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Dacă orice om ar sta să judece 
drept ar găsi în viaţa sa nenumă-
rate arătări ale bunătăţii lui Dum-
nezeu. Viaţa, mişcarea, suflarea, 
trupul, ochii, mâinile, picioarele, 
mintea, hrana, apa, lumina, aerul 
şi multe altele sunt toate daruri de 
la Dumnezeu.

În natura înconjurătoare întâl-
nim iarăşi la tot pasul bunătatea şi 
înţelepciunea lui Dumne-
zeu. Numai ochi să avem 
ca să le putem vedea. Un 
Sfânt Părinte spunea: 
„Când vreau să mă gân-
desc la Dumnezeu, mă 
duc în pădure. Acolo frea-
mătul copacilor şi cânte-
cul păsărilor îmi vorbesc 
despre Dumnezeu”.

Şi avea perfectă drep-
tate pentru că orice pa-
săre care zboară în aer, 
orice peştişor care înoată, 
orice stâncă mare, ca şi 
orice pietricică pe care o 
calci în drum cu piciorul 
ne vorbesc despre Dum-
nezeu, care le-a făcut pe 
toate şi le poartă de grijă.

Ne punem întrebarea: este 
destul doar atât? Poate natura 
înconjură toare să mulţumească pe 
deplin sufletul omenesc? Nu. Omul 
poate să vadă în afară pace, rându-
ială şi frumuseţe, dar toate acestea 
nu sunt şi înlăuntrul său. El nu este 
numai trup, ci şi suflet, în care ade-
seori simte nelinişte şi tulburare. El 
de multe ori doreşte pace şi odihnă 
şi până nu le are geme şi suspină.

Iată de ce omul are nevoie să 
ştie mai mult despre Dumnezeu 

decât poate să-i spună natura în-
conjurătoare sau întâmplările din 
viaţa sa. Acest „mai mult” se află, 
desigur, în Sfânta Scriptură, în care 
citim: „Căci Dumnezeu aşa a iubit 
lumea, încât pe Fiul Său cel unul 
născut L-a dat, ca oricine crede în 
El să ‘nu piară, ci să aibă viată veş-
nică” (Ioan II,16).

Iată o nouă arătare a dragostei 

lui Dumnezeu. El ne-a dat pe Fiul 
Său, pe Domnul nostru Iisus Hris-
tos.

Cum ni L-a dat şi pentru ce ni 
L-a dat?

În jurul nostru sunt multe lu-
cruri frumoase, dar sunt foarte 
multe necazuri. Dacă privim la toa-
te necazurile care sunt în lume şi 
la oameni, grea ni se arată soarta 
omului pe pământ! Plângând vine 
pe lume, plângând de multe ori tre-
ce prin ea şi plângând o părăseşte 
când moare. Abia vede lumina zilei 

şi o mulţime de primejdii năpădesc 
peste om şi dacă nu ar fi alţii ca să-l 
îngrijească, desigur că ar muri.

Însă, cu toată îngrijirea şi paza, 
boala nemiloasă îl răpune pe om. 
Aşadar, suferinţe în trup, suferinţe 
în suflet, suferinţe de la el însuşi, 
suferinţe de la alţii. Suferinţe şi iar 
suferinţe. În casele multora lipsuri-
le şi suferinţele nu se mai sfârşesc. 

Dacă mergem într-un ci-
mitir sau într-o casă unde 
a intrat moartea, vom ve-
dea numai inimi sfâşiate 
de durere.

Din toate acestea ne 
putem da seama câte la-
crimi se varsă în fiecare zi 
pe acest pământ! La toate 
acestea se mai pot adăuga 
grijile de tot felul, teme-
rile, necazurile, bănuieli-
le, îndoielile şi în sfârşit, 
aceea care le întrece pe 
toate, moartea. Văzând 
toate acestea nu vom fi 
departe să numim pă-
mântul: „Valea plângerii” 
(Psalmul 83, 7).

Când ne gândim la toate acestea 
şi mai ales când noi înşine ne găsim 
în suferinţă, de multe ori, aproape 
fără să vrem, ne întrebăm: unde 
este dragostea lui Dumnezeu? Este 
oare lumea aceasta ieşită din mâna 
Lui sau nu? Se mai îngrijeşte El de 
ea, sau nu?

Ce se poate răspunde la aceste 
întrebări?
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Răspunsurile pe care le pot da 
oamenii nu au mare preţ, unul va 
fi de o părere, altul de alta. De ace-
ea noi trebuie să găsim răspuns în 
Sfânta Scriptură, care este Cuvân-
tul lui Dumnezeu.

Sfânta Scriptură ne spune că 
lumea este făcută de Dumnezeu, 
dar starea ei de acum nu este sta-
rea aceea pe care o avea la început, 
când a fost făcută. Atunci toate 
erau bune.

Putem afirma că în lume a in-
trat ceva foarte rău şi acel ceva 

este păcatul. Prin păcat, legătura 
dintre om şi Dumnezeu s-a rupt, fi-
rea lăuntrică a omului s-a stricat şi 
urmarea a fost suferinţa, moartea, 
osânda.

Oamenii mereu s-au tot silit 
să iasă din această stare, dar n-au 
putut. Ei au tot încercat şi încear-
că mereu să scape de suferinţe, sau 
măcar să le împuţineze, dar n-au 
izbutit şi nu vor izbuti pentru că 
omul persistă mereu în păcat.

Dumnezeu nu putea să rămână 
nepăsător faţă de această stare. El 
trebuie sau să piardă lumea sau s-o 
scape şi s-o mântuiască. De aceea a 
trimis pe Fiul Său în lume, pe Dom-
nul şi Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos. Oamenii s-au arătat tot 
mai răi faţă de El şi au ajuns până 

acolo încât L-au omorât, răstignin-
du-L pe cruce.

Sfânta Scriptură ne spune că 
Domnul Hristos a murit pe cruce 
pentru păcatele noastre. Vina ce-
lor ce L-au răstignit rămâne ne-
greşit întreagă, dar şi dragostea 
lui Dumnezeu s-a arătat pe deplin 
prin faptul că a dat morţii pe Fiul 
Său pentru noi şi pentru a noastră 
mântuire. Dacă cineva rămâne nu-
mai la ideea că oamenii au răstignit 
pe Domnul Iisus Hristos, nu are 
din aceasta niciun folos, folosul îi 

va fi nespus de mare dacă însă trece 
la ideea că aşa s-a înfăptuit mântu-
irea noastră.

Să vedem ce ne spune tot Sfân-
ta Scriptură despre moartea Dom-
nului nostru Iisus Hristos: „Dar 
El fusese străpuns pentru păcatele 
noastre şi zdrobit pentru fărădele-
gile noastre” (Isaia 53, 5). „Domnul 
a făcut să cadă asupra Lui fărădele-
gile noastre ale tuturor” (Isaia 53, 
6). „El a purtat păcatele noastre, 
în trupul Său, pe lemn” (I Petru I, 
24). În felul acesta, Domnul nostru 
Iisus Hristos este: „Mielul lui Dum-
nezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” 
(Ioan I, 29).

În dragostea Sa de Tată, Dum-
nezeu ne-a dat deci pe Fiul Său ca 
să poarte povara păcatelor noastre 

şi să moară în locul nostru moarte 
pe cruce. În felul acesta, păcatele 
noastre şi-au primit plata care li se 
cuvenea, după cum este scris: „căci 
plata păcatului este moartea” (Ro-
mani VI, 23), deci pedeapsa pe care 
o cere dreptatea s-a împlinit. Pe 
de altă parte însă şi dragostea lui 
Dumnezeu s-a arătat întreagă pen-
tru că pe temeiul jertfei de pe cruce 
El primeşte şi iartă pe oricine care 
este păcătos şi crede în El.

Ce lucru minunat: săvârşind pă-
catul omul a lipsit pe Dumnezeu de 
cinstea şi ascultarea pe care i le da-
tora, totuşi Dumnezeu a dat mor-
ţii pe unicul Său Fiu, pe Domnul şi 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
pentru noi şi pentru a noastră mân-
tuire. El este cu adevărat iubire!

Cunoscând toate acestea înţele-
gem pe deplin dragostea de Tată a 
lui Dumnezeu, şi în locul fricii, vine 
iubirea; în locul depărtării, apropi-
erea, în locul răcelii, căldura şi în 
locul duhului de robie, vine duhul 
de înfiere, iar în locul urii şi al vrăj-
măşiei vine dragostea şi iubirea.

