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Înalt Preasfinţia Sa, Doctor, Doctor Honoris Causa, 
Onufrie (Octavian) Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit al Mitropoliei Autonome 

Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa 
la 65 de ani de viaţă 

 
BIOGRAFIE 

 
Înalt Prea Sfinția Sa, Conf. univ. dr. Onufrie (OCTAVIAN) POP, s-a născut la 22 

octombrie 1956, în comuna RODNA, județul Bistriță-Năsăud (România), fiind cel de-al 
doilea copil al părinților SIMION și MARIA, de profesie agricultori. În comuna natală, a 
urmat Școala Generală de 8 ani, pe care a absolvit-o în anul 1971. În toamna 
aceluiași an, s-a înscris la Școala Profesională de Construcții din orașul DEJ, județul 
Cluj (România), pe care a absolvit-o în luna iunie 1973, calificându-se în meseria de 
instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze. Între anii 1973 - 1974 a lucrat ca 
lăcătuș-mecanic – instalații, la Exploatarea Minieră "RODNA". În perioada 20 
septembrie 1974 – 5 ianuarie 1976 a satisfăcut stagiul militar la U.M. 01386/ÎI 
ROMAN, jud. Neamț. 

De la 1 februarie 1976 până la 1 februarie 1977, a lucrat tot la Exploatarea 
Minieră din RODNA ca maistru mecanic - instalații în subteran, după care s-a hotărât 
să plece la mănăstire și să îmbrace haina monahală. 

La data de 2 februarie 1977, a intrat ca frate la MĂNĂSTIREA NEAMȚ, județul 
Neamț, din cadrul Mitropoliei Moldovei și Sucevei, avându-l ca stareț pe regretatul 
duhovnic și arhimandrit EFREM CHISCARIU. După șase luni de ascultare ca ucenic 
la stăreția mănăstirii, la 6 august 1977, a primit binecuvântarea de a purta reverendă 
și a fost tuns întru rasofor primind numele de OLIVIAN. La 1 septembrie 1977, cu 
binecuvântarea vrednicului de pomenire patriarh IUSTIN MOISESCU, pe atunci 
Mitropolit al Moldovei și Sucevei, s-a înscris la Seminarul Teologic al MĂNĂSTIREII 
NEAMȚ, unde, în urma examenului de admitere, a intrat al treilea.  

La data de 15 septembrie 1978, s-a transferat la Seminarul Teologic Ortodox 
BUCUREȘTI și a fost închinoviat la Mănăstirea CĂLDĂRUȘANI din județul Ilfov 
(România). Aici a îndeplinit mai multe ascultări printre care și cea de econom al 
mănăstirii. La 9 iunie 1979, în ajunul praznicului Rusaliilor, la slujba vecerniei, a depus 
voturile monahale, la Biserica MĂNĂSTIRII CĂLDĂRUȘANI, devenind monahul 
OLIVIAN. În toamna aceluiași an, a fost transferat în interes de serviciu la 
MĂNĂSTIREA SINAIA, județul Prahova, ca supraveghetor muzeu. Anul următor, 
1980, începând cu data de 1 iulie, a fost transferat tot în interes de serviciu la 
MĂNĂSTIREA COCOȘ din jud. Tulcea, tot ca supraveghetor-muzeu, primind și 
ascultarea de secretar și contabil al mănăstirii. La 5 octombrie 1980, a fost hirotonit 
ierodiacon de către regretatul Arhiepiscop dr. ANTIM NICA al Tomisului și Dunării de 
Jos. După hirotonie, a urmat cursurile la zi ale Seminarului Teologic din BUCUREȘTI,  
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slujind ca diacon la Biserica Seminarului „Radu Vodă” din BUCUREȘTI. 
La sesiunea din luna iunie 1982, după susținerea examenului de diplomă, a 

devenit absolvent al Seminarului Teologic Ortodox BUCUREȘTI, cu media 7,50%. 
După absolvire, la cererea sa, a primit înalta binecuvântare a Prea Fericitului Părinte 
Patriarh IUSTIN MOISESCU de ieșire din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, 
stabilindu-se în cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei și Caransebeşului, la Mănăstirea 
„Izvorul Miron” din ROMÂNEȘTI, Jud. Timiș, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Dr. 
NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului. În perioada 1 iulie – 1 noiembrie 1982, 
a slujit ca diacon la această mănăstire, după care a fost transferat în interesul 
serviciului ca preot duhovnic la Mănăstirea "Sfântul Ilie de la Izvor" BOCȘA-
VASIOVA, județul Caraș-Severin. Aici a fost hirotonit ieromonah la 6 noiembrie 1982, 
în Catedrala Mitropolitană din TIMIȘOARA, de către Preasfințitul Episcop Dr. 
TIMOTEI SEVICIU al Aradului, Ienopolei și Hălmagiului, pe atunci episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Timişoarei și Caransebeşului. Timp de aproape 3 ani de zile, aici a fost 
angrenat într-o serie de lucrări de restaurare a picturii și reconstrucții la Biserica 
mănăstirii, clădirile anexe și gardurile ce împrejmuiau mănăstirea.  

La 13 mai 1984, lucrările pe care le-a realizat au fost binecuvântate de către 
Preasfințitul Episcop Dr. TIMOTEI SEVICIU, prin resfinţirea Bisericii îmbrăcată în 
haina de sărbătoare prin noua pictură realizată și lucrările de reparații, iar pentru 
munca și osteneala depusă i s-a acordat distincția de SINGHEL, prin hirotesie. În 
perioada anilor petrecuți la Mănăstirea BOCȘA-VASIOVA, și-a continuat la seral 
cursurile Liceului Industrial Nr. 2 din BOCȘA-VASIOVA, în anul 1985, promovând anul 
IV, după care s-a transferat la Liceul "Traian Vuia" din FĂGET, jud. Timiș. 

Ca om de inițiativă și bun organizator, a fost transferat din nou, tot în interesul 
serviciului, la Mănăstirea "Izvorul Miron" din ROMÂNEȘTI, jud. Timiș, începând cu 
data de 1 septembrie 1985, pentru a o restaura și de a o repune mănăstirea în 
circuitul turistic naţional și internaţional. 

În toamna aceluiași an, 1985, s-a înscris la Liceul "Traian Vuia" din FĂGET, în 
anul V, curs seral, pe care l-a absolvit în sesiunea iunie 1986, când, în urma susținerii 
examenelor de diploma și bacalaureat, a obținut media 7,25%. La Mănăstirea "Izvorul 
Miron" din ROMÂNEȘTI a realizat lucrări de amenajare, restaurare, reconstrucție și 
pictură atât la biserica, cât și la clădirile anexe, fapt ce a făcut ca la 20 iulie 1987, de 
sărbătoarea hramului, sărbătoare ce coincidea și cu aniversarea a 75 de ani de la 
punerea pietrei de temelie a Bisericii mănăstirii, de către cel care a ctitorit-o, Dr. ELIE 
MIRON CRISTEA, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, să i-se acorde prin 
hirotesie, de către Înalt Preasfințitul Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului, 
distincția de PROTOSINGHEL. În calitate de conducător al mănăstirii a reușit să 
formez o obște monahală, în anul 1994 numărând 7 viețuitori. La 1 octombrie 1988, 
după susținerea examenului de admitere, din luna iulie 1988, s-a înscris în anul I la 
Institutul Teologic de Grad Universitar din SIBIU, care după evenimentele din 
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decembrie 1989 a devenit Facultatea de Teologie Ortodoxa "Andrei Șaguna" din 
cadrul Universității "Lucian Blaga" județul SIBIU. În anul 1992, sesiunea iunie-iulie, a 
devenit licențiat în teologie pastorală a acestei facultăți, susținând lucrarea cu tema: 
„CANONIZAREA SFINȚILOR ÎN BISERICA ORTODOXĂ”, avându-l ca îndrumător 
științific pe Arhid. Prof. Univ. Dr. IOAN N. FLOCA, obținând media 9,33%. 

La sărbătoarea hramului din 20 iulie 1991, cu binecuvântarea Înalt Prea 
Sfințitului Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului, Biserica mănăstirii, 
restaurată și repictată, a fost târnosită (sfințită) de către vrednicul de pomenire 
Episcop EMILIAN BIRDAŞ, pe atunci arhiereu-vicar al Episcopiei Aradului. În toamna 
aceluiași an, la Mănăstirea "Izvorul Miron", ROMÂNEȘTI, județul Timiș, au avut loc 
trei rasoforii și o tundere în monahism.  

