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ÎNDRUMAR DUHOVNICESC  PENTRU  MÂNTUIREA 
CREŞTINULUI  ORTODOX  

 
             
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                       Preot Grigorie Diacenko 
           

 IUBI ŢI CREDINCIO ŞI, RĂSPUNS BUN LA  ÎNFRICOŞATA 
JUDECATĂ  A LUI HRISTOS SĂ CEREM!                                          

«Şi întrucât lumea, cu înţelepciuea ei, n-a cunoscut pe 
Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit  cu 
cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii»  
(1 Corinteni 1:21). 
           
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Dumnezeu, Care te-a creat fără tine nu te va mântui fără 
voinţa şi participarea ta» (Fericitul Augustin). 
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                 ÎNFRICO ŞATA   JUDECAT Ă   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Când Fiul Omului va şedea pe Tronul Slavei Sale... şi va pune oile 
de-a dreapta Sa si caprele de-a stânga... şi va zice celor de-a dreapta: 
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«Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu, moşteniţi Împărăţia care este 
pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci am flămânzit şi Mi-a ţi 
dat de am mâncat;am însetat şi Mi-a ţi dat de am băut; străin am fost 
şi M-aţi primit cu dragoste; gol am fost şi M-ati îmbrăcat;bolnav am 
fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine» (Matei 
25:31-36). Atunci El va zice: «Întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti 
fraţi ai mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut» (Matei 25:40). Aşadar este 
adevărat ceea ce Domnul zice prin Solomon: «Cine miluieşte pe 
sărac, împrumută pe Dumnezeu». 
 
 
      Pe ce treaptă a urcuşului către Dumnezeu mă aflu eu? 
 
     Există trepte ale urcuşului duhovnicesc către Dumnezeu. Şi pot fi 
enumerate multe, dar le vom arăta pe cele principale: 
       ► Cea dintâi treaptă este întoarcerea de la păcate la virtute. 
Omul păcătos nu îşi aduce aminte de Dumnezeu şi de mântuirea 
sufletului său nu se îngrijeşte, ci trăieşte cum 
se nimereşte, mulţumindu-şi patimile şi 
înclinaţiile sale fără nicio îngrădire, ferindu-
se numai să nu strice relaţiile reciproce cu 
ceilalţi. Se întâmplă ca, fie Îngerul păzitor 
din inimă, fie cuvântul lui Dumnezeu - prin 
auz - să-i descopere înaintea ochilor adâncul, 
spre care el merge cu ochii închişi. Atunci ia 
în inima sa hotărârea fermă de a renunţa la 
faptele şi obiceiurile lui rele dinainte de a-şi 
începe viaţa după poruncile lui Dumnezeu. 
Merge la Biserică la dumnezeieştile slujbe, 
îndată ce are posibilitatea si păzeşte toate 
rânduielile Bisericii, ajută prin toate 
mijloacele pe cei nevoiaşi, îşi săvârşeşte 
lucrul conştiincios, rabdă când trebuie să 
rabde – şi pentru sine, şi pentru ceilalţi, păstrează pacea si împăcarea, 
se distinge prin statornicie şi seriozitate, nu vorbeşte în deşert, nu se 
ceartă, doarme puţin, mănâncă puţin şi aşa mai departe. Aceasta este 
prima treaptă. 
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       ► Cea de-a doua treaptă este trecerea de la lucrarea cea bună 
dinafară la formarea şi păzirea simţămintelor şi înclinaţiilor bune. 
Acelaşi lucru se poate întâmpla cu orice faptă bună. Putem da 
milostenie si putem posti spre a fi văzuţi; ne putem osteni mult pentru 
ceilalţi – din dorinţa de a plăcea oamenilor; putem fi foarte silitori - 
din invidie; putem ţine slujbe şi putem sluji corect - din iubire de 
avuţie si câştiguri nedrepte; astfel că de vom urmări toată mulţimea 
faptelor noastre bune şi vom cerceta în amănunt simţămintele cu care 
au fost săvârşite, poate reieşi că toate se reduc la zero, că sunt anulate 
de proasta calitate a simţămintelor din spatele lor. De exemplu, vă 
pregătiţi să mergeţi la Biserică şi vin gândurile şi vă spun: «Îmbracă-
te mai frumos ca să fii admirat»  sau «Du-te, du-te, că-l vei vedea 
acolo pe acela sau pe aceea» sau «Du-te, că, de te vei duce, vor 
spune că eşti evlavios» –şi altele asemenea. Toate acestea trebuie să 
le izgoniţi, iar în locul lor să puneţi în inimă simţământul datoriei de a 
merge la Biserică spre slava lui Dumnezeu şi cu acest simţământ să 
mergeţi la biserică. 
 
          ► Cea de-a treia treaptă este îndreptarea dintru sine către 
Dumnezeu, care constă în a sta cu mintea şi inima înaintea feţei lui 
Dumnezeu, ceea ce şi este, propriu-zis, intrarea în Sfânta Sfintelor, 
dincolo de catapeteasmă - pe calea cea nouă şi vie (Evrei 
6:19;10:19). Începutul acesteia constă în întărirea cugetării despre 
prezenţa lui Dumnezeu. Oriunde ai fi şi orice ai face, să ştii că ochiul 
cel atoatevăzător al lui Dumnezeu este pironit asupra inimii tale şi o 
pătrunde cu totul. Precum soarele pe cer străluceşte şi luminează tot 
pământul şi toate făpturile se mişcă şi lucrează sub strălucirea lui aşa 
să săvârşim şi noi toate lucrările noastre duhovniceşti, întărind pe 
temelia minţii noastre Soarele cel duhovnicesc - pe Dumnezeu 
atoatevăzătorul. 
                

În ţeleg eu oare cu toate puterile sufletului meu, că fără 
Iisus Hristos nu pot face niciun pas pe  

calea vieţii duhovniceşti? 
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Să ne aducem aminte cuvintele Domnului: «Fără Mine nu puteţi face 
nimic» (Ioan 15:5). În organismul duhovnicesc se află începutul 
vieţii, însă el nu poate exista de unul singur. El are nevoie de nişte 
condiţii, în care să poată trăi, să se mişte şi să existe - într-un cuvânt 
are nevoie de mediu. Fără el nu poate nici să trăiască, nici să se mişte, 
nici să existe. Fără mediu sufletul este ca peştele pe uscat. 
        Şi ce anume alcătuieşte mediul nostru duhovnicesc? Dumnezeu 
este mediul nostru duhovnicesc. De aceea, fără El nu există nici viaţă, 
nici gândire, nici putere - nimic. «Fără Mine nu puteţi face nimic». 
        Cea mai mare rătăcire în viaţa duhovnicească constă în încercarea 
neîncetată de a trăi în afara mediului. 
        După puternice dezamăgiri, cu sentimentul amar al slăbiciunii 
noastre cu neputinţă de vindecat, uitându-ne înlăuntrul nostru, de mii 
de ori repetăm: «Suflete al meu, toată nădejdea ta pune-o în 
Dumnezeu!» Însă lecţia o uităm îndată. Puterea dăruită nouă, o 
atribuim degrabă propriilor noastre strădanii şi chiar izbânda cea 
vremelnică o socotim în mod greşit un semn al puterii noastre 
lăuntrice de viaţă. Şi voim încă o dată, după zile întregi de suferinţă, 
fără a dobândi noi puteri; după ofilire fără înflorire, pierind de sete, în 
cele din urmă, alergăm la Dumnezeu ca la ultima noatră scăpare. 
          Ni se spune destul de clar: «Pune toată nădejdea ta numai în 
Dumnezeu», însă noi nu ştim de ce. Nouă niciodată nu ne-a fost clar 
pe deplin că fără Dumnezeu sufletul nostru piere, ca trupul fără hrană. 
          Legea naturii aici este atât de clară pe cât poate face ştiinţa acest 
lucru. Noi nu suntem creatori, ci creaturi; Dumnezeu este scăparea şi 
puterea noastră, de aceea legătura cu Dumnezeu este o necesitate 
ştiinţifică şi nimic nu poate ajuta duhul nostru  cel slăbit, ce se chinuie 
printre dărâmăturile vieţii sale duhovniceşti, aşa cum îl poate ajuta 
înţelegerea comună despre regula aceasta simplă, care glăsuieşte că în 
afara mediului omul nu are puterea de a săvârşi nimic. În lumea 
naturii respectăm această lege fără să ne dăm seama. Primim căldura, 
respirăm aerul, apelăm fără să vrem la mediul ce ne înconjoară spre a 
dobândi hrană şi băutură, hrană pentru simţurile noastre, stimuli 
intelectuali - tot ceea ce, pătrunzând în noi dinafară, poate prelungi, 
îmbogăţi şi înălţa viaţa noastră. Aşa trebuie să procedăm şi în lumea 
duhovnicească. 
         Nici un cuvânt nu poate fi mai solemn sau mai uimitor decât cele 
prin care El în pilde a arătat acest adevăr: «Precum mlădiţa nu poate 
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să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, 
dacă nu rămâneţi în Mine» (Ioan 15:4). A aduce roadă fără Iisus 
Hristos nu este ceva de necrezut, ci este pur şi simplu cu neputinţă. 
Este totuna cu a aştepta ca roada să se dezvolte fără aer şi căldură, fără 
pământ şi lumina soarelui. Noi uităm cât este de adevărat că «tot 
darul cel bun şi desăvârşit de sus este de la Părintele Luminilor» 
(Iacov 1:17). 
 

           Nu îngădui eu neatenţia şi împrăştierea la 
rugăciune? 

 
         «Nu cu nepăsare trebuie să chemăm ajutorul lui Dumnezeu - 
spune Sfântul Vasile cel Mare - nu cu mintea rătăcind în toate 
păr ţile. Un astfel de om nu numai că nu va primi cele cerute, dar 
Îl va mânia şi mai mult pe Stăpânul. Dacă şi cel ce stă şi discută 
înaintea împăratului stă cu mare frică, neîngăduind nici ochiului 
său trupesc, şi nici celui lăuntric să rătăcească, spre a nu se 
supune primejdiei, nu cu atât mai mult trebuie să stăm cu frică şi 
cutremur înaintea lui Dumnezeu, îndreptând toată mintea către 
El, iar nu către altceva? Pentru că El nu numai că-l vede, 
asemenea oamenilor, pe omul dinafară, ci pătrunde şi în cel 
dinlăuntru».  

«Fără îndoială să te încredinţezi - spune acelaşi Sfânt - că 
Dumnezeu este înaintea ochilor tăi. Dacă cel ce-l vede înaintea sa 
pe mai-marele său, discutând cu el, nu îşi întoarce ochii de la el, cu 
atât mai mult cel ce se roagă lui Dumnezeu va avea mintea 
neabătută de la Cel ce cearcă inimile şi rărunchii». 
         Cum să-I ceri lui Dumnezeu să te audă când tu însuţi nu te auzi? 
Cum voieşti ca Dumnezeu să-şi aducă aminte de tine în vremea 
rugăciunii tale când tu însuţi nu îţi aminteşti de tine? Aceasta 
înseamnă să nu te păzeşti deloc de vrăjmaşul; înseamnă să veghezi cu 
ochii, iar cu inima să dormi, în timp ce creştinul trebuie să vegheze cu 
inima chiar şi atunci când doarme.  