Credinţa vine în urma ascultării 
cuvântului lui Dumnezeu, a parti-
cipării noastre la Sf. Liturghie, cer-
cetând Biserica, aşa ne spune şi ne 
învaţă Sfânta Scriptură şi aşa este. 

Însă dragostea către Dumnezeu 
se naşte din dragostea Lui către 
noi, când o cunoaştem şi o preţuim. 
De aceea noi trebuie să ne gândim 
mai mult la dragostea lui Dumne-
zeu, „fiindcă El ne-a iubit pe noi şi 
a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşi-
re pentru păcatele noastre” (I Ioan 
IV, 10).

Dragostea lui Dumnezeu, care 
ne-a fost arătată în Domnul nostru 
Iisus Hristos, prin jertfa Sa de pe 
cruce, este o mică scânteie din focul 
nemărginit şi veşnic al dragostei lui 
Dumnezeu. Crucea Domnului Iisus 
Hristos spune, deci, din partea lui 
Dumnezeu, pentru cine vrea să în-
ţeleagă: „Eu tot te iubesc!”

Dar dacă noi nu preţuim aceas-
tă iubire, dacă stăm nepăsători 
faţă de ea, atunci care va fi soarta 
noastră? Cum vom scăpa noi dacă 
stăm nepăsători faţă de o asemenea 
mântuire? Însă, stând în faţa Dom-
nului Iisus Hristos cel răstignit şi 
privindu-L cu lumina pe care ne-o 
dă Sfânta Scriptură şi învăţătura 
Bisericii noastre, vom pricepe cu 
siguranţă şi ce vrea să zică.
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d e s p r e  p ă c a t  ş i  p o c ă i n ţ ă

O privire la cel răstignit şi inima ni 
se mişcă şi dacă ne-am oprit privirea 
asupra Sfintei Cruci, cu gânduri către 
Dumnezeu, bunătatea dumnezeiască 
se revarsă în inima noastră; ne simţim 
mişcaţi, ridicaţi de pe pământ; simţim 
dorinţa de a ne contopi, de a ne uni 
cu cel răstignit, pentru că este bun! Şi 
mâna se ridică spontan, să facă sem-
nul Sfintei Cruci. Odată, încă o dată şi 
aşa am face-o la infinit.

Creştinul ortodox simte necesi-
tatea sufletească de a respecta face-

În clasica pildă a fiului rătăcit avem 
deplina intuiţie a căderii prin păcat şi a 
ridicării prin pocăinţă. 

păcatul treptat ne face să cădem şi 
tot treptat ne ridică pocăinţa.

păcatul vine totdeauna din inimă. 
el se naşte din pofta rea, pofta trupu-
lui, pofta ochilor şi mărirea deşartă. 
„orice păcat pe care-l va săvârşi omul 
este în afară de trup. cine se dedă însă 
desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul 
său” (i corinteni Vi, 18).

Fiul rătăcit devenit rob al 
păcatului desfrânării decade 
treptat. se desface din legă-
tura cu dumnezeu şi îşi cere 
partea de avere. nemulţumi-
tor pentru iubirea şi darurile 
părinteşti, se ridică împotriva 
tatălui nemaivrând a i se su-
pune. omul este liber potri-
vit voinţei sale şi dumnezeu 
lasă pe cel răzvrătit în voia 
sa. despărţirea de dumnezeu 
naşte necredinţă.

necredinţa îndepărtează 
sufletul de dumnezeu. 

despărţit de dumnezeu, 
păcătosul alege lumea ca 
obiect al iubirii, iar în lume 
câştigul şi stăpânirea, cu sco-
pul desfătării. după ce a pierdut pe 
dumnezeu, omul însuşi devine centrul 
şi ţinta vieţii sale. În păcat necredinţa 
se uneşte cu egoismul.

după ce păcatul a scos pe dumne-
zeu din inimă aşezându-se pe sine în 
locul Lui, după ce glasul lui dumnezeu 
s-a întunecat, dar încă nu s-a stins cu 
totul în cugetul său; după ce a cheltuit 
totul în păcat, păcătosul rămas în lume 
singur cu idolul său, si după ce în pă-
cat nu a găsit dulceaţa netrecătoare cu 
care a fost amăgit, începe a simţi foa-
me şi a duce lipsă.

coborârea la soarta animalului este 
treapta cea mai de jos a păcatului să-
vârşit în trup.

există o decădere paralelă şi pe sca-
ra sufletească. de la unitatea cu dum-
nezeu până la necinstirea Lui, sufletul 
ce se bucura de păcat, ce se laudă cu 
păcatul şi chiar trage şi pe alţii la păcat, 
alunecă spre moarte. 

În timp ce păcătosul alunecă tot 
mai jos pe panta păcatului, dumnezeu 
ca un tată iubitor urmăreşte cu ochii 

pe cel rătăcit: „Şi încă departe fiind el, 
l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă” 
(Luca XV, 20). dumnezeu îi iese mereu 
în cale şi-l caută ca pe oaia pierdută.

Îndelunga răbdare a lui dumnezeu 
vine întotdeauna în ajutorul păcătosu-
lui, uşurându-i pocăinţa.

Fiul rătăcit încă nu căzuse în păcatul 
de moarte al deznădăjduirii de mila lui 
dumnezeu, ci se trezeşte pe marginea 
prăpastiei. În conştiinţa lui adormită a 
mai rămas vie icoana casei părinteşti, 
de ea se agaţă firul nădejdii.

pocăinţa fiului rătăcit e sinceră şi 

deplină. ea porneşte de la cunoaşte-
rea stării de decădere: „venindu-şi în-
tru sine”. a şi luat hotărârea de a ieşi 
din ea: „sculându-mă, mă voi duce... şi 
voi spune: „tată, am greşit” (Luca XV, 
18).

conştiinţa odată deşteptată, sufle-
tul se ruşinează de păcat, îl urăşte şi 
fuge de el, spre a ieşi din robia lui. re-
vederea cu tatăl îi dă prilejul de a măr-
turisi deplin păcatul şi a cere pedeapsa 
de a fi primit argat în loc de fiu, spre a 

se curăţi.
sărutul părintesc pecet-

luieşte împăcarea între tată 
şi fiu. niciun cuvânt de jude-
cată din partea tatălui n-a în-
greunat procesul de pocăinţă 
al fiului.

ochiul părintelui vede nu-
mai starea lui sufletească. 

Haina lui l-a ajutat în toa-
te momentele pocăinţei. 
Haina cea nouă, inelul şi în-
călţămintea în picioare sunt 
dovezi ale iertării complete şi 
ale reaşezării în aceeaşi stare 
de mai înainte.

Viţelul cel gras înjunghi-
at şi veselia nu sunt răsplata 
pentru păcat, ci bucuria ceru-

lui pentru întoarcerea unui păcătos.
renaşterea păcătosului este egală 

cu învierea din morţi.
nu trebuie să stăm nepăsători faţă 

de cei ce se pocăiesc, ca fiul cel mare. 
a îndrepta pe cel ce păcătuieşte, a în-
văţa pe cel neştiutor şi a da sfat celui 
ce are lipsă de el sunt fapte ale îndură-
rii sufleteşti fată de aproapele.

„se ştie că cel ce a întors pe păcă-
tos de la rătăcirea căii lui îşi va mântui 
sufletul din moarte şi va acoperi mulţi-
me de păcate” (iacov V, 20).

rea semnului Sfintei Cruci, simte că 
trebuie să sărute Sfintele Icoane, are 
nevoie să vină în contact direct cu Di-
vinitatea.

Revărsarea Duhului Sfânt în înţe-
lesul creştin este o stare sufletească 
de unire cu Divinitatea, este o stare de 
întâlnire a subiectului cu obiectul; şi 
ortodoxia ne dă posibilitatea acestei 
uniri, ne arată modul de ascensiune pe 
calea care duce până la vârful Golgo-
tei, până la picioarele Mântuitorului; 
ne dă posibilitatea de a gusta pe Dum-

nezeu, încă aici pe pământ.
În creştinism, spre deosebire de 

celelalte religii, Divinitatea nu este 
numai o noţiune absolut abstractă, 
nu e ceva numai logic, ci şi psihologic; 
este o trăire completă, o realitate. Prin 
întruparea Fiului lui Dumnezeu, Divi-
nitatea a primit o formă vizibilă. Exis-
tă deci o spiritualitate concretizată şi 
niciuna din religiile creştine n-a înţe-
les-o întocmai ca Biserica Ortodoxă.