Tot aici, a pus bazele unei foi religioase intitulată sugestiv "VIAȚA 
MONAHALĂ", singura de acest gen (în acea perioadă) ce se adresa tuturor 
monahilor. Această foaie religioasă apărea lunar și a avut colaboratori de marcă ai 
monahismului românesc. Sub egida mănăstirii au apărut și un număr de 20 cărți 
semnate de smerenia sa, conținând poezie, proză, articole și studii cu caracter 
pastoral-misionar, drept etc. 

Din dorința de a-și perfecționă studiile și de a-și lărgi orizontul de cunoaștere în 
mai multe domenii de activitate, în anul 1991 s-a înscris și la Facultatea de Drept 
"Nicolae Titulescu" din CRAIOVA, din cadrul Universității CRAIOVA, pe care a 
absolvit-o în luna iunie 1996 și a devenit licențiat al acesteia în sesiunea februarie 
1997, susținând lucrarea cu tema „RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A PERSOANELOR 
ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ” obținând media 7,97%, având ca îndrumător științific pe 
Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN BELU. În luna iunie 1995 a înființat, cu sprijinul 
Primăriei MARGINĂ, jud. Timiș, ziarul local intitulat sugestiv „MARGINĂ” ce a apărut 
lunar și pe care l-a condus ca redactor sef până în luna septembrie 1995, când din 
motive financiare și-a încetat apariția. 

La 1 decembrie 1995, în urma mai multor solicitări de a pleca într-o alta 
eparhie, a primit binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit, Dr. NICOLAE 
CORNEANU al Banatului, de a se reîntoarce la Mănăstirea CĂLDĂRUȘANI, din 
Județul Ilfov, mănăstirea de metanie a părintelui Olivian. Aici, din lipsa de spaţiu și de 
posturi în schema de personal, a primit o negație, iar Arhiepiscopia Bucureştilor i-a 
dat binecuvântarea de a se stabili în Arhiepiscopia Târgoviştei, unde regretatul 
Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, chiriarhul de atunci al locului, l-a numit începând cu 
data de 1 februarie 1996, ca preot capelan militar la CENTRUL DE REEDUCARE 
GĂEȘTI, jud. Dâmbovița, unde a lucrat până la 1 august 2006, când s-a pensionat și 
a trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel. 

Prin experiența acumulată de duhovnic și pedagog, văzând nevoile acestei 
unități, a încercat să pună bazele unei activități moral-religioase de excepție. A 
întocmit programe de asistenţă moral-religioasă, iar la 12 iunie 1997, sprijinit de 
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cadrele unității și Centrul Eparhial TÂRGOVIȘTE, a pus bazele viitoarei Biserici ce 
urma să fie închinată "Sfântului Ioan Gura de Aur", Arhiepiscopul Constantinopolului. 

La 5 iulie 1997 au început lucrările de construcție a edificiului, ce au durat doar 
trei luni de zile. La 15 septembrie același an, au început lucrările de pictură, realizate 
de profesorul HORIA CERNĂU din TÂRGOVIȘTE, ajutat de deținuții MARIUS POP și 
RADU EMILIAN, iar la 13 noiembrie 1997, când se face pomenirea Sfântului Ioan 
Gura de Aur, Biserica nou construita a fost sfințită de vrednicul de pomenire 
Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, Întâistătătorul Eparhiei Dâmbovițene. 

Pentru munca și osteneala depusă, Arhiepiscopia Târgoviştei i-a acordat 
„DIPLOMA DE APRECIERE” nr. 4321/11 noiembrie 1997, iar Prea Fericitul Părinte 
Patriarh TEOCTIST ARĂPAȘU, al Bisericii Ortodoxe Române, prin GRAMATA 
PATRIARHALĂ Nr. 326/13 din noiembrie 1997, i-a acordat "CRUCEA 
PATRIARHALĂ". 

La Centrul de Reeducare GĂEȘTI, județul Dâmbovița, unde a lucrat ca preot 
militar, a pus bazele unei reviste, sugestiv intitulată "LUMINĂ ȘI SPERANȚĂ", ce a 
apărut trimestrial începând cu anul 1996 și până în anul 2006, o revistă de cultură, 
opinie și informare, ce a depășit granițele ţării și se bucura de o largă apreciere. Tot 
din anul 1996, prin grija sfinției sale, la Centrul de Reeducare GĂEȘTI, a luat ființă 
Cabinetul de Asistenţă Religioasă care, din 1999, s-a transformat în Biroul de 
Asistenţă Religioasă, dotat cu bibliotecă, icoane, colecții de ziare și reviste etc. 

În vederea aprofundării studiilor absolvite, în anul 1998 s-a înscris la cursurile 
postuniversitare ale Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” din CRAIOVA, pe care le-a 
absolvit în anul 1999 susținând lucrarea de dizertație cu tema „CONSIDERAȚII 
TEORETICE ȘI PRACTICE ALE TEORIEI GENERALE A DREPTULUI PRIVIND 
LEGALITATEA ȘI CONSTITUȚIONALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE” , sub 
îndrumarea Prof. Univ. Dr. IULIAN NEDELCU, obținând media 10. În paralel cu 
aceste cursuri, a urmat și cursurile postuniversitare ale Universității „Politehnica” din 
TIMIȘOARA, pe care le-a absolvit tot în anul 1999, susținând lucrarea de dizertație cu 
tema „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, SISTEMUL, LOC DE MUNCĂ, 
STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE, PARAMETRII, PERFORMANŢĂ ȘI OBOSEALĂ”, 
sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. IOAN PUGNA, obținând media 9,40%. 

În urma examenului de admitere susținut în luna ianuarie 1999 la Academia de 
Științe a Republicii Moldova – Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept, din 
CHIȘINĂU, a devenit doctorand în specialitatea Drept Penal, Criminologie și Drept 
Penitenciar. La data de 27 aprilie 2001, a susținut public teza de doctorat intitulată 
„CAUZELE CARE ATENUEAZĂ ȘI AGRAVEAZĂ PEDEAPSA”, la Academia de 
Poliţie „Ștefan cel Mare” din CHIȘINĂU, sub conducerea științifică a Prof. Univ. Dr. 
ALEXANDRU BOROI de la Academia de Poliţie „Al. Ioan Cuza” din BUCUREȘTI și a 
consultantului științific, Conf. Univ. Dr. VALERIU BUJOR, fostul rector al Universității 
de Criminologie – CHIȘINĂU, R. Moldova, consiliul științific specializat al acestei 
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academii conferindu-i titlul de „DOCTOR ÎN ȘTIINȚE JURIDICE” (conform Diplomei 
de Doctor seria D.R. nr. 1280/21 iunie 2001, eliberată de Comisia Superioară de 
Atestare a Republicii Moldova). 

La data de 20 august 1999, Senatul Universității de Criminologie din Chișinău, 
prin Ordinul nr. 43/p, l-a numit, prin cumul, asistent universitar la catedra de "Drept 
Public" (pentru anul universitar 1999-2000). 

La data de 28 august 2000, tot Senatul Universității de criminologie din 
Chișinău, prin Ordinul 35/p , l-a numit, prin cumul, asistent universitar la catedra de 
"Drept Public" (pentru anul universitar 2000-2001). 

La data de 30 aprilie 2001, Senatul fostei Universității de Criminologie 
CHIȘINĂU – R. Moldova, prin Ordinul nr.17/U.P.Pc., l-a numit, prin cumul, în funcția 
de lector universitar la catedra de „Drept Public”.  

La data de 27 decembrie 2001, în baza hotărârii aceluiași senat al fostei 
Universității de Criminologie din CHIȘINĂU, prin Ordinul 24b/U.P.Pc., a fost numit, 
prin concurs, în funcția de lector universitar superior la Catedra de „Criminologie și 
Drept Penal”. 

Prin ordinul nr.78 U.P.P./30 august 2002 al Senatului fostei Universității de 
Criminologie CHIȘINĂU – R. Moldova, a fost numit, prin concurs, în funcția de 
conferențiar interimar la Catedra de „Criminologie și Drept Penal” pentru anul 
universitar 2002-2003. 

Prin ordinul 41/p din 13 septembrie 2003, Senatul Academiei de Drept din 
Chișinău, R. Moldova l-a numit, prin cumul, lector superior la Catedra de Drept Public. 
De asemenea, prin ordinul 05-542 din 20 octombrie 2004 a fost angajat, prin cumul, în 
funcția de conferențiar universitar interimar la Catedra de Drept a Facultății de Drept 
din cadrul Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți - Republica Moldova. 

Prin ordinul 05.277 din 29 august 2005, a fost angajat pe o perioada de 5 ani, 
titular la Catedra de Drept Public în funcția de conferențiar universitar, la Facultatea 
de Drept din cadrul Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți. De asemenea, prin 
ordinul 196-P din 01 septembrie 2017, a fost angajat în postul de conferențiar 
universitar la Departamentul de psihologie, securitate și drept (Secția criminologie, 
psihologie și științe socio-umaniste) la Institutul de Științe Penale și Criminologie 
Aplicată din Chișinău (anul universitar 2017-2018). 