Tocmai de aceea ne îndeamnă apostolul cu atâta râvnă şi 
înţelepciune, zicând: «Stărui ţi în rugăciune, priveghind în ea cu 
mulţumire (Coloseni 4:2), învăţând şi arătând prin aceasta că numai 
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cei pe care Dumnezeu îi vede priveghind în rugăciune, pot primi cele 
cerute de la Dumnezeu». 
         Cineva a pus întrebarea: «Cum este bine a sta la rugăciune?» 
Şi răspunsul a fost: «Să stai ca la judecată, pironindu- ţi ochii către 
gura Domnului, din care este gata a ieşi ultima ta sentinţă: «Vino» 
sau «Pleacă». Şi să strigi: «Doamne, miluieşte-mă!».  
                  

                             Nu mă lenevesc la rugăciune?   
 
            «Cu cine stai de vorbă, suflete al meu?» Şi după aceea, 
închipuindu-L viu înaintea sa pe Domnul, începea a se ruga cu multă 
înduioşare şi cu lacrimi; Atenţia slăbită se încorda, mintea şi inima se 
luminau şi el cu totul se înviora. Iată ce înseamnă să-L închipui viu 
înaintea ta pe Domnul Dumnezeu şi să umbli în prezenţa Lui! 
«Suflete al meu - spunea el mai departe - dacă tu cu oamenii, 
superiori ţie, nu îndrăzneşti a sta de vorbă cu răceală şi nepăsare, 
spre a nu-i supăra, cum îndrăzneşti să stai de vorbă cu asemenea 
răceală şi nepăsare cu Domnul Iisus Hristos?»  
      
            

            Mă săvârşesc eu în cunoaşterea sfintei credinţe? 
 
             Într-adevăr, s-ar părea că de-a lungul celor 19 veacuri creştine, 
oamenii ar fi trebuit sa-şi însuşească destul de mult şi de temeinic 
adevărurile credinţei şi ale vieţii creştin-ortodoxe. Însă, în realitate, nu 
vedem aceasta. Nu mai vorbim despre oamenii de rând; oamenii de 
condiţie medie şi chiar înaltă ştiu despre credinţă mai puţin decât 
oricare altă ştiinţă. Secolul care tocmai se sfârşeşte, a devenit cu totul 
pământesc; majoritatea oamenilor au pierdut gustul pentru tot ce este 
duhovnicesc. Sufletul suferă, voinţa este bolnavă. Viaţa s-a abătut 
de la calea arătată de Dumnezeu şi în calea întoarcerii la cea dinainte 
sunt puse piedicii.  

Oamenii parcă intenţionat fug de acea făclie, ce ar putea 
lumina calea întunecată a vieţii. Credin ţa a slăbit peste tot, 
nepăsarea faţă de credinţă este uimitoare. Generaţia viitoare în 
multe familii până la intrarea în şcoală rareori aude ceva despre 
Dumnezeu, despre religie, despre Biserică. Tot mai rar şi mai rar se 
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întâlnesc mame binecredincioase, care îşi pregătesc singure copiii lor 
pentru a merge la şcoală, învăţându-i noţiunile elementare ale 
credinţei, discutând cu ei despre Dumnezeul milei, despre Hristos 
Mântuitorul, despre Îngerul păzitor şi aşa mai departe. Astăzi copiii 
merg la şcolă deseori în totală ignoranţă faţă de religie. Ştiu multe 
cântece lumeşti, fel de fel de versuri – şi atât de puţine rugăciuni; ştiu 
atât de multe lucruri păcătoase şi atât de puţine lucruri dumnezeieşti. 
           Şi nu sunt clare urmările triste ale acestor rătăciri religioase? 
           Oare nu din necunoaşterea credinţei noastre vine nepăsarea faţă 
de credinţă şi Biserica noastră când spunem în mod cu totul greşit: «În 
orice credinţă te poţi mântui; Dumnezeu este acelaşi pentru toţi; 
deosebirile dintre credinţele creştine sunt un lucru neînsemnat?»  

Şi, oare, nu din neştiinţa adevărului învăţăturii credinţei noastre 
încep unii să-şi alcătuiască singuri „credinţa lor”, iar alţii se prind cu 
atâta uşurinţă de această credinţă nesocotită? Nu de aici vin atracţiile 
faţă de proorocii mincinoşi? Nu din neştiinţa învăţăturii Bisericii 
Ortodoxe există astăzi atât de multe şovăieli în credinţă, îndoieli, 
abateri către sectarism, erezie, schismă?             

Însă răul pricinuit de nerecunoaşterea credinţei creştin 
ortodoxe este atât de mare încât nu poate fi descris! Oare nu din 
neştiinţa sau înţelegerea greşită a regulilor şi legilor credinţei se 
săvârşesc o mulţime de păcate, care nici măcar nu sunt socotite a fi 
păcate? Proorocul Osea plânge şi zice: «nu mai este credinţă [...] nici 
cunoaştere de Dumnezeu în ţară – şi apoi dă lămuriri: Toţi jură 
strâmb, mint, ucid, fură şi sunt desfrânaţi; săvârşesc fapte silnice» 
(Osea 4:2-3).  

Nu tot aşa este şi acum? Din ce în ce mai mult se văd călcările 
legii lui Dumnezeu; patimile cele mai ruşinoase nu întâmpină piedici 
în calea satisfacerii lor. De unde vin toate acestea? «Nu mai este 
credinţă, nici cunoaştere de Dumnezeu în ţară» - în cuvintele acestea 
aflăm răspunsul la întrebare. «Întunecaţi fiind la cuget, înstrăinaţi 
fiind de viaţa lui Dumnezeu, din pricina necunoştinţei care este în 
ei, din pricina împietriri inimii lor, oamenii petrec în nesimţire şi  
s-au dat pe sine desfrânării, săvârşind cu nesaţ toate faptele 
necurăţiei», spune Sfântul Apostol Pavel (Efeseni 4:18-19). 
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Îndeplinesc eu întocmai porunca lui Dumnezeu despre 
cinstirea zilelor de duminică şi sărbători şi le sfinţesc eu pe 

ele prin faptele bunei credinţe? 
 
           Cea dintâi şi cea mai importantă datorie sfântă, pe care o avem 
în ziua de sărbătoare, este frecventarea Sfintei Biserici Ortodoxe –
prezenţa la dumnezeieştile slujbe, îndeosebi la Sfânta Liturghie. 
           Venind de la Biserică, trebuie să ne îngrijim să avem în 
continuare acele simţăminte pline de evlavie, care au stăpânit sufletul 
nostru în Sfânta Biserică. După ieşirea din Biserică, în viaţă - după 
Sfântul Ioan Gură de Aur - nu se cade a ne apuca de lucruri 
necuviincioase, ci împreună cu soţia şi copiii trebuie să ne aducem 
aminte ce am auzit în casa lui Dumnezeu, căci ar fi prea nechibzuit să 
irosim cinci sau şase zile pe treburi lumeşti, iar cele duhovniceşti să 
nu le împărtăşim nici o singură zi. Apoi ia o carte sfântă, dacă ai aşa 
ceva, sau o alta ce te poate înţelepţi spre mântuire, citeşte-o cu atenţie 
şi cu chibzuire şi învaţă să trăieşti în sfinţenie pentru Dumnezeu şi 
mântuirea sufletului tău; îndeletniceşte-te cu convorbiri mântuitoare 
despre Dumnezeu, despre Cer, despre moarte, despre viaţa cea veşnică 
şi alte lucruri importante; învaţă rugăciuni; fugi în sfânta zi a 
Domnului de orice vrajbă, ceartă, vorbe de ocară şi ai grijă ca şi cei 
apropiaţi să petreacă această zi în sfinţenie şi temere de Dumnezeu. 
Aceasta va fi o adevărată prăznuire, căci principalul în ziua de 
sărbătoare este aducerea-aminte de Dumnezeu. Împlinind sfânta 
datorie de a cugeta la Dumnezeu în zilele de sărbătoare, îţi poţi vizita 
rudele cele trupeşti şi prietenii cei sufleteşti pentru a te mângâia şi a te 
bucura împreună cu ei de revedere, pentru a primi sau a da sfat la bună 
vreme; dar de fiecare dată să ţii minte că în sfânta zi ieşi din casa ta şi 
că «tovărăşiile rele strică obiceiurile bune» (1 Corinteni 15:33). 
         Însă cel mai potrivit, mai plăcut lui Dumnezeu şi mai mântuitor 
de suflet este să închini zilele de sărbătoare faptelor milei creştine şi 
ale binefacerii. Faptele milei şi ale dragostei creştine sunt potrivite în 
sărbători, iar acest lucru reiese clar din exemplul Domnului Iisus 
Hristos, Care, făcând bine în ziua de sâmbătă, a afirmat în acelaşi timp 
că se cade a face bine sâmbăta (Matei 12:12). Judecând despre ziua 
de duminică întocmai ca despre ziua deosebitelor binefaceri, Sfântul 
Ioan Gură de Aur lămureşte înclinaţia deosebită din această zi către 
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binefaceri astfel: «Aceasta vine din faptul că în ziua Domnului 
încetează tot lucrul, iar sufletul datorit ă lini ştirii devine mai vesel 
şi, ceea ce este mai important – în această zi am primit o mulţime 
nenumărată de bunătăţi. În această zi moartea a fost sfărâmată, 
blestemul a fost nimicit, păcatul a fost omorât, porţile iadului au 
fost dărâmate, diavolul a fost legat, lupta cea îndelungată a 
încetat, s-a săvârşit împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii, neamul 
noastru a revenit la starea dinainte sau a ajuns la una mult mai 
bună, soarele a văzut ceva uimitor şi minunat – pe Omul care a 
devenit nemuritor». 
          Despre creştinii din vechime se ştie că în zilele de sărbători, de 
obicei, îi cercetau pe cei bolnavi şi pe cei închişi în temniţe, prin 
felurite mijloace se străduiau să aline soarta lor, neluând în seamă 
faptul că asemenea cercetări nu rareori erau pândite de primejdie, 
cinsteau sărbătorile, aducând prinoase bogate la Biserică, prinoase ce 
erau folosite la întreţinerea şi îngroparea celor sărmani, pentru tinerii 
şi fecioarele lipsite de avere şi părinţi, pentru bătrânii ce din pricina 
bătrâneţii nu mai puteau ieşi din casă şi nu mai puteau munci şi de 
asemenea, pentru cei ce răbdau nenorociri şi pentru cei întemniţaţi 
pentru credinţă. 
           Urmând exemplul cel bun al creştinilor din vechime şi noi ar 
trebui în zilele de sărbători să împărţim o parte din veniturile noastre 
spre folosul celor sărmani şi nevoiaşi, aducându-ne aminte că 
Văzătorul de inimi Dumnezeu a căutat şi la obolul cel sărac al văduvei 
(Marcu12:41-44; Luca 21:1-4). 
 

           Muncesc eu în zilele de lucru şi nu mă lenevesc? 
 
