestin trebuie sã se împãrtãseascã cu ele cât mai des: Taina Sfintei Împãrtãsanii, Taina Sfintei  
Spovedanii si Taina Sfântului Maslu. Dacã prin Taina Sfântului Botez omul pune început vietii  
crestine si devine mãdular al Sfintei Biserici, prin Taina Cununiei, a Nuntii, omul pune început vietii  
de familie. 

Cununia este o Tainã care priveste viitorul si chiar vesnicia. De fapt, oricare dintre Tainele Bisericii 
priveste si vesnicia, priveste si viitorul, însã Taina Cununiei priveste în mod special viitorul. Aceastã 
Tainã se face în vederea vietii de familie asa cum o vrea Dumnezeu, pentru unirea celor care se 
hotãrãsc sã fie împreunã cu îndatorirea de a aduce în lumea aceasta alti oameni candidati la sfintenie. 

Unirea celor doi se face în numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh. La slujba logodnei care 
premerge Cununiei se spune: "Se logodeste robul lui Dumnezeu (N) cu roaba lui Dumnezeu (N) în 
numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh", aceasta se spune de trei ori dinspre logodnic spre 
logod-nicã si tot de trei ori dinspre logodnicã spre logodnic, ca sã se întemeieze constiinta cã nu este 
vorba de un contract social, cã nu este vorba de ceva conventional, ci este vorba de ceva în care intrã 
si lucrarea lui Dumnezeu, la care si Dumnezeu ia parte. 

La fel si Cununia, se face în numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh, tot asa spunându-se de 
trei ori: "Se cununã robul lui Dumnezeu (N) cu roaba lui Dumnezeu (N) în numele Tatãlui si al 
Fiului si al Sfântului Duh", si tot de trei ori: "Se cununã roaba lui Dumnezeu (N) cu robul lui 
Dumnezeu (N) în numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh". Prin urmare, se fixeazã în 
constiinta celor care se cãsãtoresc, cã de acum încolo ei sunt oameni care lucreazã împreunã cu 
Dumnezeu si reali-zeazã totul în numele lui Dumnezeu. 

Taina Sfintei Cununii este una dintre cele mai frumoase slujbe ale Bisericii noastre. Este minunat sã 
auzi: "Binecuvin-tezã-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai binecu-vântat pe Avraam si pe 
Sarra. Binecuvinteazã-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai binecuvântat pe Isaac si pe 
Rebeca. Binecuvinteazã-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai binecuvântat pe Iacov si pe 
toti patriarhii. Binecuvin-teazã-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai binecu-vântat pe Iosif 
si pe Asineta. Binecuvinteazã-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai binecuvântat pe Moise 
si pe Semfora. Binecuvinteazã-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nos-tru, cum ai binecuvântat pe 
Ioachim si pe Ana. Binecuvinteazã-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai binecuvântat pe 
Zaharia si pe Elisabeta". Si mai departe: "Si sã vinã peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o 
Sfânta Elena când a gãsit Cinstita Cruce". 

Sunt niste lucruri extraordinare! Sunt niste fãgãduinte fãcute în constiintã, nu formale. Este minunat 
sã fii în atmosfera aceea în care Dumnezeu îi încununeazã: "Doamne Dumnezeul nostru, cu mãrire si 
cu cinste încununeazã-i pe dânsii"; sã ai constiinta cã de cãtre Dumnezeu se uneste bãrbatul cu 
femeia, sã ai constiinta cã Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce a luat parte la Nunta din Cana Galileii, 
i-a rânduit unul pentru altul pe cei care se cununã si sã doresti împreunã cu preotul slujitor "sã fie 
învredniciti sã-si petreacã viata fãrã de prihanã, sã ajungã bãtrâ-neti cinstite, cu inimã curatã 
împlinind poruncile Mântuitorului". 

Apoi, felicitarea pe care o face preotul în numele Bisericii, iarãsi este extraordinarã: "Mãrit sã fii 
mire ca Avraam si binecu-vântat sã fii ca Isaac si sã te înmultesti ca Iacob pãzind poruncile lui 
Dumnezeu. Si tu, mireasã, mãritã sã fii ca Sarra si binecu-vântatã ca Rebeca si sã te înmultesti ca 
Rahela, veselindu-te cu bãrbatul tãu pãzind hotarele legii, cã asa a binevoit Dumnezeu". Este ceva 
extraordinar de frumos! 

Si în gândurile poetilor s-au realizat poezii frumoase în legãturã cu viata de familie. Voi aminti 
poezia "Ectenie" scrisã de Zorica Latcu: 
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Pentru cã iubirea noastrã sã înfloreascã, 
Albã cum e crinul Bunelor Vestiri, 
Pentru ca mlãdita dragostei sã creascã, 
Plinã de miresme, dulce de rodiri; 
Pentru ca din neaua grea de peste iarnã 
Rod de viatã caldã iarãsi sã legãm, 
Pentru ca luminã peste noi sã cearnã, 
Domnului sã ne rugãm. 
Pentru ca sã-Si verse binecuvântarea, 
Ca un zvon de vânturi line, peste noi, 
Pentru ca în suflet sã-I simtim chemarea, 
Când plecãm genunchii, seara, amândoi; 
Pentru ca-n iubirea Lui sã ne-mpreune, 
Când, cuprinsi de patimi, numele-I strigãm, 
Pentru ca-n vecia Lui sã ne cunune, 
Domnului sã ne rugãm. 

Pentru ca belsugul tarinilor grele 
Sã ne facã traiul rodnic si umil, 
Pentru ca rãsfrângeri din surâs de stele 
Sã sclipeascã-n lacrimi ochii de copil; 
Pentru ca sudoarea sã ne miruiascã 
Si-n lumina mortii viata s-o cercãm, 
pentru ca din muncã pacea sã rodeascã, 
Domnului sã ne rugãm. 

Pentru ca-n lumina îndurãrii Sale 
Însusi sã-Si coboare pasul cãtre noi, 
Pentru ca sã-I ducem sufletul în cale, 
Cu miros de smirnã si cu ramuri moi; 
Pentru ca-n lumina alb-a diminetii, 
Din strânsoarea cãrnii sã ne dezlegãm, 
Si-ntr-un pas sã trecem pragul larg al vietii, 
Domnului sã ne rugãm. 
  