Dumnezeu devine şi vizibil prin 
Sfânta Cruce şi prin Sfintele Icoane. 
Aceasta o simţim îngenunchind lângă 
ele şi privind la ele. Creştinul ortodox 
simte o necesitate de a fi aproape, de a 

Continuare în pagina 4 

Bunătatea lui Dumnezeu
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Despărţirea de Dumnezeu
Stimulentul cel mai aţâţător al 

egoismului şi al mândriei sunt avuţia 
şi banul. Averea este cea mai puter-
nică legătură care ţine pe om lipit 
de pământ şi-l desparte de cer. Dis-
tanţa între om şi Dumnezeu creşte 
pe măsura în care creşte averea ma-
terială. Din ce are mai mult, omul se 
depărtează mai tare de Dumnezeu 
şi se uneşte cu duhul pământului, 
a cărui putere este banul. „Iubirea 
de argint este rădăcina tuturor re-
lelor şi cei ce au poftit-o cu înfoca-
re au rătăcit de la credinţă şi s-au 
străpuns cu multe dureri” (I Tim. 
VI, 10). 

Avuţia după aceste cuvinte 
este o sabie cu două tăişuri, otra-
vă; dacă o luăm însă cu măsură şi 
după prescripţie medicală, devine 
medicament, ba mai mult, poate 
fi chiar un mijloc de mântuire în 
mâna celor ce au dobândit-o cin-
stit si se folosesc de ea în mod 
corect şi după indicaţia Doctorului 
trupurilor şi al sufletelor.

Bunurile pământeşti ori de ce 
natură ar fi sunt în mâna lui Dum-
nezeu şi El le dă aceluia căruia vo-
ieşte, după bunul Său plac, pe care 
noi oamenii niciodată nu suntem în 
măsură să-l verificăm şi să-l pătrun-
dem. El dă cui vrea şi cât vrea, pe 
câtă vreme vrea, iar după trecerea 
vremii vine şi cere socoteală să vadă 
cum s-a întrebuinţat capitalul său: 

aşa după cum i-a dat El destinaţia, ori 
a fost folosit de om în chip samavolnic 
pentru satisfacerea egoismului şi ma-
terialismului său. 

Această adunare şi întrebuinţare 
samavolnică de avuţii, contrar intenţi-
ilor şi scopurilor divine, numai pentru 
a sătura capriciile egoismului nostru, 
o opreşte Dumnezeu.

Avere şi bogăţie trebuie să fie 
undeva şi la cineva. Iisus Hristos nu 
a oprit dreptul de posesie, ci a pus-o 
în raport direct cu munca, evidenţiind 
valoarea muncii, admiţând banul ca 
bază a progresului şi perfecţiunii. În 
natura ancestrală a omului există ne-
tăgăduit tendinţa de a stăpâni şi de a 
avea un bun material.

Omul munceşte ca să aibă ceva, 
dar numai atunci poate avea, dacă 
munceşte. În conceptul evanghelic, 

Mântuitorul pune tocmai problema 
dreptului de a agonisi avere, ară-
tând că omul nu are voie să adune 
astfel de bogăţii şi avuţii prin care 
păgubeşte pe alţii şi nici să păstre-
ze bunuri la care şi alţii au dreptul; 
arătând acest lucru, Mântuitorul, 
cunoscând complexitatea şi diver-
sitatea fiinţei omeneşti, ne arată că 
tot atât de ilegală şi fără rost este şi 
repartizarea forţată a bunurilor. Ar 
fi bine să observăm acest lucru lup-

tătorii ambelor fronturi, al banului 
şi al muncii deopotrivă.

Bunurile pe care ni le dă Dum-
nezeu trebuie să ruleze pentru asi-
gurarea binelui şi fericirii obşteşti.

„Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! 
În această noapte voi cere de la 
tine sufletul tău. Şi cele ce ai pre-
gătit, ale cui vor fi?” (Luca XII. 20). 
Prin valorile materiale trebuie să 
tindem la dobândirea celor nema-
teriale. „Un lucru îţi mai lipseşte: 
Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor 
şi vei avea comoară în cer; şi apoi, 
luând crucea, vino şi urmează 

Mie” (Marcu X, 21).
Din ceea ce trece prin mâinile 

noastre o viaţă întreagă, atâta ne ră-
mâne, cât am fost în stare să dăm cu 
dragă inimă, semenilor noştri şi prin 
ei lui Dumnezeu. Ştim cu toţii pro-
verbul că: „Cine pe săraci ajută, pe 
Dumnezeu împrumută”. Acesta este 
cel mai bun şi fericit plasament pe 
care-l putem face şi astfel comoara 
noastră va spori acolo unde nu sunt 
tâlhari, nici molii şi nici rugină.

fi înconjurat si de a săruta sf. Icoa-
ne. Iubirea e flacără divină aprinsă 
în sufletul creştinului de lucrarea 
Duhului Sfânt, ce are nevoie abso-
lută de un contact direct cu Dum-
nezeu.

Creştinul drept şi credincios 
este înconjurat, ca şi în Sf. Biserică 
şi acasă, de sfintele Icoane. El vrea 
să fie cu Dumnezeu pretutindeni, 
cu timp şi fără timp. „Cu noi este 
Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă 
plecaţi” (Isaia VIII, 9), aşa se cân-
tă în Bisericile Ortodoxe in postul 
mare. Îl vedem, îl gustăm, şi este 
mereu cu noi.

Dumnezeu este cu noi, cum nu 
este cu niciun alt neam pe faţa pă-
mântului şi ne ocroteşte cu puterea 

harului Său. Dumnezeu este de faţă, 
cu tot harul Său; aici este revelaţia 
veşnică a Fiului lui Dumnezeu, o sim-
ţim, o gustăm, şi o putem vedea din 
raporturile şi manifestările sufleteşti 
ale creştinului ortodox faţă de Mântu-
itorul Iisus Hristos.

Creştinul adevărat a păstrat cu 
jertfa vieţii lui Sfintele Icoane; a avut 
şi are nevoie de ele, pentru că sunt 
continuatoarele harului întrupării di-
vine, comunicaţia directă dintre om 
şl Dumnezeu şi a păstrat-o în felul lui 
specific.

A ştiut să măsoare cu precizie 
frontierele dintre religie şi artă; a ştiut 
până unde să folosească mâna omului 
în cele duhovniceşti, şi pictura în sluj-
ba religiei, nu invers. Pictura bizanti-
nă în Bisericile Ortodoxe ne înfăţişea-
ză numai partea spirituală a materiei; 
ne înfăţişează divinitatea în modul 
cel mai posibil.

Noi nu avem statui, adică icoane 
reliefate; noi nu admitem amestecul 
artei în cele duhovniceşti; nu admi-

tem numai partea concretului di-
vinizat; admitem materia numai în 
limita necesităţii spirituale.

Creştinul ortodox când intră în 
biserică are la îndemână sf. Icoane 
pe care le sărută în semn de concre-
tizare a iubirii abstracte, la intrare 
şi la ieşire. Repetă des semnul sfin-
tei cruci, o expresie de îndemnare 
sufletească către trup de a se consa-
cra, de a lua parte la devotamentul, 
la jertfa în slujba Celui Răstignit.

Prin repetarea acestui semn 
sfânt, trupul creştinului se sfinţeşte 
şi el şi toată Biserica devine o mare 
Icoană sfântă, o materie spirituali-
zată într-un spiritualism concreti-
zat: Dumnezeu Om şi Om Dumne-
zeu, după cuvântul: „Eu în ei şi ei 
în Mine”.

Iată deci o posibilitate de unire 
cu divinitatea, încă aici pe pământ. 
Aceasta este taina care există numai 
în Biserica Ortodoxă, care îţi dă să 
poţi gusta pe Dumnezeu si să vezi 
că este bună.

 Urmare din pagina 3

Bunătatea lui
Dumnezeu
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Ispita, nesiguranţa vieţii noastre
Viaţa noastră niciodată nu 

este în siguranţă. Mii de pri-
mejdii ne pândesc în fiecare 
moment. Azi încă trăim, dar 
ziua de mâine nu-i a noastră. 
Tocmai de aceea Mântuitorul 
Iisus Hristos ne învaţă să ne 
rugăm lui Dumnezeu pentru 
înlăturarea ispitelor şi primej-
diilor care ne pândesc. El ştie 

prea bine ce este ispita pămân-
tească, fiind El însuşi ispitit de 
Satana în pustiu, şi mai ştie că 
această întreită ispită îi aşteap-
tă şi pe cei ce-l urmează Lui. 
Cunoaşte apoi şi firea slabă şi 
neputincioasă în faţa ispitelor.