        «Nu există – spune Sfântul Ioan Gură de Aur – cu adevărat nu 
există nicio faptă omenească, pe care trândăvia să n-o vatăme: 
căci şi apa, dacă stă, se strică, iar, de va curge, îşi va păstra 
însuşirile; şi fierul, de va rămâne fără întrebuinţare, va fi acoperit 
de rugină, iar, de va făuri ceva din el, va aduce folos şi va străluci 
ca argintul». 
        «Nu patul moale - învaţă acelaşi părinte al Bisericii – nu patul 
de argint, nu liniştea camerei de culcare şi nimic altceva 
asemănător nu fac somnul dulce şi lini ştit, ci truda, oboseala [...]. 
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Aceasta o adevereşte chiar experienţa, dar mai înainte de 
experienţă ne spune Scriptura. Solomon, care totdeauna vieţuia în 
îndestulare dorind să arate acest lucru, a spus: Dulce este somnul 
lucrătorului» (Ecclesiastul 5:11). Robii, de exemplu, toată ziua 
alergând, slujind stăpânilor lor, răbdând oboseala şi deloc odihnindu-
se, primesc răsplată îndestulătoare pentru asemenea griji în somnul lor 
cel plăcut. Şi aceasta este lucrarea iubirii de oameni a lui Dumnezeu – 
că plăcerile se dobândesc nu prin aur şi argint, ci prin trudă, osteneală, 
nevoinţă şi mare chibzuinţă. Nu aşa li se întâmplă celor bogaţi; 
culcându-se în paturile lor, deseori au insomnii şi asa-şi petrec noaptea 
întreagă şi, pe lângă toate strădaniile de a adormi, nu gustă deloc 
somnul cel plăcut. Iar săracul, sfârşind ostenelile de peste zi, cu trupul 
obosit, mai înainte de a se prăbuşi în pat, se cufundă într-un somn 
dulce şi profund şi în el găseşte marea lui răsplată pentru ostenelile lui 
drepte”. 
            

                          Nu mă las eu stăpânit de tândăvie?  
 
         «Timpul petrecut în zadar, complotând cu toate duhurile 
împotriva sărmanului suflet într-o clip ă îşi iau zborul şi încep a 
necăji sufletul - unul îndemnând la una, altul îndemnând la alta 
numai de un singur lucru îngrijindu-se: să abată atenţia de la 
Dumnezeu şi s-o îndrepteze mai întâi spre lucruri deşarte, iar apoi 
spre ceva rău». 
           În Biserică este cu adevărat Cer pământesc; aici sunt cetele 
Domnului, ale Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi ale sfinţilor 
Îngeri; aici este tronul lui Dumnezeu, aici este crucea cea de viaţă 
făcătoare, aici este Evanghelia cea veşnică, acest cuvânt al lui 
Dumnezeu prin care toate s-au făcut; aici sunt cetele sfinţilor; aici 
trebuie şi ne simţim în prezenţa lui Dumnezeu, a Maicii Lui, a 
Puterilor Cereşti şi a tuturor Sfinţilor. Biserica este adevărat Cer 
pământesc; aici înţelegi şi simţi că eşti un adevărat mădular al 
Trupului lui Hristos şi al Bisericii Lui, mai ales în timpul cereştii 
Liturghii şi al Împărtăşirii cu Sfintele Taine ale Trupului şi Sângelui 
lui Hristos.  

O, cum trebuie, dar, să vieţuim, să gândim, să simţim şi să 
vorbim spre a ne afla cu vrednicie în acest Cer pământesc! 
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Mă apropii eu cu credinţă şi evlavie  
de Tainele lui Hristos? 

  
„Primind Sfintele Tine, fiţi fără îndoială încredinţaţi că primiţi 

Trupul şi Sângele lui Hristos aşa cum fără îndoială sunteţi încredinţaţi 
că în fiecare clipă respiraţi aer. Ziceţi în sinea voastră: „Pe cât de 
adevărat este că respir tot timpul aerul, atât de adevărat este că-L 
primesc acum în mine odată cu aerul pe Domnul meu Iisus Hristos - 
suflarea mea, viaţa mea, bucuria mea, mântuirea mea. El este mai 
presus de aer, în orice clipă a vieţii mele, El este suflarea mea, este 
mai presus de cuvânt, este cuvântul meu;este mai presus de cuget, este 
cugetul meu; este mai presus de orice lumină, este lumina mea; este 
mai presus de orice hrană, este hrana mea; este mai presus de orice 
băutură, este băutura mea; este mai presus de orice veşmânt, este 
veşmântul meu; este mai presus de orice bună mireasmă, este buna 
mea mireasmă, este mai presus de orice dulceaţă, este dulceaţa mea, 
este mai presus de tată, este tatăl meu, este mai presus de mamă, este 
mama mea, este mai presus de pământ, este pământul meu cel tare, 
care mă ţine şi nu va mai fi clătinat în veci”. Deoarece noi, 
pământenii, uităm că în toată vremea pe El Îl respirăm, prin El 
vieţuim, ne mişcăm şi existăm, şi ne-am săpat fântâni sparte (Ieremia 
2:13), El ne-a descoperit în Tainele Sale - Sângele Său - Izvor de apă 
vie curgătoare spre viaţa veşnică şi ni se dă pe Sine Însuşi hrană şi 
băutură ca noi să fim vii întru El”. 
 

   Îi cinstesc eu pe părin ţii mei aşa cum  
cere legea lui Dumnezeu? 

 
            ► Slăbirea legăturii dintre părin ţi şi copii - totdeauna este 
semn rău şi primejdios. Fără îndoială că trebuie să fim cu mare 
băgare de seamă în această privinţă. 
           Încă mai ţin minte cei ce sunt în viaţă că cinstirea, respectul şi 
ascultarea de poruncile şi voia părin ţilor erau mai profunde înainte 
decât acum. Oamenii generaţiei trecute ar fi profund tulburaţi şi jigni ţi 
de purtarea urâtă şi neruşinată a copiilor de acum faţă de părinţii lor, 
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de expresiile necuviincioase şi nepoliticoase cu care mulţi tineri 
răspund, de obicei, părinţilor lor. 
          ► O mulţime de tineri moderni, care nu sunt vrednici să lege 
curelele la încălţămintelor tatălui lor, de care depind întru totul, 
socotesc oarecum umilitor să rostească acest cuvânt de cinstire, 
«părinte». Această formulă scumpă şi duioasă de adresare este 
înlocuită cu o formulă necuviincioasă şi rece. În toate păturile 
societăţii se află părinţi, care îşi iubesc şi îşi răsfaţă copiii, se 
străduiesc să-i facă fericiţi, muncind pentru ei, înconjurându-i cu toată 
grija şi făcându-le orice plăcere - iar copiii lor primesc toată această 
dragoste şi jertfelnicie ca pe lucrul cel mai obişnuit şi urmarea 
cuvenită a «privilegiilor»  lor şi nu mulţumesc nicidecum părinţilor.  
           Mulţi oameni au fost chinuiţi ani îndelungaţi de mustrările 
conştiinţei pentru nerecunoştinţa lor faţă de părinţi. Regele scoţian 
Iacob al IV-lea a ridicat în tinereţe arma împotriva tatălui său. Toţi 
anii lui. După aceea a fost o lungă şi amarnică răscumpărare a acestui 
păcat. În amintirea lui purta sub haină un brâu de fier şi la acest brâu 
adăuga în fiecare an câte o verigă nouă cu greutatea de o uncie, pentru 
ca pocăinţa lui să devină mai puternică cu fiecare an din viaţa lui. 
             O, iubitorule de Hristos frate! Fiu al Bisericii Ortodoxe! Toţi 
suntem fiii risipitori ai lui Dumnezeu, fiii risipitori ai Acelui Tată 
Ceresc, Căruia unicul şi Dumnezeiescul Său Fiu I-a arătat pe pământ 
ascultare cu atâta dragoste şi atâta evlavie! Să căutăm ajutorul la 
Sfântul Duh pentru împlinirea poruncilor Lui. «Copii, ascultaţi pe 
părin ţii voştri în Domnul că aceasta este dreptate» (Efeseni 6:1). Să 
ţinem bine aminte această mare învăţătură a Sfântului Apostol Pavel: 
să se pocăiască şi să se îndrepteze toţi cei ce nu i-au cinstit pe părinţii 
lor! 
          Vai, cât trebuie să glăsuiască fiecare dintre noi înaintea 
Domnului: «Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: 
Tată, am greşit la cer şi înaintea ta» (Luca 15:18). 
 

                Ar ăt cinstirea cuvenită preoţilor Bisericii?  
 

 «Să arătăm, iubiţilor, toată respectul celor, cărora le este 
dăruit ă puterea Sfântului Duh» - învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur. 
Cinul preoţesc are mare însemnătate: «Cărora veţi ierta păcatele le 
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vor fi iertate» (Ioan 20:23), de aceea şi Sfântul Apostol Pavel spune: 
Ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor» (Evrei 13:17) şi  
«să-i socotiţi pe ei vrednici de dragoste prisositoare» (1 Tesaloniceni 
5:13). 

Tu te îngrijeşti numai de tine şi, dacă îţi rânduieşti cum se 
cuvine bunăstarea ta, nu ai nicio responsabilitate faţă de ceilalţi; dar 
preotul, chiar de şi-ar orândui bine viaţa sa, dacă nu se îngrijeşte cu 
osârdie de tine şi de toţi cei încredinţaţi lui, va merge împreună cu cei 
răi în gheenă şi nu pentru faptele sale, ci pentru ale voastre poate pieri 
dacă nu va împlini cum se cuvine toate, către care este dator. Aşadar, 
ştiind cât de mare este primejdia pentru ei, arătaţi-le bunăvoinţă.  

Acesta are în vedere apostolul Pavel când zice: «fiindcă ei 
priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă» 
(Evrei 13:17). De aceea, trebuie să fie cinstiţi de voi în chip deosebit. 
Iar preoţii stau nu în scaunul lui Moise, ci în scaunul lui Hristos; căci 
ei învăţătura lui Hristos au primit-o, precum şi Sfântul Pavel zice: «În 
numele lui Hristos aşadar, ne înfăţişăm ca mijlocitori, ca şi cum 
Însuşi Dumnezeu v-ar îndemna prin noi» (2 Corinteni 5:20). Ce 
iertare merită toate acestea când în ochiul nostru nu vedem bârna, iar 
paiul din ochiul celuilalt îl băgăm de seamă imediat? Nu ştii că, 
osândindu-i astfel pe ceilalţi, îţi găteşti ţie o mai aspră osândă? 

 

                                  Îmi iubesc eu Patria?  
 

Unul dintre cele mai sigure mijloace pentru dobândirea 
bunăvoirii Lui, a spus oarecând casei lui Iacov: «Împarte pâinea ta cu 
cel flămând, adăposteşte în casa ta pe cel sărman, pe cel gol 
îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina 
ta va răsări ca zorii şi tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va 
merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu» (Isaia 58:7-
8). Să se pecetluiască în sufletele noastre aceste aceste cuvinte 
îmbucurătoare şi mângâietoare ale Domnului şi să trezească în noi 
râvna cea vie către slujirea cea după putere spre binele aproapelui 
nostru, de care ne leagă voia cea sfântă a lui Dumnezeu, ca pe 
mădularele unui singur trup, hrănindu-se dintr-o singură pâine, 
îngrădindu-se cu o singură putere, sfinţindu-ne şi mântuindu-ne printr-
o singură credinţă! 
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Nu l-am privit eu pe aproapele meu ca pe unealta 
necuratelor mele patimi trupeşti? 