Prin ordinul 234-P din 10 august 2018, a fost numit în postul de cercetător 
științific superior la Departamentul de investigații științifice, cooperare inter-
universitară și ghidare în carieră, la Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată 
din Chișinău, pentru anul universitar 2018-2019. 

Senatul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Chișinău, prin 
Hotărârea nr. 6 din 26 octombrie 2018, îi conferă titlul onorific de DOCTOR HONORIS 
CAUSA, pentru merite deosebite în propagarea criminologiei și științelor penale. 

Prin ordinul 253-P din 1 aprilie 2019, a fost transferat din postul de cercetător  
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științific superior la Departamentul de investigații științifice, cooperare inter-
universitară și ghidare în carieră, în postul de conferenţiar universitar la 
Departamentul de psihologie, securitate și drept (Secția de criminologie, științe 
juridice și securitate privată), începând cu data de 1 aprilie 2019 şi până în prezent. 

În perioada anilor 1990-2021, a publicat un număr de 150 lucrări, 102 dintre ele 
apărând în colecțiile: pastorală, juridică și psihopedagogică, iar celelalte fiind de 
proză, poezie, istorie, sociologie și tehnologie. Între anii 1985-2021 a publicat, în 
diferite ziare (periodice și cotidiene) dar și în reviste din ţară și străinătate, un număr 
de 230 predici, 1300 de articole și studii (diferite domenii), 129 poezii și 33 de articole 
cu caracter pastoral în limba franceză, recenzând un număr de 118 cărți și prefațând 
12 cărți ale unor autori diferiți.  

Fără să fim lipsiți de modestie, trebuie să spunem că, despre viață și scrierile 
sale, s-au scris 18 cărți semnate de diferiţi autori. 

Pe parcursul anilor, a primit în semn de apreciere, pentru activitatea publicistică 
și literară, mai multe diplome, distincții și premii. 

Între anii 1995-2021, a participat la diferite congrese, conferințe și simpozioane, 
atât în ţară, cât și în străinătate, unde au fost dezbătute probleme de interes naţional 
și mai ales de reformă penitenciară, la fiecare participare având câte o intervenție și 
prezentând câte un referat. 

Aproape 370 de publiciști și gazetari au consemnat în presa scrisă din ţară și 
din străinătate, între anii 1990-2021, despre lucrările și activitatea publicistică, dar și 
edilitar-gospodărească a smereniei sale. 

În anul 1999 a înființat Buletinul „CUVÂNT ȘI SUFLET” al Bisericii "SFÂNTUL 
IOAN GURA DE AUR" din cadrul Centrului de Reeducare din GĂEȘTI, județul 
Dâmbovița, ce apărea trimestrial, iar din anul 2001, a fondat și revista sugestiv-
intitulată „PHOENIX”, revistă semestrială ce oferea minorilor și cadrelor 
penitenciarului posibilitatea de a-și publica materialele și de a le face cunoscute 
cititorilor, iar în anul 2008, în luna iulie, a înființat Revista „HRANĂ PENTRU SUFLET” 
a Mitropoliei Autonome Creștin Ortodoxe după Calendar Patristic de Bergamo și 
Europa, cu sediul în Bergamo, Italia, care apare neîntrerupt  până în prezent. 

Din cele prezentate se poate vedea că viață pe care a parcurs-o nu a fost o 
viață liniștită și nici ușoară, trebuind de tânăr să-și i-a soarta în mâini, să trăiască 
numai printre străini, departe de casă și de cei dragi. Valurile acestei vieți l-au purtat 
de-o parte și de alta a ei, având de-a face cu oameni buni, mai puțin buni, cu oameni 
răi, dar și cu oameni plini de credință, cu suflet mare și cu frica de Dumnezeu. 

Faptul că a fost slujitorul Lui DUMNEZEU și că, mai bine de 10 ani  și-a 
desfășurat activitatea într-un Centru de Reeducare (Penitenciar) ca preot militar 
(locotenent colonel), iar de 13 ani, fiind în calitate de ierarh misionar în Italia și 
Europa, la Mitropolia Autonomă Creștin Ortodoxă, după Calendarul Patristic, de 
Bergamo și Europa, cu sediul la Bergamo, Italia, consideră că această slujire a fost 
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chemarea celor pe care i-a păstorit, tinerii certați cu legea, și de multe ori respinși de 
societatea din care au făcut parte și care, pe bună dreptate, au avut nevoie de un 
prieten adevărat care să se roage în permanenţă pentru ei, ajutându-i în felul acesta 
să-și revină, dar și să se ridice din „noroiul în care au căzut”. A avut permanent o 
mângâiere pentru credincioșii care sunt departe de casă, plecați pribegi printre străini 
să câștige o bucată de pâine și să ducă o viață mai bună. 

A pus și v-a pune suflet în tot ceea ce face, căutând în permanență să-i ajute 
pe toți cei care sunt în suferință și în necazuri, atât cât Dumnezeu îl va ţine pe pământ 
binecuvântat. Se va ruga neîncetat pentru pacea a toată lumea, cerând de la bunul 
Dumnezeu să-l ţină sănătos, să-și poată mântui sufletul și să poată contribui la rândul 
său ca duhovnic și la mântuirea altora, iar ca dascăl să contribuie la formarea tinerelor 
generaţii sănătoase din punct de vedere legal, moral şi duhovnicesc, cu dragoste de 
Dumnezeu şi de semeni. 

Ca orice om trecut prin multe suferințe și necazuri, nu-și mai dorește nimic de 
la această viață pământească și trecătoare, dar nici de la oamenii vremurilor tulburi pe 
care le trăim, care și ei sunt nişte trecători și călători pe acest pământ, ci caută să dea 
slava lui Dumnezeu pentru toate cele primite în cei 65 de ani de viață și 40 de ani de 
slujire la altarul credinței ca preot și duhovnic, dintre care 13 ani ca ierarh și 22 de ani 
de activitate didactico-științifică, și de cercetare în Republica Moldova. 

 
Biroul de presă al Mitropoliei de Bergamo și Europa, Italia. 

 

  
 

SA NE TREZIM ODATA 
(Cugetare) 

 

Să luăm aminte și să ne trezim odată inimile noastre împietrite și să ne 
întoarcem cu adevărat în voia și dragostea Scumpului Nostru Mântuitor, Iisus Hristos, 
și a Maicii Domnului, cât ne mai îngăduie timpul de pocăință şi Preasfântul Tată 
Ceresc. Căci la fel ca în Ucraina, vom avea moartea în față într-o clipeală de ochi. 

Ne spun toți sfinții părinți că aceste vremuri apocaliptice sunt îngăduite de 
Bunul Dumnezeu și Maica Domnului, din cauza mândriei și a împietriri inimii noastre, 
de neascultarea voii lui Dumnezeu și din pricina păcatelor strigătoare la cer, pe care 
le săvârșim cu atâta nonșalanță și ușurință, de parcă fac parte din normalitatea 
noastră de zi cu zi. Beții, chefuri, distracții, droguri, țigări, bătăi, răutate, invidie, bârfă, 
trândăvie, lipsa de la sfânta Biserică, lipsa spovedaniei, lipsa sfintei împărtășanii, lipsa 
milei, neiertarea, ținerea de minte a răului, lipsa rugăciunii, lipsa postului, mândria, 
lauda de sine, iubirea de arginți, divorțuri, înșelări, furturi, uciderea de prunci, iubire de 
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putere și toate celelalte răutăți și pofte lumești, cu care îl răstignim neîncetat pe 
Scumpul Mântuitor. 

Dacă am citi ce ne așteaptă la cele 24 de vămi după moarte, ne-am cutremura  
la sânge și ne-am îndrepta radical în voia și dragostea Scumpului nostru Mântuitor, 
dar din mândrie, necredință și iubirea de sine, nu ne mai pasă de Bunul Dumnezeu și 
de Maica Domnului. 

 
RUGACIUNEA SOTILOR STAPINITI DE PATIMA GELOZIEI, 

A CERTURILOR SI A NEÎNȚELEGERILOR 
Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat 

peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne, 
pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de 
rău. Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în 
veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru 
înălţime, ca un Bun, asupra inimilor noastre ce sunt lipsite de dragoste şi de unire şi 
sunt îmboldite de spinii urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Sfântului Tău Duh 
coborând peste dânsele, rourează-le bogat, să aducă roade bune şi din dragostea 
cea către Tine, să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi unire. 

Aşa, Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi 
de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri 
asupra noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe alții 
şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. Amin. 