Din cuvintele: „Şi nu ne 
duce pe noi în ispită” (Matei 
VI, 13), s-ar părea că Dumne-
zeu ar vrea să ispitească pe 
om. Însă Dumnezeu nu ispi-
teşte pe nimeni şi acest lucru 
ni-l spune foarte lămurit Sf. 
Scriptură: „Nimeni să nu zică 
atunci când este ispitit: de la 
Dumnezeu sunt ispitit, pentru 
că Dumnezeu nu poate să fie 
ispitit de rele şi El însuşi nu 
ispiteşte pe nimeni. Ci fieca-
re este ispitit când este tras şi 
momit de însăşi pofta sa. Apoi 
pofta, zămislind, naşte păcat, 
iar păcatul odată săvârşit adu-
ce moarte” (lacov I, 13- 15).

Dumnezeu nu ne ispiteşte, 
dar lasă să fim ispitiţi de către 
ispititori şi ispitele pământeşti 

pentru a ne încerca. Când diavo-
lul ne întinde cursele ispitelor, 
o face pentru ca să ne osândim. 
Dumnezeu când lasă să fim is-
pitiţi o face tocmai pentru a ne 
smulge din osândă nelăsând să 
fim ispitiţi peste puterile noas-
tre.

Ispita vine de la diavolul, de 
la lume şl de la cel rău care de 

multe ori este în 
noi, de aceea pe 
lângă paza de is-
pite, trebuie să 
cerem în rugă-
ciunea noastră şi 
izbăvirea de cel 
rău.

Noi suntem în 
luptă cu diavolul, 
încă din cea dintâi 
clipă a vieţii. El a 
otrăvit în Eden 
sângele strămoa-
şei noastre Eva, 

cu otrava păcatului şi, ca atare, 
noi oamenii suntem obiectul is-
pitelor diavoleşti.

Diavolul este vrăjmaşul cel 
mai groaznic, cu atât mai vârtos, 
cu cât el este vrăjmaşul personal 
al fiecăruia, fiind o fiinţă reală, 
întocmai ca şi îngerii şi în acelaşi 
timp o noţiune colectivă, întoc-
mai ca şi oastea cerească. Carac-
teristica diavolului este foarte 
plastic descrisă în cuvintele: „Fiţi 
treji, privegheaţi, potrivnicul 
vostru, diavolul, umblă răcnind 
ca un leu căutând 
pe cine să înghită” 
(I Petru V, 8). Din-
tr-un început, dia-
volul este ucigător 
de suflete. Hrana 
lui sunt sufletele 
omeneşti şi pen-
tru a putea pune 
stăpânire pe suflet 
se preface chiar în 
înger luminat. El 
este în tot locul şi 
se foloseşte de toa-

te mijloacele pentru a corupe 
sufletele, pentru a le înghiţi. 
Singura armă împotriva dia-
volului sunt: curăţia morală şi 
rugăciunea curată şi regulată. 

Un alt vrăjmaş care ne ispi-
teşte este lumea materială care, 
independent dar împreună cu 
diavolul, caută să ne ispiteas-
că. Lumea materială este fiara 
care pustieşte şi înghite tot ce 
poate zdrobi sub picioarele ei. 
Sf. Scriptură în foarte multe 
locuri ne atrage atenţia asupra 
primejdiilor ce ne vin din par-
tea lumii.

Un alt ispititor este omul. 
Acesta este cel mai dificil vrăj-
maş. Aceasta din cauza că noi 
înşine ne suntem vrăjmaşi 
deseori, ispitindu-ne singuri 
prin libertatea voinţei noastre, 
făcându-ne din propria noas-
tră voinţă alianţă cu vrăjmaşul 
diavol spre toate relele.

Aceste ispite luptă împo-
triva noastră şi împotriva lui 
Dumnezeu având drept scop 
întemeierea împărăţiei întune-
ricului în locul împărăţiei lui 
Dumnezeu. Însă după cuvân-
tul Sf. Scripturi şi după legile 
universului, perioada marilor 
distrugeri are sfârşit şi va fi un 
cer nou şi un pământ nou.

Aceasta este voia cea prea 
sfântă a lui Dumnezeu a că-
rui este împărăţia şi puterea şi 
mărirea în vecii vecilor.
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Pentru farisei este o mare 
jignire că Iisus îi pune alături 
de vameşi, ba chiar mai prejos. 
La fel, poate, şi astăzi este ne-
plăcut creştinilor să le ceri mai 
multă umilinţă, îndemnându-i 
să urmeze pe vameş. Însă Sf. 
Scriptură ne dovedeşte că mai 
mulţi vameşi s-au mântuit de-
cât farisei. Nicodim, de pildă, 
abia îndrăznea să vie pe as-
cuns la Domnul Iisus Hristos, 
pe când vameşul Levi a lăsat 
toate când a fost chemat; şi a 
devenit Matei evanghelistul. 
Zaheu, mai marele vameşilor, a 
devenit alt om îndată ce Iisus a 
privit în ochii lui.

Primul a coborât treptele 
vămii, al doilea a coborât din 
smochin cu multă smerenie, 
pentru ca apoi să se înalţe îna-
intea lui Dumnezeu. Umilinţa 
lui l-a înălţat şi l-a mântuit.

Mântuirea este lucrul cel 
mai însemnat al vieţii ome-
neşti. Sufletul nostru însetează 
după fericire, după mântuire, 
aşa după cum şi cerbul îşi do-
reşte apa rece a izvorului. Dacă 
prin umilinţă dobândim această 
mântuire, de ce ar fi oare neplă-
cut sau jignitor pentru oameni 
să le ceri mai multă smerenie?

Ce este umilinţa? Este o vir-
tute, care face să ne dăm seama 
că tot ce avem din bunăvoinţa 
lui Dumnezeu avem şi nu prin 
slabele noastre puteri. Un om 
smerit nu se sprijină în lupta 
vieţii numai pe puterile lui, 
ci se sprijină pe pieptul lui Ii-
sus Hristos, ca şi evanghelistul 
Ioan, la Cină. Nu se laudă cu 
puterile şi cu faptele lui, ca fa-
riseul, ci ca Sf. Apostol Pavel 
se laudă cu suferinţele şi cu ne-
putinţele sale.

El scria într-o epistolă: „Pe 
totul în Hristos, care mă întă-
reşte”. Smerenia este neconte-
nită luptă eroică cu noi înşine 
şi învingere asupra noastră, pe 

care mulţi eroi lumeşti nu au 
putut-o purta. Deci, smerenia 
este uriaşa putere spirituală 
care ne câştigă multe trofee du-
hovniceşti.

Smerenia ne apropie mai 
mult de Mântuitorul, care spu-
nea ucenicilor Săi: „Cel ce vo-
ieşte să fie mare între noi să fie 
tuturor slugă. Eu sunt în mij-
locul vostru ca cel ce slujeşte. 
Căci pildă am dat vouă, ca pre-
cum eu am făcut vouă şi voi să 
faceţi” (Ioan XIII, 15).

Umilinţa ne câştigă harul 
dumnezeiesc, fără de care nu 
ne putem mântui, după cuvin-
tele apostolului că „Dumnezeu 

celor smeriţi le dă har”.
Smerenia ne face moşteni 

ai raiului, căci: „Fericiţi cei să-
raci cu duhul, că a lor este îm-
părăţia cerurilor” (Matei V, 3), 
cum ne învaţă Iisus. Cei săraci 
cu duhul sunt cei smeriţi, că 
şi proorocul David cerea de la 
Dumnezeu „duhul umilit; ini-
mă înfrântă şi smerită” (Psal-
mul 50. 18).

Umilinţa este axa creştinis-
mului şi chiar mântuirea. Mân-
tuirea ome nirii înseşi a început 
prin marea smerenie a Fiului 
lui Dumnezeu de a se fi întru-
pat în păcătosul chip omenesc, 
şi a sfârşit printr-o şi mai mare 
umilinţă: răstignit fiind între 
doi tâlhari şi suferind moarte 
pe cruce.

Aşadar, smerenia este ur-
marea lui Hristos şi cununa de 
glorie a creştinismului de odi-
nioară şi de azi. Şi tot creştinul 
va fi puterea ce va crea această 
lume nouă, însă nu înainte ca 
idolul trufiei să fie dărâmat din 
inima noastră, din casa noas-
tră, şi din lumea toată.

Mândria e începutul a tot pă-
catul, rădăcina tuturor relelor, 
dinainte de întemeierea lumii, 
când îngerii cei răi au căzut prin 
ea, este păcat de moarte căci 

prin mândrie au pierdut raiul 
primii oameni. Omul mândru 
se consideră superior tuturor 
oamenilor, dispreţuieşte legea 
divină, pe semenii săi şi chiar 
pe Dumnezeu. Un astfel de om 
se cheamă plin de sine.