 
        Dumnezeu i-a creat pe oameni cu sexe diferite şi unirea lor a 
rânduit-o pentru naşterea de fii, nu pentru stârnirea şi hrănirea poftelor 
trupeşti. Şi, de aceea, cine desfrânează, acela se foloseşte de trupul său 
împotriva intenţiei lui Dumnezeu, care este sfinţenia noastră. Iar prin 
desfrâu se năruie sfinţenia noastră, aşa încât această patimă este 
numită cu precădere în Sfânta Scriptură «necurată» (Marcu 7:21-23; 
Efeseni 5:3; Coloseni 3:5) şi «împotriva propriului trup» (1 Corinteni 
6:18), fără îndoială, pentru că, lămureşte Sfântul Ioan Scărarul, «prin 
desfrâu întinăm însăşi fiin ţa trupului, ceea ce nu se poate spune 
despre alt păcat». 
         Trupurile noastre sunt mădularele Trupului celui tainic al lui 
Hristos şi trebuie să fie uneltele vieţii şi ale harului lui Hristos, «însă 
cel ce desfrânează înrobeşte mădularele sale poftelor trupeşti»  
(1 Corinteni 6:15). Deoarece «trupul nostru este templu al Duhului 
Sfânt» (1 Corinteni 3:16; 6:19) prin necurăţiile trupeşti se alungă din 
trupul nostru Duhul lui Dumnezeu şi se face loc divolului. Noi suntem 
răscumpăraţi cu preţ mare – cu nepreţuitul Sânge al Fiului lui 
Dumnezeu - pentru a slujii lui Dumnezeu cu sufletul şi trupul; ce 
jignire va fi pentru Domnul Iisus dacă trupul nostru, răscumpărat de El 
pentru sfinţenie, îl întinăm prin necurata poftă a cărnii (1 Corinteni 
6:20; 1 Petru 1:18-19; Tit 2:11-12)? 
         Foarte primejdios este «a ne înrobi poftelor trupeşti, căci cel 
mai mare rău vine de aici» (Pilde 5:2-4; 7;5-27): iubirea de plăceri îl 
lipseşte pe om de avuţie, bogăţie, bunăstare şi belşug şi îl duce la 
sărăcie şi la lipsuri. «Cine umblă cu desfrânatele îşi prăpădeşte 
averea» (Pilde 29:3). Un asemenea exemplu putem vedea în fiul cel 
risipitor, care, risipindu-şi averea, a ajuns într-o asemenea sărăcie 
încât se hrănea cu mâncarea porcilor (Luca 15:11-16). Desfrânatul cel 
nestăpânit îşi pierde sănătatea trupului, frumuseţea chipului, 
strălucirea ochilor, armonia glasului, trezvia, vitejia, tăria şi puterea, 
mai ales dacă îl loveşte o boală, care, după mărturia Sfântului 
Dimitrie, „ca un vierme neadormit îi mănâncă trupul, îl roade din cap 
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până în picioare, răspândeşte miros urât şi îl face pe om urât de toţi şi 
toţi fug de el ca de răul cel mai crunt”. 
        Iată, iubitul meu frate în Hristos, mijloacele pentru lupta cu 
patima desfrâului. 
         Roagă-te lui Dumnezeu şi sfinţilor Lui pentru ajutor!  Cel 
dintâi mijloc pentru a birui în tine patima desfrâului este rugăciunea. 
Cuviosul Maxim Mărturisitorul ne sfătuieşte să ne rugăm împotriva 
gândurilor desfrânate prin cuvintele proorocului David: «Tu eşti 
scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea:  
izbăveşte-mă de cei ce m-au înconjurat» (Psalmi 31:8); şi Cuviosul 
Ioan Scărarul aduce un model al acestei rugăciuni împotriva 
gândurilor desfrânate: «Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte»! 
(Psalm 69:1). De folos în acest caz este să-i chemăm în ajutor pe acei 
Sfinţi, care au luptat îndeosebi pentru curăţie şi neprihănire. 
         Aleargă la post ca la cel mai sigur mijloc pentru potolirea 
patimii trupeşti. Postul ajută la înfrânarea trupului. Iar aceasta este 
foarte plăcută lui Dumnezeu, Care doreşte să ne răstignim trupul cu 
patimile şi poftele lui. Sfântul Apostol Pavel spune: îmi chinuiesc 
trupul meu şi îl voi supune robiei - adică îl fac rob duhului  
(1 Corinteni 9:27). 
       Toţi Sfinţii nevoitori, care au atins înalta treaptă a curăţiei, 
recunosc că postul este un mijloc minunat pentru înfrânarea patimilor 
şi pentru înrobirea trupului faţă de duh. «Aşa cum păsările grase nu 
pot zbura prea sus, aşa şi celui ce face plăcerile trupului său îi este 
cu neputinţă să se înalţe la cer». 
        Cugetă la moarte în clipa ademenirii către păcatul desfrânării . 
Cugetă la moartea ta, la Înfricoşata Judecată, la înviere, la iad, la 
fericirea drepţilor. Cu aceste gânduri mai mult te vei depărta de toate 
dorinţele şi faptele cele rele. 
        Gândul la moartea care ne va lipsi de toate plăcerile pământeşti, 
gândul că trupul nostru mort va fi pus în mormânt, unde îndată îl vor 
mânca viermii, vor potoli valurile patimilor noastre. Gândul la 
Judecata cea de obşte va înrădăcina în inimă frica cea mântuitoare. 
„Adu-ţi aminte de Judecată şi nu se vor înteţi în tine nici adulterul, 
nici desfrâul, nici uciderea” (Sfântul Chiril al Ierusalimului). Gândul 
la iad îţi va arăta toată primejdia desfătării vremelnice cu păcatul. 
Gândul la veşnicia de care  ne apropiem cu fiecare clipă poate face 
astfel încât să nu simţi înclinaţie spre plăcerile deşarte şi la toate 
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farmecele vieţii de aici să începi a te uita ca la simplele deşertăciuni, 
care chinuiesc duhul. 
         Fă un efort de voinţă pentru izgonirea dorinţelor desfrânate. 
Despre gândul desfrânat un bătrân-pustnic a spus: «Voieşti să te 
mântuieşti, stând în pat? Mergi şi lucrează, mergi şi te osteneşte! 
Mergi şi caută şi vei afla! Priveghează, bate şi ţi se va deschide» 
(Matei 7:7-8). În lume pentru fiecare bătălie există luptători buni, care 
pentru multele răni primite de la duşmani, pentru răbdarea şi bărbăţia 
lor primesc cununi. Deseori şi unul singur, luptând cu câte doi şi fiind 
rănit de ei, îşi păstrează bărbăţia în vremea loviturilor  şi îi biruie pe 
cei ce se bat cu el. Vezi ce bărbăţie au ei pentru răsplata cea 
trupească? Stai şi tu şi te îmbărbătează şi Dumnezeu îl va birui pentru 
tine pe vrăjmaşul”. 
 

Sunt eu cu băgare de seamă faţă de orice zvon  
legat de mine şi de ceilalţi oameni? 

 
            Auzi un cuvânt care te ponegreşte sau te umileşte pe tine? 
Păzeşte-te, să nu te aprinzi de mânia, care nu lucrează dreptatea lui 
Dumnezeu! (Iacov 1:20). Zi mai bine în sinea ta: „Iat ă, am prilejul 
să învăţ răbdarea şi smerenia” - şi răspunde-i celui ce te-a ponegrit 
şi te-a umilit fie prin t ăcere, fie, dacă trebuie, prin cuvântul blând al 
dreptăţii. 
 

          Împlinesc eu cu bună-credinţă îndatoririle mele?  
 
              Toţi suntem robii lui Dumnezeu. Fiecăruia El i-a rânduit locul 
său şi vede cine şi cum îl împlineşte. El este pretutindeni. Şi vede tot 
timpul. «Cea mai mare primejdie adusă de grijile neîntrerupte este 
înăbuşirea simţămintelor religioase. Însă aceasta nu se datorează  
naturii grijilor lume şti, ci greşelii noastre de a ne îngădui să ne 
afundăm şi cu gândurile, şi cu simtămintele, şi cu dorinţele, şi cu 
grijile numai în cele lumeşti. Sufletul recunoaşte şi ca Judecător 
prin urm ătoarele cuvinte: Dumnezeu vede, nădăjduiesc în 
Dumnezeu, Dumnezeu mă va răsplăti».  
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În ţeleg eu aşa cum se cuvine înaltele  
tr ăsături ale sufletului omenesc? 

 
            „Pătrunde, iubitul meu fiu, în esenţa spirituală a sufletului şi 
degrabă - învaţă Sfântul Macarie Egipteanul. Ia seama la valoarea şi 
distincţia ta, pentru că nu pe Îngeri i-a trimis, ci Însuşi Domnul a venit 
ca Mijlocitor pentru tine, să-l cheme pe cel pierdut, pe cel rănit şi să-ţi 
întoarcă ţie chipul cel dintâi al lui Adam cel curat. De aceea, ia seama 
la valoarea ta şi înţelege cât eşti de preţios! Mai presus de Îngeri te-a 
pus Dumnezeu când El Însuşi în Persoana Sa pe pământ a venit să-ţi 
fie Mijlocitor şi Răscumpărător”. 
 

                     În ţeleg eu înalta menire a omului?  
 
            Faţă de Dumnezeu această menire a omului constă în a-şi 
recunoaşte Ziditorul şi a-L proslăvi. Potrivit acestora şi Mântuitorul 
ne-a poruncit: «Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, 
aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl 
vostru Cel din ceruri» (Matei 5:16). La Sfântul Macarie aproape în 
fiecare cuvântare putem găsi o referire la unirea vie a sufletului cu 
Dumnezeu. «Dacă sufletul se va alipi de Domnul iar Domnul, mânat 
de milă şi de dragoste, va veni şi Se va alipi de el atunci sufletul si 
Domnul vor fi o singură unire». «Omul are nevoie –spune sfântul în 
alt loc - ca nu numai el să fie în Dumnezeu, ci şi Dumnezeu să fie în 
el». Oamenii se despart prin grija faţă de ei înşişi şi se obişnuiesc să 
socotească totul un mijloc, inclusiv pe Dumnezeu Însuşi, deşi în 
realitate omul, ca şi toate făpturile create, este un mijloc în dreapta lui 
Dumnezeu pentru ţelurile Proniei Lui Dumnezeieşti. «Pe toate le-a 
făcut Domnul fiecare cu ţelul său» (Pilde 16:4). «Căci în El trăim şi 
ne mişcăm şi suntem» (Fapte 17:28), «pentru că de la El şi prin El şi 
întru El sunt toate» (Romani 11:36). 
 

                           Apreciez eu valoarea omului?  
 