  

Sã vorbim si despre Taina Sfintei Preotii, care-i pregãteste pe slujitorii care sãvârsesc celelalte  
Taine ale Bisericii. 

Sfânta noastrã Bisericã este o Bisericã cu preotie. La Sfânta Liturghie se spune: "Pace lumii Tale 
dãruieste, bisericilor Tale, preotilor Tãi si la tot poporul Tãu". În Biserica Ortodoxã toti credinciosii 
Îi slujesc lui Dumnezeu. Nu existã slujbã a Bisericii pe care s-o facã numai preotul sau s-o facã 
numai persoanele sfintite, ci slujbele noastre sunt fãcute de toti credinciosii. La Sfânta Liturghie, de 
pildã, preotul sau diaconul spune: "Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului sã ne 
rugãm". 

Toti credinciosii participã sau trebuie sã aibã constiinta cã participã la Sfintele Slujbe. Dar printre 
credinciosii care partici-pã la sfintele Slujbe sunt unii care au o îndreptãtire specialã de slujire, cei 
care fac parte din clerul Bisericii, adicã diaconul, pre-otul si episcopii, care constituie preotia 
functionalã a Bisericii. Preotul nu poate sãvârsi Sfânta Liturghie, de pildã, fãrã credin-ciosi, nici 
credinciosii nu pot face Sfânta Liturghie fãrã preot. Este nevoie si de preoti, este nevoie si de 
credinciosi. 
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Sfânta noastrã Bisericã, potrivit rânduielii date de Mântuitorul nostru Iisus Hristos dintru început, 
sfinteste persoane anume rânduite în trepte bisericesti: episcopii, preotii si diaconii sunt consacrati la 
Sfânta Liturghie prin Taina Sfintei Preotii, prin punerea mâinilor episcopilor care transmit Duhul 
Sfânt persoanei care este hirotonitã si care asigurã continuitatea de la Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos pânã în zilele noastre a celor care fac parte din ceea ce numim noi succesiune apos-tolicã. 
Duhul Sfânt se transmite prin rugãciunile speciale ale Bisericii, de fatã fiind credinciosii care 
confirmã cã persoana asezatã în treapta respectivã, este vrednicã de slujire preoteascã. 
  
  

Care este diferenta între cele trei trepte ale preotiei: episcop, preot si diacon? 

Episcopul are putere deplinã de a face toate slujbele care sunt în Biserica Ortodoxã. 

Preotul are puterea sã sãvârseascã toate slujbele trebuitoare pentru parohia în care este asezat; nu 
poate sã hirotoneascã preoti sau diaconi - aceasta poate face numai episcopul. 

Diaconul este un ajutor al preotului, nu are mijlocire preoteascã în întelesul de a face vreo Tainã sau 
de a da binecuvântãri la Sfintele Slujbe, ci este împreunã slujitor cu preotul. Un diacon nu poate nici 
mãcar sã se îmbrace cu vesminte diaco-nesti fãrã binecuvântare de la preot. 
  
  

Ne-ati vorbit astãzi despre cele sapte Sfinte Taine ale Bisericii. Puteti spune cã aceste Taine sunt 
veritabile comori ale credintei noastre crestine? 

Da! Si prin faptul cã ne transmit harul lui Dumnezeu, si prin faptul cã ele se realizeazã în rânduieli de 
slujbã care sunt pline de continut. Sunt comori ale credintei noastre prin ceea ce se afirmã, prin ceea 
ce se spune la sfintele slujbe ale Sfintelor Taine. La Sfânta Liturghie, de pildã: "Cu vrednicie si cu 
drepta-te este a ne închina Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, Treimei celei de o fiintã si 
nedespãrtite"; "Pe Tine te lãudãm, pe Tine Te binecuvântãm, Tie îti multumim, Doamne, si ne rugãm 
Tie, Dumnezeului nostru.". 
  
  

Dar, mai cu seamã, sunt comori ale credintei prin bogãtia nesfârsitã a harului care se revarsã de 
sus, de la Dumnezeu. 

Acesta si este rostul Sfintelor Taine. Sunt fãcute nu ca sã fie comori de suflet, ci sunt rânduite ca sã 
fie comori de îmbogãtire spiritualã pentru cei care le primesc. Am scormonit în constiinta noastrã în 
legãturã cu Sfintele Taine si ne-am reamintit importanta pe care o au. Ne rãmâne sã participãm cât 
mai mult, cât mai bine si cât mai cu sinceritate la Sfintele Taine, pe care le putem folosi noi însine. 

Noi putem sã-i avem în vedere pe cei care realizeazã aceste Sfinte Taine, preotii, care sunt rânduiti în 
lumea aceasta si putem sã luãm parte la anumite Sfinte Taine care se fac pentru credinciosi, cum e 
Maslul sau Cununia, ca sã ne îmbogãtim cu gândurile care sunt cuprinse în Sfintele Taine si sã ne 
rugãm pentru aceia pentru care se fac aceste Sfinte Taine. 

Sã nu uitãm niciodatã cã Biserica noastrã este o Bisericã a Tainelor Sfinte, cã Biserica noastrã este 
Biserica credintei Tainelor, este usa Tainelor. Biserica noastrã este o Bisericã în care aducem mãrire 
lui Dumnezeu aici, pe pãmânt, asa cum îngerii aduc mãrire în cer. 
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Sã ne gândim la binecuvântãrile pe care le primim la sfintele slujbe si sã nu uitãm de Maica lui 
Dumnezeu si de Sfintii lui Dumnezeu, care toti s-au folosit de Dumnezeiestile Taine. 

BISERICA SI LUMEA 
- interviu -

  
  Când ne spovedim cercetãm anumite îndreptare de spovedanie. Uneori întâlnim acolo scris despre 
pãcate care nu ni se par a fi pãcate. Este sau nu pãcat ceea ce noi nu considerãm pãcat? 