 
RUGACIUNE PENTRU ATI VEDEA PROPRIUL PACAT 

Doamne! Dă-ne să ne vedem păcatele noastre, aşa încât mintea noastră, 
atrasă cu desăvârşire de luarea-aminte faţă de păcatele noastre, să înceteze a mai 
vedea greşelile aproapelui şi să-i vadă pe toţi, într-acest chip, buni. Dă inimii noastre 
să părăsească grija pierzătoare de neajunsurile aproapelui, să îşi unească toate grijile 
numai în grija pentru dobândirea curăţiei şi sfinţeniei poruncite şi gătite nouă de Tine. 
Dă-ne nouă, celor ce ne-am spurcat haina sufletului, să o albim iarăşi: ea a fost deja 
spălată prin apele botezului, iar acum, după pângărire, aceste haine au nevoie să fie 
spălate prin apele lacrimilor. Dă-ne să vedem în lumina harului Tău neputinţele cele 
de multe feluri care trăiesc în noi, înăbuşind în inimă mişcările duhovniceşti, aducând 
în ea mişcările sângelui şi trupului care sunt potrivnice Împărăţiei lui Dumnezeu. Dă-
ne marele dar al pocăinţei, înaintea căruia merge şi pe care îl naşte marele dar al 
vederii păcatelor noastre. 

Păzeşte-ne, cu aceste mari daruri, de hăurile amăgirii de sine, care apare în 
suflet din pricina păcătoşeniei sale neluate în seamă şi neînţelese, şi se naşte din 
lucrările patimii dulceţii şi slavei deşarte care trăiesc în el neluate în seamă şi 
neînţelese. Păzeşte-ne pe noi cu aceste mari daruri în calea noastră către Tine, şi dă-
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ne nouă să ajungem la Tine, Cela ce chemi pe cei ce-şi recunosc păcătoşenia şi 
lepezi pe cei ce se socot drepţi, ca să Te slavoslovim în veci, întru veşnica Ta fericire, 
a Singurului Dumnezeu adevărat, răscumpărătorul celor robiţi şi Mântuitorul celor 
pierduţi. Amin. 

 
DESPRE RUGĂCIUNEA DE LA MIEZUL NOPȚII  (Cugetare) 

Sfântul Ioan Gura de Aur spunea că rugăciunile de la miezul nopţii sunt 
deosebit de puternice şi că rugăciunea făcută noaptea de către creştini poate 
deschide "Porţile Cerurilor“, este arma cea mai tare, vistierie care niciodată nu se 
goleşte, bogăţie nesecată, liman fără valuri, temelia păcii, rădăcina, izvorul, mama 
tuturor bunătăţilor, mai puternică decât o împărăţie“. Creştinii pot rosti la miezul nopţii 
orice rugăciune doresc. 

 

RUGĂCIUNEA DE  LA  MIEZUL  NOPȚII 
CARE SPARGE PORȚILE CERURILOR 

Milostivă să-mi fii mie Preasfântă Treime; 
Milostivă să-mi fii mie Preasfântă Născătoare de Dumnezeu;  
Milostivi să-mi fiţi mie cei 4 Evanghelişti ai Domnului; Milostiv să-mi fii mie 

Sfinte Ioane Botezătorule al Domnului; Milostivi să-mi fiţi mie cei 12 Apostoli ai 
Domnului; Milostivi să-mi fiţi mie cei 70 de Apostoli ai Domnului. 

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii din ceruri şi toate Puterile Cereşti; 
Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Părinţi din ceruri; Milostivi să-mi fiţi mie toţi 

Sfinţii Mucenici din ceruri; Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Cuvioşi din ceruri; Milostivi 
să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Părinţi Ierarhi din ceruri; Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Martiri 
din ceruri; Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Prooroci din ceruri; Milostivi să-mi fiţi mie 
toţi Sfinţii Pustnici din ceruri. 

Milostive să-mi fiţi mie toate Sfintele Cuvioase Femei din ceruri; Milostive să-mi 
fiţi mie toate Sfintele Muceniţe Fecioare din ceruri; Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii 
Arhangheli din ceruri; Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Îngeri din ceruri; Milostivi să-mi 
fiţi mie toţi Sfinţii zilei de astăzi. 

Milostivă să-mi fii mie toată puterea cea lucrătoare a cerului;  
Milostiv să-mi fii mie Sfinte Patron spiritual al numelui meu (numele);  
Milostiv să-mi fii mie Sfinte Patron spiritual al casei mele (numele); 
Milostiv să-mi fii mie Îngeraşul meu Sfânt şi păzitor. Amin! 
 

RUGACIUNE PENTRU VRAJMASI 
Doamne, binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i 

blestem! Vrăjmaşii m-au împins şi mai mult spre Tine, în braţele Tale, mai mult decât 
prietenii. Aceştia m-au legat de pământ şi mi-au răsturnat orice nădejde spre pământ. 
Vrăjmaşii m-au făcut străin faţă de împărăţiile pământeşti şi un locuitor netrebnic faţă 
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de pământ. Precum o fiară prigonită, aşa şi eu, prigonit fiind, în faţa vrăjmaşilor, am 
aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul Tău, unde nici vrăjmaşii, nici 
prietenii nu pot pierde sufletul meu.  

Doamne, binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i 
blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în faţa lumii. Ei m-au biciuit, când 
eu m-am cruţat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri. Ei m-au 
hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi. Ei m-au scuipat atunci când eu m-
am mândrit cu mine însumi. Când eu m-am făcut înţelept, ei m-au numit nebun. Când 
m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca de un pitic. Când am vrut să conduc pe 
oameni, ei m-au împins înapoi. 

Când m-am grăbit să mă îmbogăţesc, ei mi-au căutat orice piedică. 
Când m-am gândit să dorm liniştit, ei m-au trezit din somn. Când mi-am zidit 

casă pentru viaţă lungă şi liniştită, ei au răsturnat-o şi m-au izgonit afară. Într-adevăr, 
vrăjmaşii m-au dezlegat de lume şi mi-au prelungit mâinile până la veşmântul Tău. 
Binecuvântează Doamne pe vrăjmaşii mei! 

Binecuvântează-i şi-i înmulţeşte; asmute-i şi mai mult împotriva mea, ca fuga 
mea spre Tine să fie fără întoarcere; ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca pânza 
de păianjen; ca smerenia să împărăţească deplin în inima mea; ca inima mea să 
devină mormântul celor rele. Ca toată comoara mea să o aduni în ceruri. Ah, de m-aş 
elibera odată de autoamăgire, care m-a încâlcit într-o mreajă cumplită a vieţii 
înşelătoare! 

Vrăjmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce puţini ştiu în lume: că omul nu are pe 
pământ vrăjmaşi afară de sine însuşi. Doar acela urăşte pe vrăjmaşi, care nu ştie că 
vrăjmaşii nu sunt vrăjmaşi, ci prieteni severi. De aceea, Doamne, binecuvântează pe 
prietenii şi pe vrăjmaşii mei! Sluga blestemă pe vrăjmaşi, căci nu ştie, iar Fiul îi 
binecuvântează, căci ştie. Fiul ştie că vrăjmaşii nu pot să se atingă de viaţa lui. De 
aceea, El păşeşte liber între ei şi se roagă lui Dumnezeu pentru aceştia. Doamne 
binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem!" 

 
DECALOGUL POSTULUI MINTUITOR 

• Nu ţine ură, vrăjmăşie sau invidie. Calcă-ţi pe inimă, mergi şi te împacă cu 
toată lumea, şi mai ales cu cei cărora le-ai greşit. Iartă din toată inima ta, pentru ca şi 
Dumnezeu să te ierte pe tine. 

• Spovedeşte-te cât mai grabnic la preotul tău duhovnic şi nu-l schimba. 
Mărturiseşte toate greşelile şi patimile, gândurile şi intenţiile rele. 

• Nu te certa, nu blestema, nu înjura. Cei care înjură se aseamănă celor care 
au scuipat faţa Domnului nostru Iisus Hristos în timpul Pătimirii Sale. 

• Roagă-te cu smerenie în fiecare zi, dimineaţa, seara şi de câte ori poţi. 
Roagă-te şi pentru binele duşmanilor, împlinind astfel porunca Domnului, şi El îţi va 
da pace în suflet, bucurie şi înţelegere duhovnicească. 
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• Fă milostenie după puterile tale, adică ai milă de alţii, ca şi Hristos să aibă 
milă de tine. Ajută orfanii, văduvele, săracii, familiile nevoiaşe sau cu mai mulţi copii, 
fără a-i judeca pentru lipsurile lor. 

• Întoarce la credinţă pe cel căzut ori neştiutor, dăruindu-i un sfat bun, o carte 
de zidire sufletească, o candelă sau o icoană. 