        Legea lui Dumnezeu ne opreşte să-i facem rău omului, să-i luăm 
viaţa, ne opreşte să desfrânăm, să răpim bunurile altora pe faţă şi în 
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ascuns, prin vicleşug şi silnicie; ne opreşte să minţim, să înşelăm, să 
fim făţarnici, să-l clevetim pe aproapele, să pizmuim fericirea altuia, 
să dorim răul şi să ne bucurăm de nenorocirea fratelui - şi de la 
aceleaşi lucruri ne opreşte conştiinţa. 
         Conştiinţa noastră nu numai că ne îndeamnă la bine şi ne fereşte 
de rău dar şi judecă totodată fără părtinire toate faptele noastre şi ne 
pedepseşte fără milă şi îndurare pentru orice rău, pe care l-am săvârşit. 
Conştiinţa este o adevărată instanţă lăuntrică. «Un criminal poate 
scăpa uneori de judecata omenească, dar nu va scăpa niciodată de 
judecata conştiin ţei sale» - învaţă Sfântul Grigorie de Nazianz. 
Conştiinţa simte orice mişcare a inimii şi a oricărei intenţii, dorinţe, 
oricărui gând şi oricărei fapte îi oferă cuvenit: răul îl osândeşte, îl 
ameninţă, îl opreşte, iar binele îl laudă, îl încurajează, îl îmbărbătează; 
răul îl pedepseşte prin nelinişte, frică, ruşine, ameninţări, tristeţe, iar 
binele îl răsplăteşte prin pace, mulţumire, desfătare şi bucurie 
nepământească. 
           Într-o conştiinţă murdărită de păcate, nici păcatele mari nu se 
mai văd - întocmai aşa cum într-o oglindă înnegrită de fum cel ce se 
uită în ea nu-şi vede nici chipul nici metehnele sale. 
         Sufletul unui păcătos, pe care conştiinţa nu îl mustră este o mare, 
care la suprafaţă este liniştită, dar în adâncul căreia se cuibăresc şi 
umblă târâtoare cărora nu este număr (Psalmi 103:26). Liniştea 
aparentă a unui astfel de păcătos este liniştea dinaintea furtunii, pentru 
că mai devreme sau mai târziu, în cele din urmă tot va veni clipa, în 
care glasul conştiinţei, înăbuşit de el va răsturna cu toată puterea 
sufletul lui şi va cutremura toată fiin ţa lui, aşa cum tunetul cutremută 
bolţile cereşti. Aceste clipe sunt aduse de neplăcerile vieţii şi mai cu 
seamă, sunt clipele dinaintea morţii când toate cele săvârşite de noi în 
toată viaţa noastră, începând din pruncie, se vor înfăţişa înaintea 
noastră şi se vor vedea clar, ca în palmă şi ni se va părea că le-am 
săvârşit parcă ieri, iar în viaţa de după moarte ameninţările conştiinţei 
vor deveni pentru păcătoşi acel vierme neadormit şi nemistuit de foc, 
despre care se vorbeşte în Evanghelie (Marcu 9:44, 46, 48). 
           Trebuie să deprindem fără încetare conştiin ţa cu cercetarea 
faptelor noastre. „Pune în conştiinţa ta ca judecător raţiunea - scrie 
Sfântul Ioan Gură de Aur - şi adu înainte judecăţii ei toate fărădelegile 
tale, cercetează toate păcatele sufletului tău şi cere de la ea cu toată 
stricteţea socoteală amănunţită. Îndeamn-o cât mai des cu putinţă la 
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această nevoinţă. Deschide zi de zi pentru ea acest tribunal. Cere de la 
tine socoteală strictă şi pentru greşelile cele mici, ca nu cumva să te 
apropii vreodată de păcatele cele mari. De vei face zi de zi lucrul 
acesta, cu îndrăzneală vei sta înaintea înfricoşatei Judecăţi”. 
 

În privin ţa faptelor bunei credinţe mă sfătuiesc cu trupul 
în loc să mă sfătuiesc cu conştiin ţa  

şi Cuvântul Lui Dumnezeu? 
 
          Trei ani şi jumătate L-a ascultat Iuda pe Dumnezeiescul 
Învăţător; dar în cele din urmă a început a asculta trupul, a început a se 
sfătui cu lăcomia şi L-a vândut pe Dumnezeiescul său Învăţător pentru 
treizeci de arginţi. Cine putea gândi că Iuda va sfârşi aşa? Ce început 
bun şi ce sfârşit trist! Pilat L-a găsit pe Iisus Hristos nevinovat şi a voit 
să-L elibereze, dar a început a se sfătui cu trupul, a început a chibzui: 
«Ce va ieşi de aici? Nu vor tulbura preoţii norodul? Ce va spune 
atunci cezarul?» Şi L-a trimis pe Iisus la răstignire. Priveşte omul la 
cruce, la Cel Răstignit pe ea. «Pentru păcatele mele - gândeşte el - 
suferă Domnul. El, milostivul, îşi iart ă mie păcatele, iar eu ce 
fac?» Şi îndată făgăduieşte să curme vrajba dinainte, să uite vechile 
nedreptăţi, să ceară iertare fratelui său. Însă vremea trece, simţământul 
cel sfânt se răceşte, impresia cea bună se şterge. Se întâlneşte cu 
vrăjmaşul său şi vrajba dinainte se trezeşte cu puteri noi. 
           Deschide omul Cuvântul lui Dumnezeu şi citeşte ca şi cum a 
fost scris de el: «Orice amărăciune şi supărare şi mânie şi izbucnire 
şi defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate» (Efeseni 
4:31). «Nici vorbe de ruşine, nici vorbe nebuneşti, nici glume nu se 
cuvin vouă» (Efeseni 5:4). «Iar desfrâu şi orice necurăţie şi lăcomie 
de avere nici să se pomenească între voi» (Efeseni 5:3). Citeşte omul 
acestea şi se gândeşte: «De mult trebuia să renunţ la acestea» –se 
gândeşte, dar apoi încetează a se mai gândi şi trăieşte ca mai înainte, 
stăruind în păcatele sale. 
 

      Am eu smerenia creştină în lucrarea mântuirii mele?  
           Dar, oare, Dumnezeu a făcut această cale strâmtă? Judecaţi 
singuri! Iată o casă cuprinsă de flăcări în toiul nopţii. Şi focul se 
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răspândeşte cu iuţeală peste tot. Răsună strigăte de alarmă, pentru că 
înlăuntru doarme cineva şi focul îl va înghiţi degrabă. Acesta se 
trezeşte şi se uită speriat în jur. În faţa lui o singură ieşire a rămas 
liberă, e adevărat, că e strâmtă, dar bună pentru fugă. Însă el ce face? 
Întinde mâna lacomă, înfrigurată şi apucă tot ce poate apuca din avuţia 
sa. Încărcat cu lucrurile sale, încovoiat sub greutatea lor, se apropie de 
uşa strâmtă, dar aceasta nu-l lasă să treacă. „Ajutor!  – strigă el. Veniţi 
aici! E prea strâmtă uşa! Dar, oare, Dumnezeu a făcut această cale 
strâmtă? Judecaţi singuri! Iată o casă cuprinsă de flăcări în toiul nopţii. 
Şi focul se răspândeşte cu iuţeală peste tot. Răsună strigăte de alarmă, 
pentru că înlăuntru doarme cineva şi focul îl va înghiţi degrabă. 
Acesta se trezeşte şi se uită speriat în jur. În faţa lui o singură ieşire a 
rămas liberă, e adevărat, că e strâmtă, dar bună pentru fugă. Însă el ce 
face? Întinde mâna lacomă, înfrigurată şi apucă tot ce poate apuca din 
avuţia sa. Încărcat cu lucrurile sale, încovoiat sub greutatea lor, se 
apropie de uşa strâmtă, dar aceasta nu-l lasă să treacă. „Ajutor! - strigă 
el. Veniţi aici! E prea strâmtă uşa!” Sărmane nebun! Lasă-ţi acolo 
lucrurile, căci te vor costa viaţa, eliberează-te de cele ce te împiedică 
să scapi de primejdie şi jertfeşte-le pe toate! Numai o asemenea jertfă 
poate cumpăra mântuirea ta. 
             M-ai înţeles, fratele meu? Casa care se prăbuşeşte este viaţa 
ta, flacăra care o mistuie, este Judecata lui Dumnezeu, uşa deschisă, 
este iertarea, iar comorile, care sunt gata să te piardă sunt acele 
vrednicii, virtuţi, merite, pe care voieşti a le păstra orice s-ar întâmpla. 
Da, uşa către Cer este prea strâmtă pentru cei ce sunt drepţi prin 
propria lor dreptate şi tocmai de aceea Evanghelia stârneşte în ei atâta 
dezgust şi mânie. 
               Există oameni a căror viaţă virtuoasă înaintea feţei lui 
Dumnezeu este o întreagă urzeală de greşeli şi nemulţumiri nevăzute. 
Astfel merg în întâmpinarea morţii, cugetând numai la dreptatea lor - 
şi aceasta în faţa Crucii, care le propune mila şi iertarea. Ei merg şi nu 
ştiu că numai o singură privire a Dreptului Judecător, luminând cu 
lumină înfricoşătoare adâncul vieţii lor tainice, ar fi de ajuns ca să-i 
osândească. 
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Alung eu din inima mea gândurile şi dorin ţele necurate, 
precum cere de la mine a zecea poruncă a lui Dumnezeu? 

 
          Solomon spune despre cel făţarnic: cum sunt gândurile în 
sufletul lui aşa este şi el. Domnul cunoaşte gândurile oamenilor 
(Psalmi 93:11). Domnul cercetează toate inimile şi cunoaşte toată 
mişcarea gândurilor (1 Cronici 28:9). 
          Frate creştine! Sufletul e fericit numai cu Dumnezeu. Sufletul e 
prea dumnezeiesc ca să-l dai pe gânduri şi dorinţe rele, care fie vor 
pieri, prefăcându-se în scrum, fie vor trece în fapte şi te vor chinui 
prin deşertăciunea lor, şi prin pedeapsa ce va urma. 
         Cel ce Îi va da totul lui Iisus Hristos va dobândi totul; şi, dacă 
cineva îşi va da viaţa pentru Hristos acela totdeauna o va afla. Nu de 
mult un misionar muribund a scris din Africa acasă: „Spuneţi familiei 
mele şi prietenilor mei că sunt fericit, că am lăsat totul pentru Hristos. 
Dacă ar trebui să mă jertfesc din nou, m-aş jertfi nu o dată ci de 1000 
de ori. Nu mi-aş schimba soarta nici pentru cele mai mari bunătăţi ale 
lumii”. Şi poate fi altfel? 
         Să veghem cu atenţie asupra inimii noastre şi a simţămintelor ei 
faţă de Sfânta Biserică şi de aproapele şi să o îndreptăm spre Domnul. 
 

Îmi r ăstignesc eu trupul cu patimile şi poftele lui, 
ostenindu-mă să dobândesc Împărăţia Cerurilor? 

 
       Cele mai mari nevoinţe trupeşti, care strâmtorează trupul, sunt:  
postul, privegherea, osteneala şi curăţia. Cea din urmă este mai 
eficientă decât toate, mai trebuincioasă şi mai de folos. 
 

                     Nu mă atrag prea mult cele pământeşti?  
 
            Cât de greu este în ceasul sfârşitului pentru omul care în viaţa 
aceasta a avut ca idoli banii, mâncarea şi băutura sau onorurile 
pământeşti! Acum toate acestea nu îi mai slujesc la nimic, dar inima 
lui este strâns legată de ele şi adevărata comoară, ce îi dăruieşte viaţa, 
adică virtutea, nu o are. Aşadar, spre a fi mai uşor să murim - şi 
tuturor ne este dat să murim - nu trebuie să iubim nimic în lume. Ci, 
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având hrană şi îmbrăcăminte cu acestea să fim îndestulaţi (1 Timotei 
6:8). 
 

Caut eu să am purtare cuviincioasă în toate împrejurările 
vieţii, chiar şi în cele aparent neînsemnate? 

 
            Ce este un cuvânt nechibzuit aruncat la întâmplare? A fost dat 
uitării, a lăsat o urmă adâncă în sufletele în care l-ai aruncat cu 
nepăsare şi cinstea aproapelui tău a fost călcată în picioare şi ai 
vătămat binele lui. 
 
 
                             Nu sufăr de duhul tristeţii?  
 
         În lume ne este menit să ducem crucea - după  legea Evangheliei 
trebuie să răstignim trupul nostru cu patimile şi poftele lui (Galateni 
5:24). Această răstignire a trupului nu se poate săvârşi fără durere: ea 
este însoţită de anumite pierderi, lipsuri, nevoinţe şi suferinţe. În acest 
timp primejdia de a cădea în întristare poate fi mai aproape de sufletul 
supus poruncilor Evangheliei, cu atât mai mult cu cât toate din jurul 
lui - cele văzute, pământeşti - îl apasă şi îl copleşesc. Tocmai în 
această stare omul se poate întări şi se întăreşte, într-adevăr, cu 
rugăciunea: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele - strigă el - duhul 
întristării nu mi-l da mie!” 
 