Mai sunt si exagerãri în listele astea de pãcate. Omul trebuie sã-si aleagã de acolo numai ceea ce stie 
cã i se potriveste lui, nu sã-si asume toate câte sunt scrise în listele de pãcate. Nu te poti lua dupã 
lucruri generale pe care nici nu le poti considera pãcate, ci stãri. De exemplu, vin unii la spovedanie 
si zic: "Nu-L iubesc pe Dumnezeu din toatã inima, nu-l iubesc pe aproapele ca pe mine însumi...". 
Nu poti sã zici cã acestea sunt pãcate, ci stãri ale sufletului, care nu manifestã cãlcarea legii lui 
Dumnezeu, ci atestã mai degrabã o slãbiciune. Poate cã omul nu ajunge niciodatã sã-L iubeascã pe 
Dumnezeu din toatã inima, dar aceasta nu înseamnã cã pãcãtuieste, ci cã nu a ajuns încã la mãsura 
aceea. "Nu-l iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi"... Pãi, care om, din câti oameni stim noi, 
avem siguranta cã-l iubeste pe aproapele sãu ca pe sine însusi? 

Mai sunt si altele care nu cred eu cã trebuie luate în considerare. La spovedit, trebuie sã spui ceea ce 
vezi tu cã e în tine ca insuficientã. Sunt si lucruri care pot fi socotite la greseli, sunt si lucruri care pot 
fi socotite la neputintã, la nestiintã, la rea vointã, stiu eu, la alte categorisiri decât pãcatul, pãcatul 
fiind cãlcarea legii lui Dumnezeu cu deplinã vointã si stiintã. 
  
  

Se vorbeste din ce în ce mai mult de secularizarea Bisericii... Este secularizarea o boalã care apasã 
asupra Bisericii? 

Biserica poate fi si ea influentatã de lucrurile veacului acestuia. Sfântul Apostol Pavel le scria 
credinciosilor din Roma: "Nu vã asemãnati chipului acestui veac ci vã schimbati prin înnoirea 
mintii". Deci nu vã secularizati, nu fiti cum este lumea. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor sãi: 
"Dacã ati fi din lume, lumea ar iubi ce este al sãu; dar voi nu sunteti din lume" (Ioan15, 19). Sau le-a 
spus cã ucenicii Îl primesc pe Duhul Sfânt, iar lumea nu. Pe cât putem, sã ne ferim de influente care 
ne apropie de lume si sã cãutãm sã fim într-o sferã mai înaltã decât sfera în care sunt cei care nu stiu 
de Dumnezeu. 
  
  

Biserica Ortodoxã si cea Romano - Catolicã nu hirotonesc femeile, dar Biserica Anglicanã stim cã a 
îngãduit preotia femeilor. De ce femeia nu poate fi preot? 

N-as putea sã spun de ce nu poate fi preot, dar stim cã noi avem traditia ca femeia trebuie sã nu fie 
preot. Sfântul Apostol Pavel, în conceptia care era atunci, a spus cã femeia sã tacã în bisericã si sã 
întrebe pe bãrbatul sãu, acasã, ceea ce vrea sã stie. Deci nu i s-a dat femeii sã propovãduiascã si, în 
baza acestei traditii, Biserica nu hirotoneste femei. Noi nu putem sã ne îndepãrtãm de Traditie, 
pentru cã atunci ne îndepãrtãm si de conceptie. Ar însemna cã noi suntem mai destepti decât Sfântul 
Apostol Pavel, cã în contextul existentei noastre, influentati de strãdaniile femeilor de a ajunge egale 
cu bãrbatul, admitem niste lucruri pe care nu le-ar admite Sfântul Apostol Pavel si pe care nu le-ar 
binecuvânta Dumnezeu. 
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Eu am fost astã-toamnã în Austria si am participat la un fel de adunare ecumenicã, unde era si o 
femeie de la vechii catolici, hirotonitã preot. M-a mirat foarte mult faptul cã vechii catolici au fost 
împotriva dogmei infailibilitãtii si acum admit lucruri de felul acesta. Deci, esti vechi catolic pentru 
cã nu admiti dogma infailibilitãtii papei, dar admiti preotia femeilor, pe care nu o admit catolicii. Am 
rãmas uimit de lucrul acesta si numai Dumnezeu stie ce va mai fi în lumea asta. Biserica Ortodoxã 
fiind traditionalistã, pe motivul cã în Traditie n-a fost asa ceva, nu admite preotia femeilor nici în 
actualitate. 
  
  

Cum explicati cuvântul Sfântului Andrei Criteanul: "Evanghelia nu lucreazã si toatã Scriptura nu 
este bãgatã în seamã întru tine, suflete". Vorbiti-ne despre actualitatea acestui aspect. 

Chestiunea este simplã! Sfântul Andrei Criteanul si-a dat seama cã adeseori noi trecem pe lângã 
Evanghelie; nu suntem interesati de lucrurile sfinte si atunci Evanghelia trece pe lângã noi si noi 
trecem pe lângã Evanghelie. Evanghelia nu lucreazã pentru cã nu s-a încorporat în noi si, în cazul 
acesta, nici Scriptura nu este bãgatã în seamã. Deci e vorba de o nepãsare fatã de lucrurile sfinte. 
  
  

Cum poate un om din societatea de astãzi sã urce pe scara spre mântuire? 

Cum au urcat toti oamenii care s-au mântuit! Nu existã o "societate de astãzi", fiecare a trãit 
societatea contemporanã cu el ca "societatea de astãzi". Mântuirea ne-o dã Domnul Hristos si se 
realizeazã în legãturã cu Domnul Hristos. Mântuirea este un lucru care se poate realiza în toate 
generatiile de oameni, neexistând o exceptie pentru o anumitã generatie. Generatia noastrã se 
mântuieste cum s-au mântuit generatiile dinaintea noastrã si cum se vor mântui generatiile de dupã 
noi: prin Hristos, prin asemãnarea cu Hristos, prin înnoirea mintii, prin neasemãnarea cu chipul 
acestui veac. 
  
  

Ce sfaturi dati tinerilor care vor sã intre în monahism? 

Sã se gândeascã bine ce vor sã facã, sã se cerceteze dacã au vocatie, sã doreascã monahismul ca 
mediul lor de mântuire si desãvârsire, sã nu se joace cu viata lor si sã nu-i lase nici pe altii sã se joace 
cu viata lor. Sã fie cu grijã, sã fie cu întemeiere, sã aibã constiinta cã ce fac este mai important decât 
ce ar putea face în cazul când ar trãi viata comunã. Deci, mai multã grijã, mai multã cumpãnire 
pentru lucruri care sunt mai greu de realizat decât cele pe care le realizeazã societatea. 