• Mergi şi vizitează un bolnav, un suferind, un infirm sau un neputincios. 
Uşurează suferinţa şi vei putea să auzi şi tu, la Judecată, chemarea Mântuitorului de 
a moşteni Împărăţia Cerurilor. 

• Pomeneşte şi fă milostenie pentru cei adormiţi, după rânduielile Bisericii, în 
semn de iubire, recunoştinţă şi neuitare faţă de ei. 

• Ai grijă să nu te mândreşti cu postul tău şi cu nimic din ceea ce faci bun, ci în 
fiecare zi să spui: „Slugă netrebnică sunt, pentru că am făcut numai ceea ce eram 
dator să fac” (Luca 17, 10). 

• Postiţi pentru că aţi păcătuit, postiţi pentru a nu mai păcătui, postiţi pentru a 
primi darurile Duhului Sfânt şi a păstra ceea ce vi s-a dăruit! 

Acesta să fie îndemnul: să postim cu folos! Fă din ziua împărtăşirii tale cu 
Sfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului Hristos cea mai fericită sărbătoare a vieţii tale, 
trăind bucuria Învierii. 

 
ORBI SPIRITUAL 

Suntem orbi spiritual când nu avem nădejde, când nu ne ducem crucea cu 
credinţă şi nu ne lăsăm mereu în voia lui Dumnezeu. Suntem orbi spiritual când ne 
temem de boală, de sărăcie, de răutatea şi nedreptatea oamenilor, ne temem că 
avem crucea spirituală prea grea şi nu conştientizăm că Bunul Dumnezeu ne este 
alături în orice clipă a vieţii şi nu ne părăseşte la greu, fiindcă suntem copii Săi dragi, 
fiindcă avem un mare preţ pentru El, fiindcă suntem foarte valoroşi pentru El şi de 
aceea nu lasă pe nimeni să ne facă rău,  nici un fir de păr din capul nostru  nu ni-l 
poate clinti nimeni fără voia lui, de aceea ne poartă în braţe atunci când am căzut  
îngenuncheaţi de probleme, fără puterea de a păşi singuri, fără puterea de a ne ridica 
singuri şi a înfrunta cu curaj greutăţile vieţii şi ca un iconom bun ne dă fiecăruia din noi 
orice avem nevoie şi se îngrijeşte cu multă milostivire şi iubire de toate nevoile 
noastre materiale şi spirituale. 

Suntem orbi spiritual când nu încercăm să ne apărăm sufletele noastre de 
cancerul tristeţii şi al deznădejdii care stinge luminile sufletului, care alungă orice 
bucurie a sufletului, care îl fac pe om să se simtă singur pe lume, fără nici un sprijin şi 
ajutor, fără nici un scop în viaţă, fără dorinţa de a se bucura de viaţă şi de a accepta-o 
şi cu bune şi cu rele. Suntem orbi spiritual dacă nu strigăm la Bunul Dumnezeu când 
ne confruntăm cu unele valuri mai învolburate ale vieţii noastre, dacă nu strigăm la 
Bunul Dumnezeu, să ne ajute să ajungem la ţărmul nădejdii şi al lăsării în voia Sa, 
dacă nu credem că putem învăţa să înotăm prin marea învolburată a greutăţilor şi 
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ispitelor vieţii, dacă nu strigăm ca şi Proorocul David, zicând: „Domnul este luminarea 
mea şi Mântuitorul meu. De cine mă voi teme?” şi „Nădejdea mea este Tatăl, 
scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt!” (Sf. Ioanichie cel 
Mare).  

Dacă nu am fi orbiţi spiritual nu ne-am îndoi că Dumnezeu e: întărirea, 
izbăvitorul, sprijinitorul, „Tovarăşul” nostru permanent, Prietenul nostru cel mai bun şi 
mai devotat, care este alături de noi chiar dacă toţi ceilalţi ne părăsesc. Am 
conştientiza că în ortodoxie nu poate exista viaţă religioasă adevărată fără jertfă, am 
conştientiza că de vrem să fim ucenici adevăraţi şi credincioşi ai lui Hristos trebuie să 
Îl imităm în toate, dar mai ales când e vorba de jertfă, de aceea dacă ne ducem 
crucea spirituală cu credinţă şi demnitate, primim ajutor dumnezeiesc şi ne bucurăm 
de binecuvântarea lui Dumnezeu, ne bucurăm de vederea sufletească. 

 
SA FACEM BINE CEEA CE FACEM 

Principalul nu este a face mai bine ca alţii, ci a face bine ceea ce facem, cinstit, 
fără să ne preocupe ceea ce fac alţii. Când sunteţi bruscat, nu răspundeţi, nu mişcaţi, 
ci întrebaţi-vă dacă nu cumva aţi meritat reproşul făcut. Dacă este justificat, mulţumiţi-i 
celui ce vă ceartă. Dacă este nejustificat, schimbaţi vorba, fără acreală. Reţinerea 
voastră va avea un efect neaşteptat. Dacă vă este greu să vă abţineţi, amintiţi-vă de 
suferinţa lui Hristos, de agonia şi răstignirea Lui nedreaptă. Când sublimul vostru 
Prieten, desăvârşirea însăşi, a fost răstignit, mai puteţi protesta oare împotriva unei 
observaţii, oricât de nedreaptă ar fi ea? Suferiţi asemenea Lui. 

Suferiţi de concurenţa altora? Aveţi rivali? Dar şi voi înşivă sunteţi rivali pentru 
alţii. Faceţi-vă un examen conştiincios; oare nu aţi dorit niciodată dispariţia celor ce 
stau în calea intereselor voastre? Aţi lucrat totdeauna pentru binele general, sau 
pentru binele egoismului vostru? Vedeţi dar că sunteţi capabili de rivalitate. Nu v-aţi 
gândit oare că şi unii şi alţii aveţi totuşi un drum, acela al desăvârşirii? 

Dorinţa de a face mai bine un lucru şi de a fi mai bine văzut decât alţii este un 
tribut plătit orgoliului. Principalul nu este a face mai bine ca alţii, ci a face bine ceea ce 
facem, cinstit, şi să nu ne preocupe ceea ce fac alţii. 

Nu vom răspunde decât pentru noi înşine în faţa Judecătorului. 
Aveţi încredere în Dragoste. Orice vi s-ar întâmpla, Prietenul vostru vă doreşte 

binele. Nici un sacrificiu nu este în zadar, orice ar spune lumea. Sacrificiul este cea 
mai nobilă atitudine omenească. Iisus Hristos a ridicat sacrificiul la nivelul 
Dumnezeirii. Azi, Dumnezeu ne cere să ne sacrificăm mândria şi egoismul. Intr-o 
epocă în care închinarea la Dumnezeu nu mai implică o prigoană sălbatică, ne vom 
dovedi valoarea credinţei noastre în faţa celor ce nu mai au nici un fel de credinţă 
numai prin sacrificiul nostru zilnic, prin comportamentul nostru, prin felul nostru de a fi. 

Prin devotament dezinteresat, prin renunţări la dorinţe şi ambiţii personale, prin 
toleranţă şi bunătate, prin blândeţe şi concesii, chiar dacă aparent sunt lipsite de 
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raţiune, putem face bine aproapelui nostru. „Nu judecaţi" - spune Iisus Hristos. 
Mucenicia este tocmai atitudinea mielului ce nu protestează, iar nu a berbecului ce te 
împunge cu coarnele şi astfel îşi pricinuieşte singur pieirea. Mucenicia nu este o 
provocare, ci dimpotrivă. 

„Pace vouă, vă las pacea Mea!"; „Să nu vi se tulbure inima!" - spune Iisus 
Hristos. De ce oare ni s-ar tulbura inima dacă nu din cauza ciocnirii părerilor 
contradictorii, atunci când ţinem cu înverşunare la ideile noastre? Hristos, 
Atotvăzătorul, ştia că oamenii, chiar şi cei mai buni, credincioşii Lui chiar, nu vor 
înţelege aceasta, şi de aceea a spus că toată învăţătura Lui va stârni „sabie între 
oameni", căci toţi sunt plini de mândrie. 

Adevăraţii fii ai lui Dumnezeu sunt făcători de pace. Cine poate să se sacrifice, 
acela ajunge să-şi învingă materia din el, să se spiritualizeze. 

Sacrificaţi-vă în tăcere, fără să ştie nimeni! Singur Hristos trebuie să ştie ce 
facem noi, să adune diamantele sacrificiilor noastre, neştiute şi nevăzute, şi să facă 
din ele cununa muceniciei noastre. 