         Sunt eu un creştin cu viaţa sau numai cu numele?  
 
           Dacă sunteţi răi, necredincioşi, dacă sunteţi plini de tot felul de 
prejudecăţi, credeţi, oare, că vă poate ajuta cumva strigarea: „Doamne, 
Doamne”? Dacă credeţi că este posibil acest lucru, nu îmi spuneţi că 
aveţi credinţă în Iisus Hristos. Pentru că Hristos a spus: De Mă iubiţi, 
păziţi poruncile Mele (Ioan 14:15). De vrei să intri în viaţa veşnică, 
păzeşte poruncile (Matei 19:17). Şi pentru ce Mă chemaţi: Doamne, 
Doamne, şi nu faceţi ce vă spun? (Luca 6:46). Iar oricine aude 
aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va 
bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip (Matei 7:26). 
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           Prietenul meu, numai credinţa vie şi lucrătoare, credinţa 
însoţită de faptele dragostei ne poate mântui cu ajutorul harului 
dumnezeiesc, primit în Tainele Bisericii Ortodoxe. Nu există altă cale 
către mântuire în afară de aceasta: să lepezi păcatul cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi cu acelaşi ajutor să păzeşti poruncile lui Dumnezeu. 
         Dacă nu aţi făcut acestea, faceţi-le acum! Hristos voieşte să fi ţi 
ai Lui nu numai în biserică, nu numai duminica, ci totdeauna şi 
pretutindeni: în magazine, la servici, pe stradă, unde vă amestecaţi cu 
mulţimea şi în vremea însingurări tainice şi înfricoşătoare cu propriul 
vostru eu, când sufletul vostru este doar cu Dumnezeu. El are nevoie 
de voi şi, dacă voi Îl căutaţi, trebuie să primiţi cuvintele Lui. Trebuie 
să staţi înaintea judecăţii conştiinţei voastre şi să vă înfăţişaţi înaintea 
voastră înşivă. 
         Ţineţi minte că fiecare om are în sine însuşi o instanţă: el însuşi 
este judecător şi judecat; de se va îndreptăţi pe sine în chip părtinitor, 
va duce o viaţă jalnică. De vrei să intri în viaţa veşnică păzeşte 
poruncile (Matei 19:17). 
 

Care duh mă călăuzeşte - Duhul lui Dumnezeu  
sau duhul lumii acesteia? 

 
            Duhul lumii acesteia este duhul alipirii de cele pământeşti şi 
vremelnice. Rădăcinile şi elementele nutritive ale vieţii iubitorilor de 
lume au fost de-a lungul tuturor timpurilor pofta trupului şi pofta 
ochilor şi trufia vieţii  (1 Ioan 2:16). Să sporim în noi harul lui 
Dumnezeu prin rugăciune neîncetată şi meditaţie dumnezeiască, prin 
citirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin post şi celelalte nevoinţe ale 
bunei credinţe. 
 

            Mă căiesc eu pentru păcatele ce le-am săvârşit?  
 
           Cercetează-ţi viaţa şi vei vedea cât de mult va trebui să-I ceri 
lui Dumnezeu să te miluiască. 
           La cine să strig după ajutor, dacă nu la Tine Atotbunule Ziditor 
şi Atotputernicul meu Proniator? Miluieşte-mă, Dumnezeule miluieşte-
mă! Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul tău (Psalmi 
118:176). Scoate din temniţă sufletul meu ca să laude numele Tău 
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(Psalmi 141:7). Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh 
drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele  (Psalmi 50:11). 
         În urma neputinţelor va veni la sfârşit boala cea de dinainte de 
moarte şi voi zăcea în patul din care nu mă voi mai ridica. Doctorul se 
va depărta, preotul se va apropia, rudele şi apropiaţii vor înconjura 
patul meu şi îmi vor aştepta sfârşitul. În acest ceas cumplit, în cel din 
urmă chin al trupului şi al duhului, în marea frământare a gândurilor şi 
a simţămintelor ce strigăt ai mai dori, fratele meu, să se desprindă de 
pe buzele tale? Nu aş dori altul decât: miluieşte-mă, Dumnezeule, 
miluieşte-mă!  Miluieşte un păcătos, a cărui viaţă s-a isprăvit în păcate 
şi deşertăciuni! Arată-mi cel din urmă semn al milostivirii şi dăruieşte-
mi să ies din temniţa trupului meu cu simţământul tâlharului, care s-a 
pocăit pe cruce. 
           În cele din urmă va veni ceasul Judecăţii universale şi va trebui 
să ies din sânul pământului, să mă îmbrac în trup nou şi nestricăcios şi 
împreună cu faptele mele să mă înfăţişez la Înfricoşătoarea Judecată 
spre a auzi sentinţa ce îmi va fi dată pentru veşnicie. 
 

Nu m-am îndoit eu de existenţa vieţii  
de dincolo de mormânt? 

 
            Timpul trece repede; noi suntem ca nişte călători - mergem şi 
iar mergem fără încetare până vom ajunge în acel punct, dincolo de 
care nu mai putem merge şi în care ni se va spune: «Opreşte-te! Aici 
este hotarul călătoriei tale pământeşti, aici este graniţa mult-
deşartei vieţi omeneşti». Atunci, odată cu închiderea ochilor noştri 
trupeşti, ni se vor deschide ceilalţi ochi, duhovniceşti şi vom vedea 
ceea ce niciodată n-am văzut; Atunci o dată pentru totdeauna, se va 
hotărî răsplata noastră. Dă, Doamne, ca hotărârea aceasta să fie spre 
folosul nostru. Mai adu-ţi aminte, iubitul meu frate întru Hristos, de 
Înfricoşătoarea şi cea din urmă Judecată a lui Dumnezeu, la care se va 
hotărî răsplata ta. 
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Îmi aduc aminte cât mai viu de chinul veşnic  
şi de viaţa veşnică? 

 
          Chinuitoare este boala cea cumplită, însă este uşurată de 
medicamente sau de altceva. Mare necaz şi nenorocire este să fii lipsit 
de cinste, de avere, de soţie, de copii, şi să fii aruncat în temniţă, 
totuşi, cel ce pătimeşte în temniţă nu rămâne fără mângâiere: se 
desfătează cu aerul şi cu lumina, cu care se desfătează toţi, chiar dacă 
nu la fel cu cei aflaţi în libertate, prinde puteri prin mâncare şi băutură, 
dormind, uită de tristeţe, se mângâie cu vizita oamenilor buni, trăieşte 
cu nădejdea eliberării şi, poate nici chinurile bătăilor nu le suferă. 
          Dar cât de greu, cât de nesuferit este să fii lipsit de acea slavă, 
faţă de care toată slava lumii acesteia, adunată la un loc, este ca 
gunoiul! Să fii despărţit de Împăratul slavei, de Hristos a cărui 
frumuseţe întrece strălucirea soarelui, a cărui dulceaţă gustând-o puţin 
pe munte, Sfântul Petru a glăsuit: «bine este să fim noi aici» (Matei 
17:4). Să fii lipsit de cetatea aceea minunată, de Ierusalimul Ceresc, 
care «nu are trebuinţă de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci 
slava lui Dumnezeu a luminat-o  şi făclia ei este Mielul» (Apocalipsa 
21:23). Să fii gonit de la cina aceea slăvită şi plăcută, la care de la 
începutul lumii până la sfârşit «cei chemaţi şi aleşi de Dumnezeu vor 
cânta, se vor veseli şi de bucurie vor striga» (Isaia 65:13; 14; 18). Să 
fii înstrăinat de prietenia duhurilor fericite şi a tuturor sfinţilor, şi, mai 
presus de acestea, să fii numărat cu duhurile cele întunecate şi viclene; 
să fii închis în temniţa, ce nu are parte de lumină, să suferi fără 
încetare în focul gheenei, care arde, dar nu mistuie, chinuie, dar nu 
omoară! 
           Nenorocirea şi chinul vremelnic, precum am spus, oricare ar fi 
ele, nu rămân fără mângâiere şi, oricât ar dura, se curmă prin moarte-
însă cealaltă nenorocire este fără sfârşit! Dincolo nu va mai exista 
întoarcere la slava lui Dumnezeu, nu va mai fi izbăvire din lanţuruile 
iadului şi din chinul focului-într-un cuvânt, va fi o deznădejde veşnică 
faţă de mila lui Dumnezeu, un chin veşnic întru dreapta mânie a lui 
Dumnezeu. Dincolo se va auzi răspunsul: «adu-ţi aminte că ai primit 
cele bune în viaţa ta» (Luca 16:25). Şi aşa totdeauna vor fii în pragul 
morţii, dar niciodată nu vor murii; iar aceasta este «moartea a doua» 
(Apocalipsa 9:6; 21:8). Chinul cel cumplit sporeşte prin faptul că cel 
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chinuit nu îi este dată niciodată nădejdea de întoarcere a acelui bine, 
pe care el din nepăsare l-a pierdut şi de izbăvire din răul acela cumplit, 
în care cu voia lui a căzut. Din această pricină încep tristeţea, frica şi 
groaza cea mare. Se răscoală conştiinţa, care pe veci îl va mustra şi îl 
va chinui pe păcătos pentru faptul că a respins marele har al lui 
Dumnezeu şi aşa, de bună voie a pierdut pe veci marea milă a lui 
Dumnezeu şi a căzut într-o asemenea stare de chin: «Dumnezeu, 
Făcătorul cerului şi al pământului, de dragul tău nici chiar pe Fiul 
Său nu L-a cruţat, ci la moarte şi la chinuri atât de cumplite L-a 
dat, precum Evanghelia ţi-a vestit şi învăţătorii bisericeşti ţi-au 
propovăduit; şi a făcut aceasta Dumnezeu ca să te izbăvească de 
nenorocirea aceasta. Dar tu ai nesocoti această iubire nespusă a 
lui Dumnezeu şi pentru puţină desfătare vremelnică L-ai părăsit 
pe Dumnezeu; ţi-ai împlinit poftele tale, nu voia lui Dumnezeu, 
care dorea să te mântuiască; ai slujit şi ai făcut pe plac satanei, nu 
lui Hristos. Nu ai voit a-L asculta pe Dumnezeu în viaţa ta-acum 
nici Dumnezeu nu te va auzi pe tine! Nu mai aştepta nimic, în 
afară de nenorocirea în care te afli. Această cupă a amărăciunii 
totdeauna o vei bea, însă niciodată nu o vei bea pe toată. Te căieşti 
acum-dar e prea târziu şi fără rost căci pe pământ nu ai voit a te 
căi. Suspini, oftezi, plângi şi te tânguieşti-dar e fără folos, căci nu 
ai voit a plânge acolo unde lacrimile erau de folos!» 
 

                            Cuget eu la mântuirea mea? 
 
           Ce nevoie am eu să cuget la mântuire?! O, sărmane suflet, 
care pieri! Dar a cui nevoie este aceasta? «Nu este datoria mea». Însă 
grija pentru mântuire este datoria tuturor, şi a mea, la fel ca şi a oricui 
altcuiva. 
           Ce nevoie am eu de grija pentru mântuire?! Glasul 
conştiinţei, ca şi învăţătura Evangheliei, îmi spune fără încetare că va 
veni cândva ziua Judecăţii, când va trebui să Îi dau Domnului răspuns 
pentru fiecare clipă a vieţii. Ce voi aduce, dar, la această judecată?  
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Nu îmi atribui eu dreptul la Împ ărăţia lui Dumnezeu, 
având simţământul îndreptăţirii de sine, ca fariseul? 