Monahismul este ceva mai presus de fire, este ceva mai înalt decât obisnuitul. Le dau tinerilor sfatul 
sã fie cu multã gri-jã, sã nu se grãbeascã, sã se cerceteze din timp, sã se verifice pe ei însisi în 
societatea în care trãiesc, sã fie oameni de treabã. Sã fie ca niste cãlugãri care trãiesc în lume si dupã 
aceea sã se retragã la mânãstire, unde din nou sã se cerceteze; apoi, cu aju-torul lui Dumnezeu, sã 
porneascã la slujirea lui Dumnezeu, ca sã nu devinã niste cãlugãri improvizati sau, cum ar zice 
pãrintele Arsenie Boca, niste "cuiere de haine cãlugãresti". 
  
  

Ce puteti spune tinerilor de astãzi care preferã discoteca în locul Bisericii? 

Ce as putea sã le spun? Sã nu se ducã la discotecã, pentru cã acolo este gura iadului! Sã se ducã la 
bisericã, pentru cã acolo este poarta cerului! 
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Credeti cã existã si alte civilizatii, pe alte planete? 

Nu cred nimic, pentru cã nu mi s-a descoperit. N-am de unde sã stiu dacã existã sau nu. Însã, dacã ar 
exista, nu m-ar de-ranja cu nimic treaba asta. 
  
  

Ce mesaj aveti pentru oamenii din ziua de azi, care au înlocuit bucuria Învierii cu tânguirea pentru 
neputinta de a se mântui în mijlocul ispitelor? 

Am convingerea cã nu sunt pe calea cea bunã. Toti suntem chemati la ospãtul credintei. Sfântul Ioan 
Gurã de Aur, în cuvân-tul sãu de la Pasti îi îndeamnã pe toti credinciosii sã se bucure de aceastã zi de 
bucurie a Pastilor si chiar atrage atentia: "Nimeni sã nu plângã pentru sãrãcie, pentru cã s-a arãtat 
Împãrãtia cea de obste. Nimeni sã nu plângã pentru pãcate, pentru cã iertare din pãmânt a rãsãrit. 
Nimeni sã nu se teamã de moarte, pentru cã ne-a izbãvit pe noi moartea Mântuitorului, a stins-o pe ea 
Cel ce a fost tinut de aceea. Prãdat-a iadul Cel ce S-a pogorât la iad; amã-râtu-l-a pe el pentru cã a 
gustat trupul Lui si aceasta mai înainte apucând Isaia a strigat: «Iadul s-a tânguit întâmpinându-Te pe 
Tine jos, s-a amãrât pentru cã s-a stricat, s-a amãrât pentru cã s-a batjocorit, s-a amãrât pentru cã s-a 
omorât, s-a amãrât pentru cã s-a legat. A luat trup si de Dumnezeu s-a lovit, a luat pãmânt si s-a 
întâmpinat cu cerul, a luat ceea ce a vãzut si a cãzut întru ce n-a vãzut. Unde îti este moarte boldul, 
unde îti este iadule biru-inta? Înviat-a Hristos si tu te-ai surpat, înviat-a Hristos si au cãzut dracii, 
înviat-a Hristos si se bucurã îngerii, înviat-a Hristos si viata vietuieste»". 

Deci, în conditiile acestea, nu se poate ca un crestin adevãrat sã se tânguiascã, ci sã aibã nãdejde cã 
Hristos, Cel care a înviat din morti, ne va învia si pe noi, cã Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne este 
favorabil, cã Dumnezeu este Tatãl nostru. Toate acestea trebuie sã înlãture tânguirea si 
nemultumirea. Gânditi-vã cã Dumnezeu nu doreste ca fiii Sãi sã fie niste tânguitori, privitori cu fata 
spre trecut, ci vrea sã fie niste oameni fericiti, privind spre viitor si spre vesnicie. 
  
  

Stim cã anul acesta, pe 11 august, va fi o eclipsã de soare. Oamenii cred cã a venit ceasul de apoi... 

Nu a venit nici un ceas de apoi! Nimeni nu stie când vine ceasul de apoi! Eclipsa aceasta de soare a 
fost calculatã cu sute de ani înainte. Se stie precis cum va fi. Înseamnã cã lucrurile se petrec asa cum 
stie Dumnezeu. N-are nici o legãturã cu sfârsitul lumii si cu semnele sfârsitului. 
  
  

Unii care cred în ceea ce a scris Nostradamus, spun cã el a prevestit aceasta. 

Eu nu stiu ce a scris, si pentru mine Nostradamus nu este o autoritate. 
  
  

Ce sfaturi le dati viitorilor slujitori ai altarului din Seminarul Teologic? 

Dragã, eu am vorbit odatã la Teologie despre rugãciune, era în 1955, în 4 aprilie. Si în timp ce 
vorbeam despre rugãciune, într-o salã de curs, mi-a venit o idee: cã ar putea cineva sã fie preot 
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înainte sã fie crestin, înainte de a avea convingeri crestine. Si le-am spus celor care mã ascultau: "Fiti 
atenti sã nu ajungeti preoti înainte de a fi crestini!" 

Sfatul meu este sã se formeze mai întâi în calitate de crestini si apoi sã urmeze preotia. Sã se formeze 
duhovniceste pentru ceea ce urmeazã sã facã, pentru cã si ei, la rândul lor, trebuie sã îndrume si sã 
formeze alti oameni 
  
  

În ziua de azi au apãrut foarte multe ispite de care Sfintii Pãrinti nu vorbesc. 

De exemplu ... 
  
  

De exemplu, prietenia între tineri si limitele ei. 

Prietenia dintre tineri e de când e lumea, de când e Adam si Eva. Nu se pune problema asta! 
  
  

Între un bãiat si o fatã ... 

Între un bãiat si o fatã... A, adicã vrei sã spui un tip de prietenie pe care Sfintii Pãrinti nu l-au avut în 
vedere. Pãi sfintii au avut în vedere prietenia ca prietenie, nu cu implicatii de cãsãtorie, cu implicatii 
sexuale, asa cum este acum. Dacã un bãiat îti prezintã o fatã si zice cã " e prietena mea", de obicei te 
gândesti cã este cea cu care trãieste el. Pentru cã asa de mult s-a încetãtenit practica aceasta si asa de 
mult s-a degradat notiunea de prietenie, încât la asta te gândesti în mod firesc. 