Creştinismul ne cere însă să 
fim plini de Duh şi de smerenia 
lui Hristos. 

Omul numai prin smerenie 
este om, prin mândrie este dia-
vol. Sf. Scriptură îi numeşte 
«stricaţi la minte» şi „vrednici 
de moarte”, pe cei mândri, pen-
tru că mândria este închinare 
la idoli, care jigneşte pe Dum-

nezeu, neagă pe Hristos şi creş-
tinismul.

Să primim în sufletul nostru 
smerenia şi să lepădăm din noi 
mândria. Căci a pricinuit mult 
rău din totdeauna. A rănit şi 
încă mai răneşte atâtea suflete 
nevinovate.

Fiecare dintre noi am fost 
stăpâniţi de această cumpli-
tă mândrie şi am fost umiliţi 
de ea. Însă mai ştim că fiecare 
dintre noi am rănit şi înjosit, 
la rândul nostru, pe fratele mai 
mic decât noi.

Această purtare a noastră 
strânge cununa de spini în ju-
rul frunţii Celui ce n-a aşezat 
Evanghelia sa pe mândrie, ci 
pe smerenie. Aceasta înseamnă 
a înfige noi piroane în mâinile 
Lui şi de a-L răstigni din nou 
pe Iisus Hristos, şi de a face za-
darnică mântuirea.

Să lepădăm mândria şi să 
luăm calea smereniei, pentru 
că Domnul ne îndeamnă zi-
când: „Priviţi la Mine, că sunt 
blând şi smerit cu inima”, şi să 
nu uităm niciodată că „Dumne-
zeu celor mândri le stă împotri-
vă, iar celor smeriţi le dă har”.

Mândria si smerenia
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Fariseul nu intra în templu „ca 
să se roage”, ci ca să “mulţumeas-
că” pentru precăderile imaginare 
faţă de ceilalţi oameni. El judecă 
pe aproapele şi nu vede bârna 
din ochiul său, înfăţişarea lui, 
nepotrivită în faţa lui Dumnezeu, 
singurul judecător, este pentru el 
prilej de păcat. Rugăciunea lui, 
lauda cu postul şi faptele de mi-
lostenie sunt în flagrantă contra-
dicţie cu cele rânduite 
de Mântuitorul.

Vameşul, tipul ce-
lui ce se pocăieşte cu 
adevărat, îşi dă seama 
de raportul dintre el şi 
Dumnezeu. Ochii ple-
caţi, baterea pieptu-
lui şi puţinele cuvinte 
rostite din inimă sunt 
condiţiile adevăratei 
rugăciuni. Pocăinţa 
Lui este deplină. El 
recunoaşte că este cel 
dintâi dintre păcătoşi.

Sfântul Ioan Gură de Aur vede 
în persoana fariseului întruchipa-
tă dreptatea, împlinirea formală a 
legii, însoţită de mândrie; iar în 
cea a Vameşului, păcatul cu sme-
renia şi arată că smerenia întot-
deauna iese la suprafaţă, chiar 
îngreunată de păcat, pe când 
dreptatea condusă de mândrie se 
poticneşte.

„Începutul trufiei omului este 
a părăsi pe Dumnezeu şi a-şi în-
toarce inima sa de la cel ce l-a 
făcut, începutul păcatului este 
trufia” (Iisus Sirah, X, 12-13).

Mândria este păcat de moarte 
şi mama tuturor păcatelor. Din ea 
se nasc: făţărnicia, nesupunerea 
faţă de Dumnezeu, faţă de Legea 
Lui şi legile omeneşti, lipsa de 

iubire faţă de aproapele, vorbirea 
de rău, nedreptatea, dezbinarea şi 
atâtea alte păcate.

Mândria este o primejdie so-
cială, fiindcă ea izolează pe cel 
mândru de lume şi îl face duşmanul 
adevărului şi al dreptăţii. 

Mândria îşi dă seama că este 
urâtă şi nesuferită de oameni, fiind 
un viciu ce trebuie să se ascundă de 
faţa lumii, totuşi ea roade mult ini-

ma încât iese la iveală tot ce face, îi 
place mereu să fie pe primul loc.

Le ştie pe toate şi vorbeşte de 
sus, ca judecător, înţelept şi stă-
pân. Când e silită să tacă, o face şi 
aceasta cu dispreţ.

Mândria este o mare orbire su-
fletească de a nu se cunoaşte pe 
sine. Numai aşa se poate împodobi 
cel mândru cu o bogăţie închipuită. 
„Căci cine te deosebeşte pe tine? Şi 
ce ai, pe care să nu-l fi primit? Iar 
dacă l-ai primit, de ce te făleşti ca 
şi cum nu l-ai fi primit?” (I Cor. IV. 7). 
Mândria dezbracă pe Dumnezeu de 
cinstea cuvenită numai Lui, pentru a 
se îmbrăca pe sine, şi astfel devine 
un idol care trăieşte din minciună. 
Sfârşitul mândriei e cel mai trist. 
Ea închide nu numai inima celor de 

pe pământ, dar şi porţile cerului, 
pentru că: „Dumnezeu celor mân-
dri le stă împotrivă, iar celor sme-
riţi le dă har” (I Petru V, 5).

Smerenia este virtutea de a 
socoti despre tine însuţi mai puţin 
decât eşti şi a atribui lui Dumne-
zeu tot ce ai bun în tine. Este ade-
vărata cinste faţă de Dumnezeu. 
Inima celui smerit e stăpânită de 
o bucurie cerească, văzându-se 

ajutat de darurile lui 
Dumnezeu.

Smerenia ne apro-
pie de Dumnezeu, lip-
sa ei ne depărtează 
de El. Ea la început ne 
apare ca o sărăcire, 
o coborâre, pentru a 
ne îmbogăţi apoi cu 
virtuţi şi a ne ridica. 
Mai înainte de cădere 
inima omului se înal-
ţă şi mai înainte de 
mărire se smereşte. 
Smerenia stă numai in 

slujba adevărului. Ea ne deschi-
de ochii spre a cunoaşte micimea 
şi nestatornicia noastră în lume, 
pentru a judeca drept. Este un 
sentiment al „sărăciei cu duhul”, 
care mereu caută a se îmbogăţi cu 
cele cereşti. Pentru viaţa socială, 
smerenia este izvor de pace, iar 
pentru suflet, calea desăvârşirii.

Spălarea picioarelor, precum 
şi toată viaţa Mântuitorului, este 
o măreaţă pildă de smerenie.

Pentru viaţa de toate zilele, 
avem pilda cu şederile la masă 
(Luca XIV. 8-11).

„Învăţaţi-vă de la Mine, că 
sunt blând şi smerit cu inima şi 
veţi găsi odihnă sufletelor voas-
tre” (Matei XI, 29).

Păcatul mândriei si virtutea smereniei
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Singur Dumnezeu poate fi numit 
într-adevăr bogat, fiindcă el are toa-
te şi în veci. Omul muritor nu poate 
fi decât ispravnic vremelnic peste o 
parte din cele ce sunt ale lui Dum-
nezeu.

Bogăţia în cele materiale, precum 
şi mărirea sunt daruri ale binecuvân-
tării lui Dumnezeu. Şi drepţii Vechiu-
lui Testament au primit bogăţia de la 
Dumnezeu şi au întrebuinţat-o pen-
tru ajutorarea săracilor, ospătarea 
străinilor şi pentru alte fapte bune.

În sine, bogăţia nu este un rău, ci 
numai întrebuinţarea ei rea devine o 
primejdie pentru suflet atunci când 
inima se lipeşte de ea mai mult decât 
de Dumnezeu.

Cea dintâi şi cea mai mare porun-
că din lege „este a iubi pe Dumnezeu 
din toată inima, din tot sufletul şi din 
tot cugetul”. Nimic din cele create 
nu poate sta alături de Dumnezeu în 
inima omului. De aceea porunca în-
tâia din decalog ne opreşte de a avea 
„ alţi dumnezei ” afară de Cel Unul. 
Cine iubeşte făptura mai mult decât 
pe Făcătorul ei, acela se închină la 
idol. Nu putem sluji niciodată la doi 
oameni.