 
         Pentru ce, dar, să ne mai trudim? «Trudi ţi-vă în nădejdea de 
a dobândi fără a atribui vrun drept şi fără a avea pretenţii. Calea, 
pe care ne îndreptăm, este sigură şi duce drept în Împărăţia 
Cerurilor. Îndrepta ţi-vă toată râvna voastră înspre a merge pe 
acestă cale cu credinţă, fără vreo abatere - şi, fără îndoială, veţi 
intra pe porţile Împărăţiei. Însă nu vă atribui ţi aceasta dinainte. 
Lăsaţi acest drept Domnului ca să primi ţi din partea Lui r ăsplata 
ca pe o milă».  
      Luaţi seama cum procedau în privinţa aceasta sfinţii lui 
Dumnezeu. Un oarecare sfânt strălucea prin mari virtuţi, însă când a 
murit a început a plânge. Fraţii l-au întrebat: «Şi tu te temi, părinte?» 
Iar el a răspuns: «Toată viaţa am râvnit să merg pe calea cea 
adevărată, însă nu ştiu ce-mi va hotărî Stăpânul meu cel milostiv». 
Pe un alt sfânt satana prin toate mijloacele s-a străduit să-l ispitească 
prin atribuirea mântuirii. Când acesta a murit, satana i-a grăit: «M-ai 
biruit» (iar aceasta este totuna cu a te mântui şi a intra în Împărăţia 
lui Dumnezeu)”. Sfântul a răspuns: «Tu minciună eşti şi minţi, zicând 
că te-am biruit. Nu a venit încă vremea să spun aceasta». La trecerea 
prin vămi satana iarăşi i-a zis Sfântului: «M-ai biruit». «Piei 
vicelanule - a răspuns sfântul – nu a venit încă vremea să spun 
aceasta». Când Sfântul a intrat pe porţile Împărăţiei, satana a strigat 
de departe: «M-ai biruit». Iar sfântul a răspuns: «Acum cred că eşti 
biruit; însă nu te-am biruit eu, ci Domnul meu Iisus Hristos te-a 
biruit prin mine, nevrednicul». 
              

Nu-mi pierd eu nădejdea de a-mi îndrepta şi a-mi găti 
sufletul spre mântuire? 

 
         Grea este nevoinţa mântuirii sufletului, dar ea se uşurează prin 
ajutorul lui Dumnezeu şi prin osârdia noastră, în virtutea căreia, 
lucrând neîncetat, ajungem treptat la izbânda, aşteptată. 
         Un om avea o bucată de pământ, care din pricina neglijării nu 
mai era bună de nimic şi rodise spini şi pălămidă; mai târziu omul a 
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socotit necesar să o lucreze şi i-a spus fiului: «Du-te şi curăţă acel 
ogor, care este al nostru». Şi fiul s-a dus. Când a văzut ogorul, a 
văzut că el rodise o mulţime de spini şi pălămidă. Descurajându-se,  
şi-a spus în sinea sa: «Când voi dezrădăcina eu toate aceste 
buruieni şi voi curăţa pământul?» Zicând aceste cuvinte s-a întins 
pe pământ şi a adormit. Aşa a făcut mai multe zile. După aceea a venit 
tatăl lui să vadă ce a făcut şi a văzut că el nu făcuse nimic. Şi i-a spus 
fiului : «De ce nu ai făcut nimic până acum?” Iar tânărul a răspuns: 
«Eu am venit la lucru, dar, văzând mulţime de spini şi pălămidă, 
am renunţat să mai lucrez şi din pricina tulbur ării m-am întins pe 
pământ şi am adormit». Atunci tatăl i-a spus: «Fiule, de ai fi lucrat 
în fiecare zi măcar o bucăţică de pământ, ca cea pe care o ocupi 
stând lungit pe ea, lucrul tău s-ar fi mişcat puţin câte puţin». 
Auzind aceasta, tânărul a procedat după sfatul tatălui şi în scurt timp 
ogorul a fost curăţit şi lucrat. 
         «Aşa şi tu, frate - a spus bătrânul, sfătuindu-l pe călugărul ce 
venise la el - intr ă puţin câte puţin în nevoinţă şi nu te întrista, iar 
Dumnezeu cu harul Său te va ridica la starea ta cea dinainte». 
Auzind acestea, fratele a procedat aşa cum fusese învăţat. Dobândind 
pace sufletească, a izbândit întru Domnul. 
 
                  ÎNDEMN PENTRU OMUL P ĂCĂTOS 
 
          «Ascultă, păcătosule, glasul lui Dumnezeu - îndeamnă pe 
fiecare păcătos Sfântul Tihon de Zadonsk - şi împlineşte voia Tatălui 
Ceresc, care aşteaptă mântuirea ta; ia aminte la moartea şi 
Sângele lui Hristos, vărsat pentru tine. Preţ mare s-a dat pentru 
tine - Sângele lui Hristos, Cel ce este mai scump decât toată 
lumea! Pocăieşte-te cât mai ai vreme, îndrepteză-te cât te primeşte 
Domnul! Sângele lui Hristos este cel ce te îndeamnă la acestea! 
Iată, Tatăl Ceresc te aşteaptă, Îngerii sunt gata a se bucura de 
mântuirea ta, drepţii aşteaptă să te pocăieşti ca să te bucure de cel 
pocăit. Iat ă, vine moartea, ce deschide veşnicia cea fără de sfârşit! 
Iată, Judecata lui Hristos ameninţă, gheena înspăimântă, fericirea 
veşnică dă curaj. Evanghelia depune mărturie pentru acestea! 
            Trupul fl ămânzeşte însetează şi îl hr ăneşte şi îl adăpi;  
sufletul flămânzeşte, însetează-şi nu-l iei în seamă! Când trupul e 
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gol, îl îmbraci, când e murdar, îl curăţeşti, când e neputincios şi 
deja mort - şi ţie nu-ţi pasă! Te sârguieşti a găsi bogăţia risipită; iată, 
stana ţi-a răpit toată bogăţia ta sufletească şi tu nu bagi de seamă! Iată, 
glasul lui Dumnezeu răsună în conştiinţa noastră şi ne deşteaptă: 
Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi (Efeseni 5:14). 
Apostolii şi propovăduitorii roagă, zicând: Vă rugăm în numele lui 
Hristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu! (2 Corinteni 5:20). Pentru ce dar, 
nu ne trezim, cât încă mai e vreme, cât încă Dumnezeu îi cheamă şi îi 
primeşte pe cei ce se pocăiesc? Va veni vremea, când El nu îi va mai 
chema, ci îi va judeca pe păcătoşi». 
 

                     Hristos bate la sufletul omului-pildă  
 
             Odată un împărat din milă a vizitat în temniţă un deţinut şi i-a 
pus mai multe întrebări. Nu ştia sărmanul deţinut pe cine avea el 
înaintea ochilor săi; şi, pentru că, judecând după îmbrăcămintea 
vizitatorului, îl socotea pe acesta un om obişnuit, i-a dat răspunsuri 
scurte la întrebările lui, nefericit şi morocănos. Aşa că discuţia s-a 
sfârşit repede şi împăratul a ieşit din temniţă. Străjerul temniţei l-a 
întrebat apoi pe deţinut: «Ai căpătat mângâiere?» «Ce mângâiere-a 
răspuns el-de la un om străin, obişnuit?» «Cum, nu ştii cine a 
vorbit cu tine?»- l-a întrebat străjerul. «Împăratul a vorbit cu tine!»  
«Cum? a strigat deţinutul. Împăratul a fost? Nenorocitul de mine! 
De ce nu am ştiut aceasta dinainte? De aş fi ştiut, altfel m-aş fi 
purtat, aş fi căzut la picioarele lui şi l-aş fi rugat să mă scoată din 
temniţă!» - a suspinat nefericitul deţinut. 
            Creştinilor! Cum vom mai suspina şi noi la fel oarecând pe 
patul nostru de moarte. Cât de des Îl primim în noi înşine prin Taina 
Împărtăşaniei pe Împăratul tuturor împăraţilor, dar cât de puţin ne 
bucurăm de această fericire! După câteva cuvinte şi rugăciuni ne 
întoarcem iarăşi la îndeletnicirile noastre obişnuite. Ceasurile 
Împărtăşirii sunt cele mai fericite ceasuri, în care Mântuitorul voieşte 
să ne umple de harul şi de darurile Sale, însă noi nu ne folosim de 
aceste ceasuri. Acestea sunt nişte prilejuri minunate de a-I mărturisi 
Lui necazurile noastre sufleteşti şi trupeşti; dar noi nu le recunoaştem. 
O creştinilor! Cum ne vom mai căi noi oarecând şi va fi prea tărziu! 
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Trebuie să dobândim fericirea de a-L primi pe Hristos şi 
de a ne apropia cu vrednicie de Sfânta Împărt ăşanie 

 
         Iată o istorioară, întâmplată de curând şi cât se poate de 
adevărată, despre un om, care mult timp L-a respins şi dintr-odată în 
ceasul morţii L-a găsit pe Hristos, dar a fost respins de Hristos, cel 
puţin nu a fost învrednicit de împărtăşirea cu Hristos. Într-o seară, 
într-un oraş a fost invitat un preot să împărtăşească un bolnav. După 
ce păstorul a intrat în casă şi a întrebat unde e bolnavul, gazda, care îl 
întâmpinase şi la vedere arăta cu totul sănătos, i-a răspuns: «Eu 
sunt!» Părintele duhovnic s-a mirat şi, povăţuindu-l oarecum, i-a spus 
că nu trebuia să-l cheme acasă pe preot cu Împărtăşania, ci să meargă 
el însuşi la Biserică să postească înainte de Împărtăşanie, să se 
spovedească şi apoi să se împărtăşească deoarece la vedere nu pare 
atât de bolnav. Bolnavul, un om de cincizeci de ani a spus respectuos: 
«Aveţi dreptate, dar nu ştiu ce e cu mine: mi se pare că trebuiesă 
mă grăbesc, că nu trebuie să mai amân». 
          Mirat, duhovnicul s-a apucat de spovedit. Dar în vremea citirii 
rugăciunilor dinaintea spovedaniei bolnavul, ce stătea în picioare, l-a 
întrerupt pe părintele duhovnic zicând: «Ah, nu s-ar putea mai 
repede? Mă tem să nu fie prea târziu». L-a spovedit duhovnicul, a 
aflat că el nu postise niciodată în ultimii treizeci de ani şi nici la 
Biserică nu mersese, chiar făcuse haz şi glumise pe seama 
Împărtăşaniei şi a celor ce se împărtăşau. Pe chipul palid al celui ce se 
pocăia începuseră să curgă lacrimile: «De mult nu am plâns, a grăit 
el». 
         Tulburat, duhovnicul, după ce a citit rugăciunea de dezlegare, s-a 
apropiat de Sfintele Daruri. Bolnavul i-a cerut voie să se aşeze 
simţindu-se obosit. Duhovnicul a început a spune rugăciunea: «Cred 
Domne şi mărturisesc...». Iar bolnavul o repeta încet. Auzind că 
glasul bolnavului se stinge, duhovnicul, fără să vrea şi fără să-şi dea 
seama, a zorit citirea rugăciunilor şi s-a apropiat de el cu Sfintele 
Daruri. Cât a făcut aceşti 4-5 paşi, duhovnicul a auzit un suspin uşor, 
iar, când s-a apropiat...acela era deja mort. Ajunsese până la 
rugăciunea de dezlegare până la pocăinţă, dar până la Împărtăşania pe 
seama căreia glumise atâta timp nu a mai ajuns. 
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                                       Pâinea cerească  
 
         Mergi la părintele duhovnic, îţi dezvălui înaintea lui tot sufletul, 
îţi curăţeşti conştiinţa prin taina pocăinţei, te împărtăşeşti cu Sfintele 
lui Hristos Taine, şi, iată, iarăşi îţi este sufletul uşor, luminos, bucuros 
şi iarăşi te îmbărbătezi, te înnoieşti cu duhul şi alungi uşor gândurile 
păcătoase. Cu adevărat aceasta este Pâinea cea Cerească, acesta este 
Potirul Vieţii noastre; gustând din ele sufletul nostru trăieşte viaţă fără 
de moarte. 
 