Prietenia este altceva decât cãsãtoria, iar prietenia între un bãiat si o fatã nu implicã cele ale 
cãsãtoriei. Sfintii Pãrinti nu au în vedere chipul acesta de prietenie, chipul acesta modern de 
întelegere a prieteniei, si de aceea nu se ocupã de el. Dacã este vorba sã rãspundem la întrebarea 
"Cum trebuie sã fie o prietenie între un bãiat si o fatã?" rãspunsul este acesta: Prietenia între un bãiat 
si o fatã trebuie sã fie la mãsura legãturilor dintre un frate si o sorã. Un frate si o sorã nu se angajeazã 
la sexualitate si, deci, legãtura între un frate si o sorã poate fi luatã drept mãsurã pentru legãtura între 
un prieten si o prietenã. 
  
  

Vã rugãm sã ne spuneti ceva despre ce înseamnã "a iubi". 

Toatã lumea stie ce înseamnã "a iubi", pentru cã stii când iubesti si când nu iubesti. Eu sunt dintr-un 
sat din care este si Lucretia Ciobanu. Lucretia Ciobanu, cântãreatã de muzicã popularã, are între 
altele si o cântare în care se cuprind si urmãtoarele cuvinte: 

Pe la poarta cui mi-i drag 
Treabã n-am, si tot îmi fac. 
Pe la care mi-i urât, 
Am treabã si nu mã duc. 

Dacã stii lucrul acesta, stii ce înseamnã sã iubesti, stii ce înseamnã sã nu iubesti. Însã, în lãmurirea 
acestei chestiuni si în completare, as putea spune cã "a iubi" înseamnã a impropria, a aduce pe cel 
iubit în tine însuti, a nu-l lãsa în afarã de tine, a-l purta în tine. 
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Asta înseamnã sã iubesti - sã porti în tine, sã poti spune persoanei iubite: "Nu esti numai în afarã de 
mine, ci esti în mine, si mai ales în mine". 

DESPRE IUBIRE 
- interviu -

  
  Vorbind despre chintesenta virtutilor care este iubirea, arãtati-ne cum lucreazã ea în societate si, 
mai cu seamã, cum putem ajunge la o adevãratã iubire. 

Iubirea determinã alte iubiri. Dumnezeu porunceste iubi-rea, Dumnezeu spune cã iubirea este 
porunca cea mai înaltã, deci ne angajeazã în iubire. Dacã Domnul Hristos a spus: "Întru aceasta vor 
cunoaste toti cã sunteti ucenicii Mei, dacã veti avea dragoste unii fatã de altii" (Ioan 13, 35) sau 
"Precum Eu v-am iubit pe voi, asa si voi sã vã iubiti unul pe altul" (Ioan 13, 34), înseamnã cã 
Domnul Hristos conteazã pe iubire la Judecata de Apoi. Vom fi întrebati atunci despre faptele iubirii 
pe care le-am fãcut sau pe care nu le-am fãcut. Fiecare dintre noi lucreazã cu capacitatea lui, cu 
puterea iubitoare pe care i-a dat-o Dumnezeu, cu iubirea la care a ajuns. 

Iubirea trebuie salvatã, trebuie sã fie mântuitã, ca orice lucru pe care omul îl poate întrebuinta în bine 
sau în rãu, pentru cã "ce faci te si face", iar Sfântul Marcu Ascetul zice cã "Dacã nu faci binele pe 
care îl stii n-are rost sã cunosti alt bine" ca sã-l faci pe acela. 

Fiecare lucrãm cu capacitatea noastrã si trebuie sã veghem asupra iubirii, pentru ca iubirea sã fie cum 
o vrea Dumnezeu, dupã poruncã, si sã determine alte iubiri din partea celor care rãspund iubirii 
noastre. Existã o emulatie în iubire, existã o angajare în iubire. Domnul Hristos l-a întrebat pe 
Sfântul Apostol Petru: "Mã iubesti tu mai mult decât acestia?" (Ioan 21, 15). Deci Domnul Hristos 
vrea chiar o emulatie în iubire, sã iubim cât putem noi mai mult, ca sã-i putem ajuta mai mult pe 
oameni. 

Noi credem cã societatea se îmbunãtãteste prin îmbunãtãtirea oamenilor, iar dacã ne angajãm cu o 
iubire adevã-ratã, atunci înmultim iubirea noastrã si determinãm si înmultim iubirea altora. Este un 
fel de lucrare care se întrepãtrunde. Cei care sunt apropiati, se simt bine unii cu altii, simt datoria de a 
se angaja spre binele altora. Individul primeste de la societate sugestii în legãturã cu tot ceea ce este 
frumos, nu numai cu iubirea, iar în mãsura în care omul primeste sugestiile societãtii, se modeleazã 
prin acestea, ca si prin Evanghelie, care tine de societatea crestinã. În mãsura în care omul 
progreseazã în iubire, îi determinã si pe altii sã se angajeze la aceeasi lucrare, formând astfel un 
suvoi de iubire. Aceasta depinde de mãsura în care oamenii sunt preocupati de lucruri de felul acesta, 
pentru cã dacã nu esti preocupat, iubirea rãmâne o calitate si atâta tot. 

Apoi, în ce priveste legãtura între crestini si societatea necrestinã, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola  
cãtre Romani, are cuvântul: "Nu vã potriviti cu acest veac, ci sã vã schimbati prin înnoirea mintii" 
(Romani 12, 2). Domnul Hristos, vorbind despre învãtãtura crestinã, o aseamãnã cu aluatul de 
dospire care schimbã structura frãmântãturii în care se pune. Ni se recomandã o preocupare cât mai 
atentã si cât mai stãruitoare de îmbunãtãtire a fiecãruia dintre noi. 