Aţi fost sedus, trădat, părăsit şi suferiţi amarnic. Amintiţi-vă de Hristos, de 
palmele, de injuriile, de spinii şi scuipările suferite de El, Stăpânul lumii. Mai puteţi să 
vă plângeţi de ceva? Curaj deci! „Veniţi la Mine, voi cei oropsiţi şi întristaţi!" Iisus este 
azilul durerii. 

Aţi primit viaţa atunci când v-aţi născut, şi la moarte ea vi se va cere înapoi. A 
fost un dar pentru voi, deci nu aveţi nici un drept să-i întrerupeţi cursul când voiţi voi. 
Ea nu vă aparţine, nu este creaţia voastră, ci voi doar o folosiţi, o administraţi şi 
sigurul vostru drept este să faceţi cu ea bine sau rău, lucru pentru care veţi da 
socoteală la sfârşitul ei. 

Viaţa noastră aparţine lui Dumnezeu, suntem datori să I-o restituim în acelaşi 
stadiu de puritate în care ne-a fost dată. Să ne pocăim permanent, să ne cercetăm 
permanent, să ne luptăm pentru desăvârşire. „Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru 
este!", acesta este scopul şi sensul pentru care Dumnezeu ne-a creat. „Iar de nu, veţi 
muri în păcatele voastre!" - spune Hristos. Veniţi, asemenea fiului risipitor, la Tatăl 
vostru Cel ceresc, şi bucuria voastră va fi mare. Nu vă temeţi de ispite! Ele sunt 
normale, chiar necesare. 

Fără ispite nu putem distinge ceea ce este rău de ceea ce este bine. Cei mai 
mari oameni au fost cel mai puternic ispitiţi, dar au rezistat, şi pentru aceea au fost 
mari. Ispitele joacă, în evoluţia omenească, treptele scării spre desăvârşire. Fiecare 
treaptă favorizează urcarea sau coborârea pe scara urcuşului duhovnicesc. Suntem 
totdeauna liberi să înfruntăm ispita sau să îi cedăm. Această libertate ne-a lăsat-o 
Dumnezeu. Însă, de câte ori greşim, El ne ajută să revenim pe drumul cel bun. 
Dumnezeu nu doreşte pieirea, ci îndreptarea păcătoşilor. 

Să nu disperăm dacă mai cădem câteva trepte înapoi. Oricând ne putem ridica 
şi relua urcuşul. Uşurinţa acestei gimnastici spirituale depinde de puterea credinţei 
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noastre. Iar prin taina Sfintei Spovedanii şi a Sfintei împărtăşanii, care au fost lăsate 
de Dumnezeu pentru refacerea noastră, putem să ştergem toate greşelile trecute, să 
ne reîmprospătăm forţele şi să reluăm suişul pe muntele desăvârşirii, aşa cum 
doreşte Mântuitorul nostru. Prin credinţă totul este uşor, iar Prietenul ne va purta 
sarcina - crucea pe care tot El ne-a dat-o. 

O, iubitul meu Prieten, fără Tine viaţa mi-ar părea lungă şi tristă, de nesuportat. 
Cu Tine însă, munca mea devine uşoară, plăcută, lacrimile mele sunt şterse de Tine. 
Fără Tine n-aş vedea peste tot decât răutate şi nedreptate, pericol continuu. Cu Tine 
toţi oamenii îmi par buni, săracii, încă orbi şi neştiutori. O milă imensă mă cuprinde 
pentru toţi cei care „nu ştiu ce fac". Toate evenimentele sunt pentru mine tălmăciri 
venite de la Tine, iar mână în mână cu Tine, iubitul meu Domn, aştept cu linişte şi 
încredere moartea cea dulce, clipa în care Te voi vedea în sfârşit pe Tine, idealul meu 
scump, care mă aştepţi şi care nu m-ai părăsit şi nu m-ai trădat niciodată! 

 
PACATUL GREU AL FURTULUI 

Furtul este un păcat greu, care-i lipseşte pe tâlhari de împărăţia lui Dumnezeu: 
...nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni 
împărăţia lui Dumnezeu (I Cor. 6, 10) - spune Sfântul Apostol Pavel. Sigur că printre 
noi, cei adunaţi astăzi aici, nu există nici hoţi profesionişti, nici tâlhari şi nici escroci. 
Dacă iei cel mai mic lucru care nu-ţi aparţine, să ştii că e vorba tot de furt. 

1. Aduceţi-vă aminte, nu v-aţi ispitit cumva cu vreun lucru străin, crezând că „vă 
va prinde bine"? Astăzi lumea nu mai consideră că e păcat să iei un lucru străin, dar e 
vorba la mijloc tot de furt. Nu aţi adus ceva furat copiilor acasă sau nu i-aţi deprins 
chiar din copilărie cu gândul că nu-i o faptă chiar atât de rea să mai iei câte ceva de la 
serviciu, că acest lucru nu-i păcat? Doamne, iartă-ne pe noi, păcătoşii! 

2. Nu cumva ne-am ispitit cu roade străine, mergând în livada, în grădina altuia 
sau pe vreun teren privat ori de stat? Toate aceste fapte fac parte din categoria 
furtului. Doamne, iartă-ne pe noi, păcătoşii! 

3. Mai există şi cazuri când creştinii zic: „Voi face rugăciune la Maica Domnului 
şi voi merge gratis cu maşina!" încheiaţi cu astfel de lucruri! Pocăiţi-vă pentru aceste 
gânduri! Şi acesta este un furt. Ce fel de rugăciune e acesta? Odinioară oamenii 
mergeau pe jos, iar acum li se pare că nu e o ruşine să te deplasezi gratis cu 
transportul public. Doamne, iartă-ne pe noi, păcătoşii! 

4. Nu cumva aţi furat energie electrică de la stat, inventând tot felul de metode 
în acest sens? Este o ruşine pentru un creştin să facă astfel de lucruri! Doamne, iartă-
ne pe noi, păcătoşii! 

De azi înainte încetaţi să vă mai pătaţi conştiinţa cu aceste lucruri mărunte 
ruşinoase. Toată lumea dispune astăzi de destule mijloace pentru a achita statului 
serviciile. 
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5. Cei ce sunteţi angajaţi în comerţ şi în serviciile de alimentaţie publică sau cei 
care vindeţi la piaţă din prisosul roadelor voastre, luaţi aminte: sunt între voi creştini 
care au înşelat la cântar, la numărat, au vândut marfă veche sau rea, recomandând-o 
ca proaspătă şi bună? Pocăiţi-vă! Doamne, iartă-ne pe noi, păcătoşii! 

De azi înainte să nu vă mai murdăriţi mâinile şi conştiinţa cu obiecte furate. 
Cele adunate pe astfel de căi nu vă vor aduce nici un folos, nici material, nici spiritual! 
Dimpotrivă, veţi pierde şi banii pe care i-ai câştigat pe cale nedreaptă, şi liniştea 
sufletească, pentru că toată ziua şi toată noaptea vă veţi gândi: cum fac să nu mă 
prindă cineva, să nu-şi dea seama că trăiesc furând, să nu mă bănuiască, să nu mă 
denunţe la poliţie? 

6. Vai, de câtă necinste va suferi în faţa oamenilor şi în faţa lui Dumnezeu, a 
sfinţilor şi a îngerilor Săi creştinul care şi-a făcut de râs credinţa fiind prins că-i tâlhar! 
Astăzi, fiecare dispune de suficiente mijloace pentru a face un ban pe cale cinstită, 
însă cele ce sunt în plus - alimente, haine, mobilier, chiar dacă sunt obţinute pe o cale 
cinstită - pentru creştini sunt un păcat -, trebuie împărţite săracilor. 

Tot păcat e şi atunci când cei angajaţi în anumite instituţii mănâncă din 
mâncarea cuvenită copiilor. Această faptă este o adevărată crimă! Pocăiţi-vă! 
Doamne, iartă-ne pe noi, păcătoşii! 

Nu cumva am provocat pagubă vânzătorului de la piaţă sau de la magazin, 
dându-i bani vechi sau luând cu bună ştiinţă un rest mai mare decât cel pe care 
trebuia să-l luăm? Doamne, iartă-ne pe noi, păcătoşii! 