Exemplele din Vieţile Sfinţilor arat ă că în Taina 
Împărt ăşaniei (a Euharistiei) sub forma pâinii se dă 

adevăratul Trup al lui Hristos şi sub forma vinului –
adevăratul Sânge al Domnului. 

 
             În viaţa Sfântului Grigorie Dialogul, papă al Romei, se 
povesteşte o minune, prin care s-a săvârşit cu Preacuratele Taine la 
rugăciunea acestui Sfânt: „O femeie vestită din Roma a adus 
prescuri la dumnezeiescul altar, iar slujba dumnezeiască o făcea 
preasfinţitul papă Grigorie. Deci, în timpul când se împăr ţea la 
popor Dumnezeiasca Împărt ăşanie, s-a apropiat şi femeia aceea să 
se împărt ăşească cu Sfintele Taine. Şi auzind pe preasfinţitul papă 
zicând: „Trupul cel de viaţă făcător al Domnului nostru Iisus 
Hristos se dă...”, atunci femeia a început a râde. Papa, oprindu-şi 
mâna, a întrebat femeia: „Pentru ce ai râs?” Iar femeia a răspuns: 
„De mirare îmi este lucrul acesta, stăpâne, că pâinea aceasta am 
făcut-o din făină şi am copt-o, o numeşti trupul lui Hristos!”  
Atunci sfântul, văzându-i necredinţa, s-a rugat lui Dumnezeu şi îndată 
chipul pâinii s-a transformat în trup omenesc. Şi vedea femeia aceea 
carne omenească însângerată; dar nu numai femeia aceea ci şi toţi 
oamenii, care erau în biserică, au văzut minunea aceea şi slăveau pe 
Hristos Dumnezeu. Deci se întăreau în credinţă, neîndoindu-se de 
Preacuratele Taine, că sub chipul pâinii este adevăratul Trup, precum 
şi sub chipul vinului adevăratul Sânge al lui Hristos. Apoi iarăşi, 
rugându-se sfântul, s-a schimbat chipul trupului omenesc în vedere de 
pâine şi femeia s-a împărtăşit cu frică şi cu credinţă neîndoită, primind 
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pâinea ca Trupul lui Hristos, asemenea şi vinul, ca Sângele lui 
Hristos.” 

Fericitul Nifon a venit odată cu ucenicul său la rugăciune, în 
biserică, lângă palatul ce se numea Aponia şi unde arhiereul începea 
Dumnezeiasca Liturghie. Deodată i s-au deschis ochii minţii şi a văzut 
pogorându-se foc din cer ce acoperea altarul şi pe arhiereu; iar în 
vremea cântării «Sfinte Dumnezeule» s-au arătat patru îngeri care 
cântau împreună cu cei din biserică. Când se citea din Epistolele 
apostoleşti, au văzut pe Sfântul Apostol Pavel, privind din dosul celui 
ce citea. Apoi citindu-se Evanghelia, cuvintele ei, ca nişte făclii se 
suiau la cer. Sosind vremea Heruvicului şi a ieşirii cu Sfintele Daruri, 
s-a desfăcut acoperă-mântul bisericii şi s-a arătat cerul, simţindu-se o 
bună mireasmă. Apoi se pogorau îngerii, cântând «Slavă lui Hristos 
Dumnezeu». Îngerii aduceau un Prunc foarte frumos, pe Care, 
punându-L pe Sfântul Disc au înconjurat prestolul, iar pe arhiereul 
care slujea cinstitele daruri, îl acopereau cu aripile lor doi serafimi şi 
doi heruvimi, zburând peste capul lui. Sosind vremea sfinţirii darurilor 
şi a săvârşirii înfricoşatei Taine, s-a apropiat unul din îngeri care era 
mai luminat, şi, luând un cuţit, a înjunghiat Pruncul. Sângele l-a turnat 
în Sfântul Potir şi pe Prunc punându-l pe Sfântul Disc, el iarăşi a stat 
întru a sa rânduială cu bună cucernicie.  

Apoi s-a început împărtăşirea cu dumnezeieştile taine şi a văzut 
sfântul că unora din cei ce se împărtăşeau, le erau feţele luminate ca 
soarele, iar ale altora negre şi întunecate ca de arap. Iar îngerii, care 
stăteau înainte luau seama care şi cum se apropie. Deci, pe cei ce se 
împărtăşeau cu vrednicie, îi încununau, iar de către cei nevrednici, se 
întorceau şi se mâhneau. Săvârşindu-se sfânta slujbă, au văzut cum 
Pruncul iarăşi s-a aflat întreg în mâinile îngerilor care s-au înălţat la 
cer. Aceasta a spus-o ucenicului său mai pe urmă chiar cuviosul, care 
a şi lăsat-o în scris pentru folosul multora. 
        „Firea omenească nu poate să mănânce carne crudă, nici să bea 
sânge. De aceea Dumnezeu în taina Împărtăşaniei ascunde Trupul sub 
chipul pâinii, iar Sângele - sub chipul vinului”. 
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Minuni săvârşite în timpul împărt ăşirii cu  
Trupul şi Sângele lui Hristos 

 
         Unită cu căinţa sinceră pentru păcate şi cu credinţa neînfruntată 
în Mântuitorul Iisus Hristos, împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine 
izbăveşte de moarte veşnică şi încă de aici, de pe pământ, îi împacă pe 
păcătoşi cu Dumnezeu. Un comandant din Palestina cu numele 
Ghevimer, intrând în serviciu, a voit mai întâi de toate să se închine la 
Mormântul Domnului. Apropiindu-se de Biserică, a văzut un berbec 
care venea spre el, dorind să-l străpungă cu coarnele sale. 
Comandantul s-a speriat de ceea ce a văzut şi a voit să mergă înapoi, 
însă paznicul Sfintei Cruci care stătea acolo şi se numea Azarie, 
băgând seamă de şovăiala lui l-a întrebat: «De ce nu intri, 
domnule?» Acesta a grăit: «Pentru ce aţi lăsat aici acest berbec 
înfricoşător?» Azarie l-a liniştit şi a spus: «Intr ă, că nu e nimic 
aici». 

Dar când comandantul a voit să intre în Biserică, iarăşi i s-a 
arătat aceeaşi vedenie, în timp ce ceilalţi nu vedeau nimic şi intrau 
liber. Atunci paznicul Sfintei Cruci i-a spus lui Ghevimer: «Domnule! 
dumneata ai ceva pe suflet, care nu îţi dă voie să te închini la 
Sfântul Mormânt al Mântuitorului nostru. F ă pocăinţă înaintea 
Domnului, căci El este iubitor de oameni şi multmilostiv».  
Comandantul a răspuns cu lacrimi: «Aşa este, sunt vinovat în faţa lui 
Dumnezeu de multe şi grele păcate.” Şi zicând aceste cuvinte, a 
căzut la pământ, a plâns mult şi I-a mărturisit Domnului păcatele sale. 
Apoi s-a sculat şi a voit să intre în Biserică, berbecul cel înfricoşător 
iarăşi i-a îngrădit intrarea. Atunci paznicul Sfintei Cruci i-a spus: «Se 
vede că ai altă piedică». Comandantul, stând pe gânduri, a răspuns: 
«Oare faptul că nu sunt ortodox?» Şi după aceea s-a unit cu 
Biserica Ortodoxă iar apoi paznicul Sfintei Cruci s-a împărtăşit cu 
Sfintele Taine, vedenia dinainte a pierit din faţa lui şi comandantul a 
intrat la Sfântul Mormânt. Iată ce putere au Sfintele Taine! 
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Concluzii dogmatice şi morale, ce reies din învăţătura 
despre  prefacerea pâinii şi a vinului  

în Trupul şi Sângele lui Hristos 
 
          În taina Euharistiei pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi Sângele 
lui Hristos. Aşadar:  
►    După sfinţirea pâinii şi a vinului nu mai rămân pâine şi vin, ci 
însuşi Trupul cel adevărat şi însuşi Sângele cel adevărat al Domnului 
sub forma pâinii şi a vinului; 
►    În fiecare părticică, chiar şi în cea mai mică, din pâinea şi vinul, 
care s-au sfinţit, se află Trupul lui Hristos întreg şi nedespărţit. 
Această credinţă a Bisericii este exprimată în rânduiala liturghiei când 
se zice: «Se sfărâmă şi se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se 
sfărâmă şi nu se desparte, Cel ce se mănâncă pururea şi niciodată 
nu se sfârşeşte, ci pe cei ce se împărt ăşesc îi sfinţeşte». 
►   Chiar dacă Taina se săvârşeşte în mai multe locuri ale lumii, 
totuşi, după cum se exprimă patriarhii răsăriteni, «nu sunt mai multe 
Trupuri ale lui Hristos, ci unul şi acelaşi Hristos este prezent cu 
adevărat şi în chip real, unicul Său Trup şi Sânge în toate 
Bisericile credincioşilor. Domnul are totdeauna un singur Trup, 
nu mai multe trupuri în mai multe locuri; de aceea, Taina aceasta, 
după părerea tuturor, este cea mai minunată pătrunsă numai prin 
credinţă, nu prin cugetările înţelepciunii omeneşti»; 

►    Din clipa sfinţirii Sfintele Daruri rămân Trup adevărat şi Sânge 
adevărat al Domnului, fie că le primesc sau nu le primesc credincioşii, 
şi de aceea Darurile cele sfinţite, păstrate atât pentru săvârşirea 
liturghiei Darurilor celor mai înainte sfinţite în timpul Postului Mare 
cât şi pentru împărtăşirea bolnavilor, sunt adevăratul Trup şi 
adevăratul Sânge ale lui Iisus Hristos; 
► Sfintelor Taine se cuvine a le da dumnezeiască închinare: această 
închinare se referă direct la Însuşi Domnul Dumnezeul şi Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, Care este prezent în ele.         
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Ajută-mă Preasfântă Născătoare de Dumnezeu ca prin 
viaţa şi faptele mele să şterg lacrimile 
de pe faţa Ta, să alung tristeţea din 
inima Ta, stârnite de păcatele şi 
greşelile mele! Fie ca strălucirea 
cerească a feţei Tale să fie luminarea 
mea, iar lumina harului Tău să 
strălucească în mintea mea, iar 
privirea Ta cuvioasă să însenineze 
conştiin ţa mea învârtoşată întru 
păcate, ca în fiecare minut al vieţii mele să-Ţi aduc jertfă de 
laudă şi slavă. 
 
 
                    