În ceea ce priveste viata cãlugãreascã într-o societate crestinã: monahismul este o societate a 
Bisericii, o asociatie de oameni care sunt preocupati mai mult de viata spiritualã, care au niste 
conditii speciale pentru o viatã de cercetare de sine, o viatã de îmbunãtãtire, o viatã de urmãrire a 
perfectiunii crestine. De aceea monahii sunt, sau ar trebui sã fie, modele pentru credin-ciosii 
nemonahi care sunt si ei binecuvântati de Dumnezeu. 
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Viata comunã este viata de familie, pe care Biserica o binecuvinteazã si pe care oamenii o trãiesc la 
mãsurile lor si prin care se realizeazã continuitatea neamului omenesc, deci si posibilitatea de a 
exista cãlugãrii. Cãlugãrii nu existã de la sine, ci existã prin familiile din care pornesc. Odatã ajunsi 
în con-ditiile pe care le au cãlugãrii si realizând lucruri care tin de o viatã sfântã, de o viatã în care 
iubirea îsi manifestã prezenta, cãlugãrii sunt un fel de ferment, un fel de aluat de dospire în raport cu 
societatea crestinã si poate si în raport cu societatea necrestinã, pentru cã oamenii, de obicei, se 
intereseazã si de o viatã care este diferitã de viata lor. 

În ziua când am depus voturile monahale (împreunã cu încã doi candidati), mitropolitul de atunci a 
zis: "Voi, astãzi, ati propovãduit mai mult decât oricând în viata voastrã de pânã acum si ati dovedit 
lumii, credinciosilor care au fost de fatã, cã existã si un alt mod de vietuire decât viata comunã, a 
celor multi". 
  
  

Pentru a rãmâne în sfera iubirii, as vrea sã facem referire putin la Emil Cioran care, într-una din 
lucrãrile lui, spune cam asa: "Între iubirea lui Hristos si iubirea comunã (cum o defineati  
dumneavoastrã), nu existã diferente". În"Lacrimi si sfinti", Emil Cioran vorbeste cam asa, eronat,  
evident: "Câti vor fi fost gelosi pe Iisus Hristos pe care sotiile lor Îl vor fi iubind sau câte sotii la 
rândul lor..." s.a.m.d. 

V-as ruga sã evidentiati diferentele dintre iubirea fatã de celãlalt (între soti, între prieteni) si iubirea 
lui Dumnezeu, care este "un izvor care vuieste", si sã anulati diferentele. 

În ceea ce priveste esenta iubirii, iubirea este aceeasi. Crestinismul nu a creat iubirea. Crestinismul a 
accentuat iubirea, a pus-o în valoare, a scos-o în evidentã. Crestinismul are rostul de a salva iubirea, 
de a o directiona, de a face din iubirea pãti-masã - iubire virtuoasã, iubire adevãratã. 

Domnul Hristos a spus: "Cel ce iubeste pe tatã ori pe mamã mai mult decât pe Mine nu este vrednic 
de Mine; cel ce iubeste pe fiu sau pe fiicã mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Si cel ce 
nu-si ia crucea si nu-Mi urmeazã Mie nu este vrednic de Mine" (Matei 10, 37-38). 

Deci Domnul Hristos a avut în vedere posibilitatea de a se schimba calitatea iubirii, de a fi 
directionatã spre negativ iubirea, de aceea spune cã "cel ce iubeste pe tatã sau pe mamã mai mult 
decât pe Mine nu este vrednic de Mine", în întelesul cã cel care nu tine seama se iubirea lui Hristos, 
renuntã la Hristos pentru a face ceea ce îsi doresc pãrintii lui. "Cel ce iubeste pe fiu sau pe fiicã mai 
mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine". Aceasta nu desfiinteazã iubirea fatã de copii, ci o 
accentueazã si o mentine într-o sferã deosebitã ce nu poate niciodatã sã fie nimicitã, umbritã sau 
înlãturatã nici mãcar partial, pentru cã Domnul Hristos mentine iubirea. 

Eu am spus undeva cã mi-am programat toate prieteniile pentru vesnicie. De ce? Pentru cã, mai 
înainte de toate, n-are rost sã renunt la ceva pozitiv. În al doilea rând, când ele se realizeazã prin 
Hristos, rãmân în vesnicie. 

Deci esenta iubirii e aceeasi si la crestini si la necrestini, dar diferentele sunt acestea, cã o iubire care 
este dupã poruncã si care nu face rãul, este o iubire statornicã prin faptul cã te mentine în legãturã cu 
Domnul Hristos. Întâi e Hristos si apoi sunt ceilalti oameni! 
  
  

Pentru a evidentia limitele dintre iubire si falsa iubire, ar trebui sã vorbim despre bucurie sau, mai 
exact, despre iubirea care zideste, aducãtoare de bucurie si luminã. 
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Între învãtãturile Domnului nostru Iisus Hristos este si una care dã probleme multora, care este mai 
putin doritã de oameni dar care îsi are importanta si rostul ei. Este vorba despre iubirea fatã de 
dusmani. Întelegem cu totii iubirea fatã de prieteni, fatã de pãrinti, fatã de copii, întelegem cu totii cã 
ni se cere iubire fatã de oamenii care nu ne fac nici un rãu. Dorim cu totii sã se înmulteascã iubirea, 
am vrea sã fie cât mai multã iubire în lumea aceasta, chiar dacã nu contribuim noi destul sã se 
înmulteascã iubirea, chiar dacã nu întrebuintãm întreaga noastrã capacitate de iubire fireascã. 

Toate acestea le întelegem direct si fãrã un efort oarecare, însã când ni se spune "Iubiti pe vrãjmasii 
vostri, binecuvântati pe cei ce vã blestemã, faceti bine celor ce vã urãsc si rugati-vã pentru cei ce vã 
vatãmã sau vã prigonesc" (Matei 5, 44), parcã stãm la îndoialã! Chiar dacã stim cã au fost oameni 
care au împlinit lucrurile acestea, de exemplu, Sfântul Arhidiacon Stefan, care s-a rugat pentru cei 
care îl ucideau cu pietre zicând: "Doamne, nu le socoti lor pãcatul acesta!" (Fapte 7, 60). 