Bogăţia adunată cinstit, cu bine-
cuvântarea lui Dumnezeu, ne poate 
fi de folos pentru mântuirea sufle-
tului, pentru că prin ea făcând fapte 
de milostenie, izvorâte din iubire, ne 
agonisim „comori în cer”

Însă bogăţia care ne robeşte ini-
ma este pierzătoare de suflet, fiindcă 
ne duce la distanţarea de Dumnezeu, 
la uitarea şi chiar tăgăduirea Lui, la 
mândrie, încredere în sine, la griji-
le lumeşti, la învârtoşarea inimii, la 
asuprirea aproapelui, înşelătorie, lux 
etc. În inimă se stinge flacăra iubirii 
de Dumnezeu, de suflet şi de veşni-
cie, iar în minte se întunecă gândul la 
moarte şi la judecata de apoi.

Bogatul se socoteşte veşnic aici 
pe pământ. El nici măcar nu se poate 
bucura de bogăţia sa. Ochiul lui nu se 
satură de avuţii, iar cel ce iubeşte ar-
gintul nu se va sătura de argint şi cel 
ce iubeşte rodurile întru mulţimea 
lor nu se va desfăta de ele.

Bogăţia este vremelnică, pieri-
toare, poate fi furată, sau nu îndes-
tulează inima care însetează după 
Dumnezeu, este izvor de pizmă, de 
ceartă şi duşmănie, la moarte nu 
poate fi luată cu noi şi nu ne poate 
izbăvi în ziua judecăţii. Ca spinii, ea 
împiedică cuvântul lui Dumnezeu să 

rodească în noi si de aceea este o 
primejdie pentru intrarea în împără-
ţia lui Dumnezeu.

Bogăţia mai este şi nestatornică, 
slugă necredincioasă pentru care în-
cuietorile şi paznicii în zadar sunt şi 
ori cu câte lanţuri ar fi legată, ea tot 
fuge. Bogatul niciodată nu ştie pe ce 
mâini va ajunge agoniseala sa.

Patima bogăţiei sau iubirea de ar-
gint răsare din mândrie. Cel cuprins 
de ea nu se mai încrede în purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu, Care se îngri-
jeşte şi de păsări şi de crinii câmpului 
şi singur dă hrană tuturor. Se socoate 
pe sine creator şi stăpânitor a tot ce 
agoniseşte, căzând în păcatul mân-
driei. Îşi abate privirea şi gândul de 

la cele cereşti şi veşnice şi le schimbă 
cu cele pieritoare în care îşi caută fe-
ricirea. Uită că bucuria fericirii nu se 
poate sălăşlui decât în sufletul care a 
aflat pe Dumnezeu.

Din patima bogăţiei se nasc două 
păcate de moarte: lăcomia şi zgârce-
nia. Lacomul chinuit de pofta sporirii 
bogăţiei este veşnic nemulţumit şi 
neodihnit.

Sf. Ioan Gură de Aur spune: „Bo-
gat este cel ce nu are pofte şi sărac 
este cel ce pofteşte mult”. Zgârcitul 
nu este stăpânul avuţiei sale, ci robul 
şi păzitorul ei, care mai curând rabdă 
să i se taie o parte din trup decât să 
se despartă de avere. El nu se atinge 
de banul adunat, tocmai pentru a-l 
simţi atunci când i se închină ca ido-
lului.

Sfântul Apostol Pavel spunea: 
„Având hrană şi îmbrăcăminte, cu 

acestea vom fi îndestulaţi” (I Timo-
tei VI. 8). Nu bogăţia, ci îndestularea 
s-o căutăm. Să privim tot ce avem ca 
pe un dar de la Dumnezeu. Să nu ne 
mândrim cu bogăţia, ci să ne smerim 
şi să fim mulţumitori lui Dumnezeu 
pentru toate.

Smerenia caută cele de sus şi 
opreşte iubirea cea fără rânduială 
a bogăţiei. Smerenia dezarmează 
pizma altora şi ne face să gustăm în 
tihnă ceea ce avem. Nu acela este 
bogat care are mult, ci acela care 
dă mult. Să ne agonisim cele cereşti 
punând bogăţia noastră în slujba lui 
Dumnezeu. „Cel ce pe sărac ajută pe 
Dumnezeu împrumută”, zice prover-
bul. Făcându-ni-L pe Dumnezeu pri-
eten vom fi cei mai bogaţi oameni 
de pe pământ.

„Fericit bărbatul care se teme de 
Domnul; întru poruncile Lui va voi 
foarte. Puternică va fi pe pământ 
seminţia Lui; neamul drepţilor se va 
binecuvânta. Slavă şi bogăţie în casa 
Lui şi dreptatea lui rămâne în veacul 
veacului” (Psalmul 111, 1-3).

Omul bogat pe Dumnezeu nu 
vrea să-L aibă prieten, cade în ispită, 
este stăpânit de diavolul şi sărăceş-
te în credinţă, aşa după cum spune 
şi Sf. Apostol Pavel, când zice: „Cei 
care vor să se îmbogăţească, dim-
potrivă, cad în ispită şi în cursă şi în 
multe pofte nebuneşti şi vătămătoa-
re, ca unele care cufundă pe oameni 
în ruină şi în pierzare. Că iubirea de 
argint este rădăcina tuturor relelor 
şi cei care au poftit-o cu înfocare au 
rătăcit de la credinţă si s-au stră-
puns cu multe dureri” (I. Timotei VI, 
9-10).

Patima bogăţiei
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Din sfârşitul tragic al lui 
Iuda vânzătorul, noi putem 
vedea răsplata fărădelegii. 
Un proverb românesc spune: 
„Ce caută omul aceea găseş-
te”. E înţelept să căutăm lu-
cruri bune ca să găsim lucruri 
bune.

Iuda, tot timpul, a fost pre-
ocupat de problema banilor, 
el întotdeauna a căutat bani. 
Când femeia a turnat mirul 
pe picioarele Domnului, el s-a 
scandalizat, căci voia banii, de 
aceea spune că era 
mai bine să se vân-
dă mirul şi să se ia 
banii, să se împartă 
săracilor.

Iată că acum a do-
bândit 30 de arginţi, 
mâna îi este plină de 
bani, ochiul se poa-
te desfăta în strălu-
cirea lor. Acum, el 
nu-i sărac ca învăţă-
torul, acum el are un 
ogor.

E adevărat că 
Iuda a câştigat bani, 
dar a pierdut apos-
tolia, slujba cea mai 
înaltă; a pierdut liniştea, pa-
cea, bucuria; a pierdut mân-
tuirea, care înseamnă partea 
cea bună, şi a sfârşit spânzu-
rându-se!

Această întâmplare ne spu-
ne că fărădelegea are o singu-
ră răsplată, anume moartea; 
deşi fărădelegea îţi dăruieşte 
lucrul pe care l-ai dorit, totuşi 
nu te poţi bucura de el, căci fă-
rădelegea aduce şi moartea.

Protopărinţii noştri, Adam 
şi Eva, au mâncat din pomul 
oprit, au ajuns să cunoască bi-
nele şi răul, dar la ce le-a fo-
losit, căci au murit! Ghiezi a 
dobândit talanţi şi haine de la 
Neeman Sirianul, dar ce folos 
toate acestea, dacă l-a umplut 
lepra!

Un sfânt Părinte ne prezintă 
un portret al lui Iuda, cu câteva 
presupuneri asupra motivelor 
care l-au adus pe Iuda Iscario-
teanul până la starea aceasta de 
a-L vinde pe Domnul.

„Iuda se numea Iscariotea-
nul, el era singurul negalileean 
din toţi ceilalţi apostoli şi de la 
început s-a simţit ca un om adă-
ugat între ei şi sentimentul aces-
ta i-a otrăvit sufletul şi a ajuns 
să facă ce a făcut.

Sau se poate că Iuda s-a în-

dreptat către autorităţi cu gân-
dul să-şi scape pielea şi abia la 
urmă a văzut ce a făcut.

Se poate că el a făcut fapta 
sa că era foarte lacom de bani. 
Dar fapta lui este cea mai mons-
truoasă din istorie, căci L-a vân-
dut pe Domnul pentru 30 de ar-
ginţi.

Se mai poate ca lui Iuda să fi 
început să nu-i placă de Dom-
nul şi chiar să-L urască, starea 
aceasta şi-a ascuns-o de ceilalţi 
apostoli, însă nu a putut s-o 
ascundă şi de Domnul şi din 
această pricină, spune Sf. Pă-
rinte, Iuda a fost hotărât să-L 
termine pe Acela care ştia totul 
despre el”.

Cuvântul „Iscarioteanul” este 
o formă a cuvântului grecesc care 

înseamnă purtător de pumnal. 
În vremea aceea purtătorii de 
pumnale erau o grupare anar-
hică, care săvârşea asasinate.