7. Cumva am ascuns şi ne-am însuşit obiecte găsite? Sfinţii nu luau nici un bob 
de mazăre pe care îl vedeau pe cale. Nu l-ai pus tu acolo - înseamnă că nu e al tău. 
Ai găsit ceva? Străduieşte-te să dai de cel care l-a pierdut. Doamne, iartă-ne pe noi, 

păcătoşii, cei ce ne lăcomim după bunuri străine! 
8. Poate aţi cumpărat cu bună ştiinţă lucruri furate sau aţi cumpărat ceva la un 

preţ foarte mic de la vreun beţiv care a furat acel lucru din casă. Gândiţi-vă că e 
păcat! Să ţinem minte o dată pentru totdeauna că, procurând lucruri furate, ne facem 
complici la infracţiunile hoţilor şi ale beţivilor. Niciodată să nu aduceţi în casa voastră 
lucruri dobândite pe această cale! Iar cei care aţi procedat astfel, pocăiţi-vă! Doamne, 

iartă-ne pe noi, păcătoşii! 
9. Nu cumva aţi semnat sau v-aţi folosit de vreun cec fals? Doamne, iartă-ne pe 

noi, păcătoşii! 
10. Poate nu v-aţi achitat datoriile sau nu vi le-aţi achitat la timp, motivând că 

nu sunt atât de mari?! Dar în realitate, pur şi simplu, n-aţi vrut să le mai achitaţi sau n-
aţi vrut să mai reduceţi din cheltuieli pentru a aduna suma necesară şi a o întoarce 
celui de la care aţi împrumutat banii. Restituiţi-vă datoriile fără amânare; dacă aveţi 
posibilitatea, chiar astăzi daţi-vă datoriile sau făgăduiţi Domnului că o să faceţi acest 
lucru cât de repede posibil. Doar atunci veţi aduce pocăinţă adevărată! In genere, un 
creştin ar trebui să se încadreze în limitele propriilor posibilităţi financiare. Se poate 
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trăi şi mai modest, şi atunci vei avea mai mare linişte în suflet, pentru că orice datorie 
întotdeauna te subjugă, „îţi mănâncă sufletul". Doamne, iartă-ne pe noi, păcătoşii! 

11. Întotdeauna călcăm cea de-a opta poruncă prin atitudinea noastră 
nepăsătoare faţă de lucrurile străine sau faţă de cele care aparţin statului. Dacă 
oamenii sau statul ne permit să ne folosim de anumite lucruri, creştinii trebuie să se 
folosească de ele cu mai multă băgare de seamă decât cu lucrurile personale pentru 
a nu le strica, a nu le pierde sau deteriora printr-o utilizare neglijentă. Doamne, iartă-

ne pe noi, păcătoşii, neatenţii şi neglijenţii! 
12. Greşim, de asemenea, împotriva acestei porunci dacă îi obligăm pe oameni 

să ne facă cât mai multe cadouri. Poate că cineva a găzduit peste noapte nişte rude, 
cunoştinţe venite la locurile sfinte. Nu cumva v-aţi comportat astfel încât acestea să 
fie nevoite să vă facă cadouri? Nu le-aţi cerut cumva să vă acorde o atenţie mai 
deosebită? Pocăiţi-vă în faţa Domnului! 

Dacă nu-i puteţi găzdui dezinteresat, nu le puteţi oferi o masă sau dacă nu 
sunteţi în stare să primiţi oaspeţi, atunci străduiţi-vă măcar să nu-i şantajaţi fără 
ruşine. Gândiţi-vă, totuşi, că nimeni nu este bogat, toţi trăiesc din salariu ori pensie şi 
mai e nevoie să adune un ban de drum ca să vină la mănăstire. De aceea să nu le 
cereţi rudelor cadouri şi atenţii. Străduiţi-vă, în măsura posibilităţilor, să-i primiţi pe 
oaspeţi creştineşte! 

13. Nu cumva aţi provocat intenţionat sau din invidie aproapelui vreo pagubă 
materială? Poate că i-aţi bătătorit grădina, poate aţi rupt din roadele copacilor lui, 
poate i-aţi otrăvit câinii, găinile, animalele vecinilor ş.a.m.d.? Nu aţi vărsat ceva pe 
terenul lor ca să nu mai aibă roade? Poate aţi împiedicat şi pe alţi oameni să-şi 
dobândească câştigul printr-o faptă rea? Pocăiţi-vă înaintea Domnului! Şi dacă simţiţi 
că vă împovărează vreun păcat din cele amintite, despăgubiţi-l pe cel căruia i-aţi 
provocat paguba, împăcaţi-vă cu cei pe care i-aţi supărat şi, asemenea vameşului 
Zaheu, întoarceţi împătrit! Numai astfel pocăinţa voastră va fi adevărată! 

14. Noi îi judecăm pe cei trândavi, arătăm cu degetul spre ei, îi certăm, dar 
astfel suntem şi noi! Câţi dintre noi lucrează la serviciu sau îşi fac ascultarea cu 
conştiinciozitate în cele opt ore, până în ultimul minut? Şi câţi dintre cei care au chiulit 
în timpul serviciului refuză să-şi ia salariul până la ultimul ban? Doamne, iartă-ne pe 
noi, păcătoşii! 

15. In lista păcatelor prin care se calcă cea de-a opta poruncă intră şi păcatul 
sacrilegiului, adică al furtului sau al însuşirii nedrepte a proprietăţii bisericeşti sau 
mănăstireşti. Nu e permis să luăm din biserică nici cel mai mic lucru, nici măcar un 
capăt de lumânare. Să ştiţi că atunci când luaţi vreun lucru din biserică şi-l duceţi 
acasă averea bisericească sau mănăstirească devine literalmente foc pentru voi. 

16. Există încă un tip de păcat prin care călcăm cea de-a opta poruncă - 
păcatul împrumutului cu dobândă, adică al vânzării produselor alimentare sau în 
general a lucrurilor necesare pentru viaţă la cel mai scump preţ posibil. Acest păcat se 
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manifestă prin speculă, prin revânzarea mărfurilor deficitare la un preţ foarte ridicat, 
făcând acest lucru cu bună ştiinţă în scopul îmbogăţirii. Cei care vă ocupaţi cu acest 
lucru ruşinos, încetaţi să mai faceţi astfel de fapte de necinste şi pocăiţi-vă cu lacrimi 
înaintea Domnului pentru lăcomia şi pentru câştigul vostru nedrept! Doamne, iartă-ne 
pe noi, păcătoşii! 

17. N-aţi cerut niciodată cuiva să vă dea bani sau lucruri minţind, pentru 
necesităţile unor oameni, biserici, mănăstiri care nu există, în scopul înşelării 
oamenilor simpli? Dacă există printre voi astfel de persoane, să faceţi pocăinţă şi să 
încetaţi imediat să mai înşelaţi oamenii, străduindu-vă să răscumpăraţi banii furaţi prin 
mâinile celor nevoiaşi, adică dându-i milostenie săracilor. 

18. A opta poruncă ne interzice orice fel de jocuri de noroc. Orice joc de cărţi, 
de zaruri şi încă pe bani este păcat! Cei ce sunteţi pasionaţi de poker sau vă pierdeţi 
timpul cu astfel de jocuri, pocăiţi-vă! 

Să nu vă ocupaţi cu aşa ceva! Nu e nevoie de mare nevoinţă ca să nu mai 
mergeţi la jocuri de noroc. E necesar doar să aveţi o atitudine serioasă faţă de 
această problemă. Să înţelegeţi că nu-i stă bine unui creştin să-şi piardă timpul în 
zadar, şi încă să se mai şi umple de tulburare, să-şi chinuiască sufletul şi să-L mânie 
pe Dumnezeu! Oare chiar nu există alte ocupaţii mai potrivite pentru un creştin decât 
jocul de cărţi şi dominoul? 

19. N-a luat cineva dintre voi mită? N-aţi jignit vreun coleg de la serviciu în timp 
ce împărţea primele, spunând că „poate a împărţit greşit primele sau alte cadouri"? N-
aţi favorizat concedierea vreunui coleg de serviciu din propria ambiţie, bârfindu-l cu 
răutate la conducere? Pocăiţi-vă, cei care aţi săvârşit acest păcat! Doamne, iartă-ne 
pe noi, păcătoşii! 

20. Poate v-aţi zgârcit să faceţi vreo faptă bună pentru a-l ajuta pe aproapele? 
Sau n-aţi vrut să sprijiniţi întreţinerea şi înfrumuseţarea bisericilor noastre? Doamne, 

iartă-ne pe noi, avarii şi zgârciţii! 
21. Mai greşim împotriva acestei porunci atunci când folosim lucruri fie ele şi 

personale, nu pentru strictul necesar, ci pentru lux şi slavă deşartă! Nu ne mulţumim 
cu un palton sau cu o pereche de încălţăminte, ori cu îmbrăcămintea pe care o avem, 
ci ne cumpărăm şi alte obiecte de lux inutile, doar pentru a ne slăvi în deşert. 
Doamne, iartă-ne pe noi, păcătoşii! 

Iar alţii dimpotrivă, poartă o haină mai rea, evită să-şi procure alte lucruri, 
numai să nu cheltuiască bani - este vorba de o altă extremă, o altă patimă care vine 
din călcarea acestei porunci - avariţia. Alţii se laudă că nu sunt obişnuiţi să numere 
banii, ci îi aruncă în vânt până la ultimul ban - avem de-a face aici cu păcatul risipei. 
Doamne, iartă-ne pe noi, păcătoşii! 