Ne pare bine cã Domnul Hristos a zis: "Pãrinte, iartã-le lor, cã nu stiu ce fac" (Luca 23, 34), cuvânt 
pe care l-a rostit fiind rãstignit pe Cruce, referindu-se la rãstignitorii Sãi; totusi, când ni se spune 
nouã sã facem asa, parcã avem ezitãri. Domnul Hristos vine cu o argumentare si zice: "Ca sã fiti fiii 
Tatãlui vostru Celui din ceruri, cã El face sã rãsarã soarele peste cei rãi si peste cei buni si trimite 
ploaie peste cei drepti si peste cei nedrepti" (Matei 5, 45). Si în continuare: "Dacã iubiti numai pe cei 
ce vã iubesc, ce rãsplatã veti avea? Au nu fac si vamesii acelasi lucru?" (Matei 5, 46). Dacã faceti 
bine numai celor ce vã fac bine, ce rãsplatã puteti avea, cã doar si vamesii (categorie dispretuitã pe 
vremea aceea) fac acelasi lucru. "Fiti, dar, voi desãvârsiti precum Tatãl vostru Cel ceresc desãvârsit 
este" (Matei 5, 48). Domnul Hristos spune cuvintele acestea pentru a ne arãta cã numai asa putem sã 
fim fii ai Tatãlui nostru Celui din ceruri, care nu-si mãsoarã iubirea cu starea pe care o au oamenii 
spre care Îsi îndreaptã iubirea. 

Eu cred, însã, cã atunci când Domnul Hristos a spus cuvântul "Iubiti pe vrãjmasii vostri", s-a gândit 
si la faptul cã iubirea este fericire. Nimeni nu este mai fericit decât acela care iubeste si se simte 
iubit. În orice caz, iubirea este aducãtoare de multumire, aducãtoare de fericire. 

Când iubesti pe cineva, intri în sfera bucuriei, esti satisfã-cut de însusi faptul cã iubesti. Pentru cã 
Domnul Hristos stia si stie lucrul acesta, a rânduit si iubirea fatã de dusmani. Nu numai în întelesul 
cã dacã nu iubesti pe dusmani te pãgubesti sau în întelesul cã dacã îi iubesti nu rãsplãtesti rãul cu rãu, 
ci mai cu seamã în întelesul cã, iubind pe dusmani, ai încã un prilej sã te simti iubit, iubirea fiind 
aducãtoare de fericire, aducãtoare de bucurie. 

În toatã Evanghelia întâlnim gândul cã Domnul Hristos ce-re oamenilor bucuria: "Bucurati-vã si vã 
veseliti cã plata voastrã multã este în ceruri" (Matei 5, 12); "Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea 
sã fie în voi si ca bucuria voastrã sã fie deplinã" (Ioan 15,11); "Iarãsi vã voi vedea si se va bucura 
inima voastrã si bucuria voastrã nimeni nu o va lua de la voi" (Ioan 16, 22). Mântuitorul a prezentat 
Împãrãtia lui Dumnezeu ca pe un prilej de ospãt, ca pe un prilej de bucurie: "Multi vor veni si vor sta 
la masã în Împãrãtia lui Dumnezeu cu Avraam, cu Isaac si cu Iacov"; "Bine, slugã bunã si 
credincioasã, peste putine ai fost credincioasã, peste multe te voi pune; intrã întru bucuria domnului 
tãu" (Matei 25, 23). Oamenii s-au bucurat de Domnul Hristos, de prezenta Lui, de atingerea de El. L-
au auzit vorbin-du-le, îndemnându-i spre bucurie. Multimea uimitã si bucuroasã a alergat sã I se 
închine când Domnul Hristos a coborât din Muntele Schimbãrii la Fatã (cf. Marcu 9, 15). 

Sfintii Apostoli au insistat si ei în învãtãturile lor si în scrierile lor pentru bucurie. Sfântul Apostol 
Pavel zice: "Bucurati-vã întru bucuria nãdejdii", cuvânt scris în Epistola cãtre Romani, sau 
"Bucurati-vã pururea întru Domnul. Si iarãsi zic: Bucurati-vã" (Filipeni 4, 4). 

Toate acestea sunt îndemnuri la bucurie pentru cã Dumnezeu vrea ca toti oamenii sã intre în suvoiul 
de bucurie, iar iubirea este un temei de bucurie. Cu cât iubesti mai mult si pe mai multi, cu atât esti 
mai mult în sfera bucuriei. Asa cã nu se poate desprinde iubirea de bucurie, nici bucuria de iubire. Se 

82



conditioneazã una pe alta, se sustin. Bucuria sustine iubirea, iubirea sustine bucuria si acestea douã îl 
caracterizeazã pe crestinul cel bun, care se modeleazã dupã voia lui Dumnezeu. 
  
  O temã de permanentã actualitate este iubirea în rândul tinerilor. Aveti si o carte care s-a ocupat 
cu acest subiect. Aceastã iubire în rândul tinerilor este uneori denaturatã, de multe ori este întinatã,  
ajungându-se chiar la curvie. Care este sfatul Preacuviosiei voastre? 

Mai întâi de toate as vrea sã spun cã pe când eram copil si auzeam vorbindu-se de iubire aveam 
impresia cã este un lucru interzis. Nu-mi aduc aminte ce gândeam în legãturã cu porunca de a iubi, 
dar când se vorbea despre tineri - cã se iubesc, aveam impresia cã este un lucru care nu trebuie sã se 
facã. Nu-mi aduc aminte la ce mã gândeam anume sau pânã unde mã gândeam cã duce iubirea, dar 
tin minte foarte bine cã aveam impresia cã iubirea este un lucru interzis, mai ales între tineri de sex 
opus. 

În realitate nu este asa, pentru cã iubirea este o virtute, este un dar de la Dumnezeu, este ceea ce ne 
aseamãnã cu Dumnezeu. Dacã stim cum sã ne rânduim iubirea la tinerete si la bãtrânete, iubirea 
rãmâne o realitate salvatoare, o realitate mântuitoare. 

Însã, pentru cã toate ale omului sunt la nivelul omului si pentru cã în iubirea curatã pot sã intre si 
lucruri neconforme cu curãtia, cu iubirea superioarã, trebuie sã avem în vedere niste lucruri. Mai 
întâi de toate, s-a ajuns la o întelegere gresitã a prieteniei. Odatã eram în fata unei fete care se numea 
Monica, si i-am zis: 

• Si eu am o prietenã pe care o cheamã Monica. 
• Nu se poate! 
• De ce sã nu se poatã? 
• Pentru cã dumneavoastrã sunteti cãlugãr si nu puteti avea prietene! 

În realitate, asa cãlugãr cum sunt, pot avea prietene cât de multe, dacã prietenia este înteleasã cum 
trebuie înteleasã, fãrã implicatii de altã naturã, care astãzi sunt gândite în legãturã cu prietenia. 