Însă mai presus de toate 
este clar că Iuda nu a înţeles 
niciodată ca Iisus Hristos să 
moară. El a acceptat să vân-
dă pe Domnul tocmai pentru 
a forţa mâna Domnului. El a 
vrut să-L pună pe Domnul în 
situaţia de a-Şi salva propria 
Sa viaţă şi pentru aceasta El 
să folosească puterea Sa şi el, 
Iuda, îl va determina s-o folo-
sească împotriva romanilor.

Aşa însă gândind 
Iuda, a făcut o expe-
rienţă tragică, deoa-
rece Iisus Hristos, 
Domnul nostru, nu 
foloseşte forţa îm-
potrivirii, ci acceptă 
totul cum i s-a pre-
gătit în ascuns şi 
Iuda, văzând că pla-
nul său nu a reuşit, 
ci s-a prăbuşit, în 
groaznica sa remuş-
care s-a sinucis.

Orice s-ar putea 
spune, dar Iuda a 

rămas în istorie cu cel mai ne-
gru nume dintre oameni, căci 
nu poate avea pace şi linişte 
acela care-L vinde pe Hris-
tos şi care e un slujitor fals al 
Domnului.

Iuda s-a spânzurat de o 
cracă şi rupându-se aceasta 
cu el, el a căzut cu capul în 
jos, de la înălţime pe pământ 
stâncos, plesnind de la mijloc, 
scurgându-i-se astfel din el 
toate măruntaiele.

Acesta a fost sfârşitul tra-
gic al lui Iuda vânzătorul şi 
răsplata fărădelegii făcute 
de el, vânzând pe Domnul şi 
Învă ţătorul său pentru trei-
zeci de arginţi.

Răsplata fărădelegii
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Naşterea minunată, stea-
ua, închinarea magilor, bu-
curia îngerilor şi a păstorilor, 
ivirea înaintemergătorului şi 
Botezul Domnului prin arăta-
rea Sfintei Treimi, toate sunt 
dovezi că e vorba de venirea 
în lume a unui Fiu de împă-
rat. Se naşte deci întrebarea: 
Pentru ce a venit în lume Fiul 

lui Dumnezeu? Răspundem: 
ca să întemeieze împărăţia lui 
Dumnezeu.

În rugăciunea domnească 
„Tatăl nostru” ne rugăm zilnic 
ca să vie împărăţia lui Dum-
nezeu, „precum în cer aşa şi 
pe pământ”. Ce este împărăţia 
lui Dumnezeu?

Este stăpânirea lui Dumne-
zeu Creatorul peste toate, atât 
în cer cât şi pe pământ. De la 
păcatul lui Adam şi până azi, 
duhurile cele rele, precum şi 
oamenii cei păcătoşi şi necre-
dincioşi sunt răzvrătiţi împo-
triva lui Dumnezeu.

Cel atotputernic l-ar putea 
pierde într-o clipă, dar El „aşa 
a iubit lumea încât pe Fiul 
Său cel unul născut L-a dat, 
ca oricine crede în El să nu 

piară, ci să aibă viaţă veşnică. 
Căci n-a trimis Dumnezeu pe 
Fiul Său în lume ca să judece 
lumea, ci ca să se mântuias-
că, prin El, lumea” (Ioan III, 
16-17). Această supunere va 
fi desăvârşită numai atunci 
când toţi şi toate îl vor recu-
noaşte numai pe Dumnezeu 
ca Stăpân, iar voinţa Lui ca 

lege pentru viaţă.
Domnul nostru Iisus Hris-

tos a întemeiat împărăţia lui 
Dumnezeu şi o conduce până 
la sfârşitul acestei lumi. „După 
aceea, sfârşitul, când Domnul 
va preda împărăţia lui Dum-
nezeu şi Tatălui, când va des-
fiinţa orice domnie şi orice 
stăpânire şi orice putere. Căci 
El trebuie să împărăţească 
până ce va pune pe toţi vrăj-
maşii Săi sub picioarele Sale. 
Vrăjmaşul cel din urmă care 
ca fi nimicit este moartea” (I 
Corinteni XV, 24-26).

Vrăjmaşii împărăţiei lui 
Dumnezeu sunt: duhurile rău-
tăţii în văzduhuri, apoi păcatul, 
a cărui plată este moartea.

Împărăţia lui Dumnezeu cu-
prinde în sine: Biserica creşti-

nă cea văzută, de pe pământ, 
cu toţi cei ce cred în Iisus Hris-
tos şi vieţuiesc după Evanghe-
lia Lui, precum şi Biserica cea 
nevăzută din cer, din care fac 
parte sfinţii, drepţii şi sufletele 
celor ce s-au săvârşit în cre-
dinţa creştină.

Dar şi în interiorul Biseri-
cii celei văzute, împărăţia lui 
Dumnezeu fiinţează în mod 
nevăzut. Ea este înlăuntrul 
nostru, deci foarte aproape 
de noi. Prezenţa ei se arată în 
dreptatea, pacea şi bucuria în 
Duhul Sfânt.

Ca un grăunte de muştar, 
împărăţia lui Dumnezeu a 
crescut din mijlocul celor 12 
apostoli la mulţimea ucenici-
lor lui Hristos şi este chemată 
a cuprinde toată lumea.

Omul se face părtaş la îm-
părăţia lui Dumnezeu prin 
naştere din apă şi din Duh. 
Adevăratul cetăţean al ei este 
acela care petrece în nevino-
văţie, ca pruncii: iubeşte pe 
Dumnezeu; îndeplineşte voia 
Lui; suferă prigoniri pentru 
dreptate şi Hristos; luptă cu 
stăruinţă şi jertfire de sine îm-
potriva mulţimii scârbelor.

Creştinul se menţine în îm-
părăţia lui Dumnezeu cu aju-
torul ierarhiei, care-i luminea-
ză calea cu lumina cuvântului 
lui Dumnezeu şi-i împărtă-
şeşte Harul dumnezeiesc prin 
cele şapte taine, pentru cură-
ţire, sfinţire şi desăvârşire.

Creştinul este un chemat la 
nunta fiului de împărat; este 
un lucrător la lucrarea viei.

Văzând toate acestea, gri-
ja noastră de căpetenie este 
nu numai de a ne ruga zilnic 
pentru venirea împărăţiei lui 
Dumnezeu, ci şi de a lucra 
pentru apropierea şi desă-
vârşirea ei „Căutaţi mai întâi 
împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui şi toate acestea 
se vor adăuga vouă” (Matei 
VI, 33).

îmPărăţia lui dumnezeu
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Biserica creştină, adică 
societatea acelora care cred 
că Iisus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu şi Mântuitorul lu-
mii şi îşi conduc viaţa după 
Evanghelia şi învăţăturile Lui, 
a luat fiinţă în ziua Cincize-
cimii, ziua pogorârii Duhului 
Sfânt.

Omul se face membru al Bi-
sericii şi mădular al trupului 
mistic al lui Hristos prin taina 
Sfântului Botez, când primeş-
te în sine pe Duhul Sfânt, prin 
care se îmbracă în Hristos.

Biserica este visteria în 
care se păstrează neschimba-
tă învăţătura Mântuitorului 
şi roadele jertfei Sale de răs-
cumpărare, de care ne împăr-
tăşim cu toţii prin lucrarea 
Duhului Sfânt în cele 7 Taine. 
Biserica este stâlpul şi temelia 
adevărului, care va dura până 
la sfârşitul veacurilor spre a 
conduce la mântuire pe toţi 
oamenii.

Mântuitorul Iisus Hristos 
este Capul Bisericii, de aceea 
Biserica Lui este: una, sfântă, 
fără de prihană, precum este 
şi întemeietorul ei, care este 
piatra de temelie; sfinţitoare, 
fiindcă sfinţeşte, adică cură-
ţeşte de păcat; sobornicească 
sau universală, adică rânduită 
de a cuprinde pe toţi oamenii 
din toate timpurile, şi aposto-
lească, având pe sfinţii Apos-
toli şi urmaşii acestora ca or-
gane pentru răspândirea ei în 
lume.

În Biserică, avem ieslea din 
Betleem, Golgota, tronul daru-
lui din care izvorăşte mila 
şi har, mormântul Domnu-
lui, precum şi poarta raiului. 

Sfânta Liturghie este repetarea 
jertfei de răscumpărare în formă 
nesângeroasă. Împărtăşirea cu 
Sf. Taine ne întăreşte în Aşeză-
mântul Nou, pe care Dumnezeu 
l-a încheiat prin Fiul Său cu noi. 
El ne primeşte ca fii şi ne pregă-
teşte pentru viata cea veşnică şi 
fericită în „lumina feţei Sale”, 
pe toţi cei ce Îl iubim şi păzim 
poruncile Lui.

Biserica este condusă în mod 
nevăzut de Duhul Sfânt, care 
rânduieşte în sânul ei: apostoli, 
prooroci, învăţători şi conducă-
tori. Nimeni nu-şi ia de la sine 
cinstea aceasta, ci numai dacă 
este chemat de Dumnezeu. Toa-
te acestea le lucrează unul şi 
acelaşi Duh, împărţind fiecăruia 
după cum hotărăşte.

Deşi puterea păstorilor sufle-
teşti este numai de natură spi-
rituală, ea este însă mai mare 
decât cea peste trupuri, fiindcă 
ceea ce ei leagă sau dezleagă ră-
mâne legat sau dezlegat şi în cer: 
„Oricâte veţi lega pe pământ vor 
fi legate şi în cer, şi oricâte veţi 
dezlega pe pământ vor fi dezle-
gate si în cer (Matei XVIII, 18).

Duhul Sfânt lucrează în Bi-
serică prin harul dumnezeiesc, 
acea putere nevăzută care co-
boară din cer şi sălăşluieşte în 
suflete. Harul dumnezeiesc lu-
minează, curăţeşte, hrăneşte, 
întăreşte şi conduce viaţa noas-
tră sufletească prin cele 7 taine 
care au o parte văzută (rugăciu-
nea şi atingerea) şi alta nevăzu-
tă (coborârea harului).

Datoriile creştinului faţă de 
Biserică sunt: de a o cerceta, 
permanent, participând de la în-
ceput şi până la sfârşit la jertfa 
cea de răscumpărare, care este 

Sfânta Liturghie; de a ascul-
ta cu luare-aminte cuvântul 
lui Dumnezeu, de a înfăptui 
ceea ce El îi învaţă; de a lăsa 
la uşa bisericii toată grija cea 
lumească şi intrând cu credin-
ţă şi cu frica lui Dumnezeu, a 
petrece în ea cu evlavie, ca în 
faţa Judecătorului celui Atoa-
teştiutor; de a-şi aduna me-
rinde sufletească pentru calea 
veşniciei prin luminarea min-
ţii, curăţirea inimii şi întărirea 
voinţei din împărtăşirea cât 
mai deasă cu „sfintele, cereş-
tile şi de viaţă făcătoarele lui 
Hristos Taine”; de a ieşi din 
biserică, la sfârşitul slujbei, ca 
şi cum ar coborî din cer, du-
când în suflet pace şi bucurie, 
iar pe faţă linişte şi tăcere, ca 
unul ce s-a învrednicit de a sta 
în faţa Tronului ceresc şi de a 
sădi în inima celor din casa sa 
sămânţa duhovnicească adusă 
din biserică, purtând de grijă 
ca ea să rodească fapte bune.

Biserica este corabia lui 
Noe, care ne scapă întotdeau-
na de potopul păcatelor şi ne 
călăuzeşte la liman şi pacea 
sufletească. Sfântul Vasile cel 
Mare zice: „Cei ce sunt sădiţi 
în Biserică vor înflori în cereş-
tile curţi ale Domnului”.

Legat de credincioşii bise-
ricii care „vor înflori în curţile 
Domnului”, psalmistul spune: 
„Fericit bărbatul care n-a um-
blat în sfatul necredincioşilor 
şi în calea păcătoşilor nu a stat 
şi pe scaunul hulitorilor n-a 
şezut. Ci în legea Domnului e 
voia Lui şi la legea lui va cu-
geta ziua şi noaptea. Şi va fi ca 
un pom răsădit lângă izvoare-
le apelor, care rodul său va da 
la vremea sa şi frunza lui nu 
va cădea, şi toate câte va face 
vor spori” (Psalmul I, 1-3).

„Pentru bunăstarea sfinte-
lor lui Dumnezeu biserici şi 
pentru unirea tuturor, Dom-
nului să ne rugăm”.

Biserica, vistierie în care 
se păstrează neschimbată învăţătura 

Mântuitorului



Pag. 12 U An II, Nr. 1-3, ianuarie–martie 2012

Preşedinte: Dr. Onufrie (Oc tavian) POP
                        arhiepiscop de Sondrio şi vercelli,
                        exarh pentru europa de est

redactor şef : Preot nicOLae cOnStantin

via Borgo canale n° 5
24129 Bergamo (citta alta), italia

cell. (+39) 328.5906172 italia
www.messaggeroortodosso.wordpress.com
ipsonufriedebergamo@yahoo.com

A d r e s a   r e d a c ţ i e i :

Domnul nostru Iisus Hristos a spus despre bi-
serică: „Casa Mea, casă de rugăciune se va chema, 
la toate neamurile” (Marcu XI. 17).

Biserica este casa Domnului, unde stă El, ca 
pe tronul ceresc în Sfântul Altar, pe Sfânta Masă, 
în pâinea şi vinul Sfintei împărtăşanii. Îngerii, în 
chip nevăzut, înconjoară biserica şi raze de tainică 
 lumină cerească răsar din măreţia sfântului locaş.

Intrarea în biserică nu este ca intrarea în orice 
casă. Acolo ne apropiem de Domnul nostru Iisus 
Hristos şi petrecem împreună cu El în rugăciune. 
În biserică fiind, să ne dăm seama de Stăpânul ca-
sei şi nu fără frică să zicem şi noi cu psalmistul: 
„Voi intra în casa ta, închina-mă-voi spre sfântă bi-
serica ta, întru frica ta” (Psalmul V, 7).

Niciun motiv nu ne poate îndreptăţi de a nu ne 
duce la sfânta biserică. Se aud clopotele bătând. 
Este duminică şi preotul a început Sfânta Litur-
ghie. Chemarea clopotului este o chemare care po-
runceşte să se întrerupă orice lucru. Ziua de odihnă 
în cele trupeşti, cere odihnă şi în cele sufleteşti.

Păcatele noastre şi puterea diavolului se clati-
nă, căci în Casa Domnului nu pot intra împreună 
cu noi.

Biserica să ne fie cu mult mai de preţ decât casa 
părintească strigând cu psalmistul: „Să locuiesc în 
casa Domnului în toate zilele vieţii mele. Ca să văd 
frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul lui” 
(Psalmul XXVI, 7-8).

Domnul nostru Iisus Hristos şi sfinţii săi Apos-
toli cinsteau biserica şi se rugau în ea în toate zile-
le. Mântuitorul mergând la templul din Ierusalim 
a găsit acolo pe vânzătorii de boi, de oi, de porum-

bei şi pe schimbătorii de bani. Luând un bici i-a 
scos afară zicând: „Nu faceţi casa Tatălui Meu casă 
de negustorie” (Ioan II, 14-16).

Rugăciunea făcută acasă în singurătate (Matei 
VI. 6) aduce mult folos, dar pentru ca să dea roade, 
trebuie să ne rugăm cât mai des cu toţii împreună. 
În casa Tatălui ceresc, după cum au făcut Mântui-
torul, Sf. Apostoli şi cei dintâi creştini. Şi vameşul 
prin rugăciunea făcută în biserică a fost iertat.

În biserică, rugăciunea noastră se uneşte cu 
rugăciunea puternică şi plină de har a preotu-
lui, şi astfel ea se înalţă către Dumnezeu pe calea 
 luminii.

Biserica e un loc sfânt. La noi acasă, spunem 
adesea glume necu viincioase, mai scăpăm şi cuvin-
te neîngăduite, bem băuturi ameţitoare, ne certăm 
unii cu alţii, bârfim şi facem tot felul de păcate.

La biserică totul în jurul nostru arată sfinţenia 
şi ne ridică cu gândul numai şi numai la Dumne-
zeu care este în mijlocul nostru, căci după cuvin-
tele Mântuitorului: Unde sunt doi sau trei adunaţi 
în numele Său, acolo este şi El.

Glasul preotului, unit cu al cântăreţilor şi cu 
ale bunilor credincioşi care participă la sf. Slujbe 
şi care cântă împreună cu ei, te suie pe nesimţite 
pe scara cerească, făcându-te să trăieşti numai cu 
sufletul, uitând de corpul cel plin de ispite şi lepă-
dând toată grija cea lumească.

 Biserica este locaş de rugăciune, „casă sfântă 
a Domnului”. Numai când ne este peste puterea 
omenească să mergem acolo, ne putem ruga şi aca-
să, dar nu singuri, şi să chemăm acasă şi pe preot, 
ca rugăciunea noastră să se împreuneze cu a Lui, să 
fie bine primită înaintea lui Dumnezeu.

Biserica este casa Domnului