Prietenia este un lucru sfânt. Prietenia este ceva din realitatea raiului adus aici, pe pãmânt. De ce n-
am putea (cum zice Sfântul Apostol Pavel) avea o sorã cum au ceilalti apostoli, de ce n-as putea avea 
si eu o prietenã cum a avut sfântul Ioan Gurã de Aur? La mãsurile acelea, putem avea toti prietene, 
cât de multe! Când este vorba de implicatii care nu tin de prietenie, acelea nu tin nici de iubire! 

Iubirea îi apropie pe oameni, dar nu-i angajeazã la lucruri care nu tin de prietenie, care pot aduce 
complicatii (si de cele mai multe ori aduc complicatii). Sunt putini prieteni care îsi con-tinuã 
prietenia în cãsãtorie. Sunt atâtia oameni care spun, si mai ales eu am posibilitatea sã aud spunând: 
"am avut un prieten si m-am certat cu el". Nu se poate! Cum sã te certi cu un prieten? Ori ai prieten 
si nu te certi niciodatã, ori zici cã ai prieten si te-ai certat cu el, dar asta înseamnã cã nu ai avut un 
prieten. 

În ceea ce priveste iubirea între tineri, eu zic cã trebuie tinutã la mãsurile iubirii dintre frate si sorã. 
De obicei când ne gândim la o iubire curatã, la o iubire salvatã, ne gândim la iubirea dintre frati care 
se respectã ca fratii si se iubesc ca fratii. Când este vorba de o iubire care scade, care oferã ce nu 
trebuie sã ofere, sigur cã lucrurile se complicã! Iubirea scade, se întineazã si nu mai duce la ceea ce 
întelegem noi a fi bucurie, ci duce la niste lucruri care nu tin de prietenie, ci tin de cãsãtorie. Sunt 
lucruri care în cãsãtorie merg bine, dar în prietenie nu trebuie admise! 
  
  

Totusi, sfatul final în vederea realizãrii acestor lucruri, care ar fi, vizându-L si pe Dumnezeu? 
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Dacã tii seama de Dumnezeu, stii ce ai de fãcut. Oamenii care fac altceva decât vrea Dumnezeu, de 
obicei nu tin seama de Dumnezeu! Pentru cei mai multi oameni, chiar dintre cei care se considerã 
credinciosi, Dumnezeu este mai mult o idee decât o realitate, mai mult o probabilitate decât ceva 
sigur. Ei nu se raporteazã la Dumnezeu. 

Atunci când te raportezi la Dumnezeu, te întrebi: Ce-mi porunceste Dumnezeu, în cazul acesta? "Ce 
vrea Dumnezeu de la mine? Ce asteaptã Dumnezeu de la mine?" Dacã tii seama de Dumnezeu, 
lucrurile merg bine de la sine. Nu a zis Domnul Hristos: "Cel ce iubeste pe tatã ori pe mamã mai 
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel iubeste pe fiu sau pe fiicã mai mult decât pe Mine 
nu este vrednic de Mine. Si cel ce nu-si ia crucea si nu-Mi urmeazã Mie nu este vrednic de Mine"? 
Tocmai asta a vrut sã scoatã în evidentã, cã în mãsura în care tii seama de Dumnezeu, lucrurile 
decurg de la sine cum trebuie, iar când nu tii seama de Dumnezeu, atunci admiti lucruri pe care nu le 
binecuvinteazã Dumnezeu. 

Pãrintii care-i lasã pe copiii lor în nerânduialã, în nelegiuire, pentru cã "sunt copiii lor" si... "lasã sã 
se distreze"... "c-asa-i bine"... "c-asa-i modern"..., aceia nu mai tin seama de Dumnezeu! Copiii care-
si necãjesc pãrintii fãcând lucruri pe care pãrintii nu le vor, nu-si mai iubesc pãrintii, ci-si iubesc 
patimile si lucrurile la care n-ar avea dreptul pânã nu sunt în rânduialã cu viata, cu cãsãtoria. În cazul 
acesta, bineînteles cã Dumnezeu este absent din gândurile lor, din simtãmintele lor, si atunci lucrurile 
merg în afarã de Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate binecuvânta o astfel de viatã. 

Când se tine seama de Dumnezeu, totul merge în legãturã cu Dumnezeu si în legãturã cu porunca lui 
Dumnezeu, iar viata nu suferã scãderi. În cazurile acestea, cu implicatii care nu tin de prietenie, de 
cele mai multe ori, oamenii nu-si lucreazã binele vesnic, ci un bine pãrut, un bine pe care îl admit ei 
pentru o vreme, apoi hai sã ne certãm cã n-am mai fost prieteni! Nu se poate! Când este vorba de 
Dumnezeu, lucrurile merg bine si bucuria este sigurã, pânã la sfârsitul vietii. O iubire care are scãderi 
si umbre poate fi ducãtoare la un fel de multumire vremelnicã, dupã care aduce nemultumiri. 
  
  O iubire desacralizatã poate fi recuperatã?Dacã da, cum? 

O iubire desacralizatã poate fi recuperatã numai în mãsura în care cineva o recunoaste a fi 
desacralizatã. Dacã o socoteste normalã, "cã asa face toatã lumea" s.a.m.d, nu poate fi recu-peratã. Se 
târãste la nivelul omului care se angajeazã la acea iubire desacralizatã, pentru cã toate ale omului 
sunt la mãsurile la care se gãseste omul. 

Cred cã o iubire desacralizatã poate fi si ea salvatã asa cum poate fi salvat orice în viata omului, dar 
în mãsura în care omul recunoaste negativul din iubirea lui si se sileste, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
sã-si reabiliteze iubirea. Deci întâi este gândul cã nu face bine când are o iubire pe care nu o vrea 
Dumnezeu asa. 

Sunt necesare raportarea la porunca lui Dumnezeu, constiinta cã nu-i bine, dorinta de bine si 
rugãciunea cãtre Dumnezeu. Mântuirea nu ne-o dãm noi, ci ne-o dã Dumnezeu. Iubirea n-o 
schimbãm noi cu puterile noastre, ci o schimbã Dumnezeu în noi, în mãsura în care dorim sã fim 
schimbati de Dumnezeu de la rãu la bine. 
  
  Pãrinte Teofil, dati-ne un cuvânt de folos. 

Sã salvãm si sã înmultim iubirea! 
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