22. Suntem vinovaţi pentru călcarea celei de-a opta porunci şi atunci când nu-i 
asigurăm pe alţii de evitarea pierderilor materiale, ştiind foarte bine că li s-ar putea 
întâmpla acest lucru şi nefăcând nimic pentru a-i opri. Nu aţi făcut cumva abuz de 
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dezorientarea sau disperarea oamenilor debusolaţi, aflaţi la necaz? N-aţi furat ceva 
de pe urma vreunui incendiu, a unei inundaţii sau a altor calamităţi naturale? N-aţi luat 
cumva o plată prea mare pentru ajutorul oferit sinistraţilor? Dacă vi s-a întâmplat 
acest lucru, pocăiţi-vă! 

Doamne, iartă-ne pe noi, cruzii, egoiştii şi nemilostivii! 
23. Chiar dacă nu am săvârşit majoritatea păcatelor enumerate mai sus prin 

care se calcă cea de-a opta poruncă a Legii divine, trebuie să reţinem cu toţii că, pe 
lângă bunurile materiale, fiecare dintre noi este înzestrat de Dumnezeu cu diferite 
daruri. Aţi folosit voi oare acest talent în folosul aproapelui? L-aţi ajutat oare printr-un 
sfat bun, l-aţi povăţuit pe calea adevărului pe cel rătăcit, l-aţi mângâiat în necazuri pe 
cel necăjit, şi, în general, trăiţi pentru oameni sau doar pentru voi înşivă, împietrindu-
vă într-un egoism fără măsură? Întrebaţi-vă conştiinţa despre aceste păcate şi, dacă 
vă învinuieşte, recunoaşteţi-vă vina şi pocăiţi-vă! Doamne, iartă-ne pe noi, păcătoşii! 
AMIN! 

 
ÎNTOARCEREA LA DUMNEZEU 

Atunci când facem ceva rău ori vorbim ce nu trebuie, când gânduri întunecate 
ne macină mintea sau un văl negru ni se aşează pe inimă, dacă ajungem să facem 
măcar puţină lumină în noi înşine, vom simţi primele mustrări de conştiinţă. Dar 
aceste păreri de rău ale conştiinţei nu sunt încă ceea ce se înţelege prin pocăinţă. Ne 
putem petrece toată viaţa reproşându-ne purtarea noastră greşită în fapte sau în 
cuvinte, gândurile şi simţămintele noastre întunecate, fără însă a ne îndrepta. 
Mustrările de conştiinţă pot face din viaţa noastră un adevărat iad, dar ele nu ne 
deschid împărăţia cerească. Trebuie adăugat la acestea ceva, care se găseşte în 
chiar inima pocăinţei, şi anume, să ne întoarcem către Dumnezeu cu nădejde şi cu 
încredere deplină că El are destulă iubire încât să ne dăruiască iertarea şi destulă 
putere pentru a ne schimba. 

Pocăinţa este acea cotitură a vieţii, acea schimbare a gândurilor, preschimbare 
a inimii, care ne pune faţă către faţă cu Dumnezeu, plini de nădejde fremătândă şi de 
bucurie, având convingerea că nu merităm milostivirea lui Dumnezeu dar ca Domnul 
a venit pe pământ nu pentru a judeca, ci pentru a mântui, că a venit nu pentru cei 
drepţi, ci pentru cei păcătoşi. 

A ne întoarce către Dumnezeu cu nădejde, chemându-L în ajutor, nu e încă de 
ajuns, căci sunt multe lucruri în viaţa noastră care depind de noi înşine. De câte ori nu 
cerem în mod repetat: „Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi răbdare, dă-mi 
neprihănire, dă-mi curăţia inimii, dă-mi cuvânt adevărat!" Dar când ni se oferă prilejul 
de a ne potrivi faptele cu rugăciunea pe care o facem, urmăm mai curând înclinaţiile 
inimii, căci ne lipsesc curajul şi duhul hotărârii pentru a pune în lucrare cerinţele 
adresate lui Dumnezeu în rugăciune, într-un asemenea caz pocăinţa noastră, elanul 
sufletului nostru rămân neroditoare. Pocăinţa trebuie să izvorască din nădejdea 
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noastră în iubirea lui Dumnezeu, printr-un efort susţinut şi viguros de a duce o viaţă 
dreaptă şi de a părăsi vechile noastre rătăciri. Fără aceasta Dumnezeu însuşi nu ne 
va izbăvi, căci, după cum ne spune Hristos, nu cei ce zic „Doamne, Doamnei" vor 
intra în împărăţia Cerurilor (Matei 7, 21), ci cei care aduc rod. Aceste roade noi le 
cunoaştem; ele sunt pacea, bucuria, dragostea, răbdarea, blândeţea (Gal. 5, 22-23). 
Acestea ar putea face încă de pe acum din pământul nostru un paradis dacă, 
asemenea pomilor roditori, am putea, ajunşi la o deplină maturitate, să le rodim. Aşa 
că, pocăinţa se pune în lucrare atunci când dintr-odată sufletul nostru primeşte un 
şoc, când conştiinţa ne grăieşte, iar Dumnezeu ne cheamă cu aceste cuvinte: „Unde 
mergi? Către moarte? Oare, cu adevărat, aceasta voieşti?'' Şi dacă noi răspundem: 
„Nu, Doamne, iartă-ne, ai milă de noi, mântuieşte-ne!" şi ne întoarcem către El, 
Hristos ne spune: „Te iert; iar tu, în semn de recunoştinţă pentru o asemenea iubire şi 
pentru că, răspunzând iubirii Mele, şi tu ai capacitatea de a iubi, începe şi schimbă-ţi 
viaţa..." 

Ce s-ar mai putea spune? Primul lucru de învăţat este să ne asumăm întreaga 
noastră viaţă cu toate evenimentele şi persoanele ce au intrat în ea, cu tot ce ar fi 
putut fi uneori o sursă de suferinţă. Să acceptăm, nu să respingem. Până când nu ne 
vom asuma întregul conţinut al vieţii noastre fără a lăsa nimic deoparte, ca şi cum l-
am primi din mâna lui Dumnezeu, nu vom fi în măsură de a ne elibera de nelinişte, de 
o anumită înrobire şi răzvrătire lăuntrică. Noi Ii spunem Domnului: „O, Doamne, voiesc 
să fac voia Ta!" Dar din adâncul fiinţei noastre se ridică un strigăt: „dar nu pe aceasta, 
Doamne!" sau „nu pe cealaltă..." „Desigur, sunt gata să-l accept pe aproapele meu, 
dar nu pe aproapele acesta! Sunt gata să accept tot ce îmi vei trimite, dar nu ceea ce 
îmi trimiţi acum..." 

De câte ori nu spunem în momentele noastre de limpezire: „Doamne, acum 
înţeleg totul! Mântuieşte-mă, salvează-mă, oricare ar fi preţul!" Dacă în astfel de 
momente ne-ar apărea deodată Mântuitorul sau dacă ne-ar trimite pe îngerul Său, pe 
vreun sfânt care să ne ceară socoteală pe un ton aspru, cerându-ne să ne pocăim şi 
să ne schimbăm viaţa, probabil că am accepta. Dar dacă în locul îngerului, în locul 
unui sfânt, în loc de a Se înfăţişa El însuşi, Hristos ni l-ar trimite pe aproapele nostru, 
mai cu seamă pe cel pe care nu-l iubim, care ne pune pe jar, şi ne-ar adresa această 
întrebare vitală; „Pocăinţa ta se exprimă în cuvinte sau în fapte?" atunci ne vom uita 
propriile cuvinte, ne vom înăbuşi bunele sentimente, vom arunca pocăinţa la gunoi şi 
vom exclama: „Pleacă de aici! Nu prin tine voi primi eu judecăţile lui Dumnezeu, nu e 
treaba ta să mă înveţi lecţia care mă va pregăti pentru o nouă viaţă..." Vom lăsa să 
treacă şi ocazia şi persoana trimisă de Domnul pentru a ne tămădui, pentru a ne ajuta 
să intrăm cu smerenie în împărăţia lui Dumnezeu, pentru a ne asuma cu răbdare 
repetatele noastre căderi în păcat şi a primi totul cu încredere ca din mâinile lui 
Dumnezeu. 
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Dacă nu ne primim viaţa ca din mâinile lui Dumnezeu, dacă nu primim tot ce 
cuprinde ea ca venind de la însuşi Dumnezeu, atunci viaţa nu ne va croi drum către 
veşnicie. Vom căuta fără încetare o altă cale. Da, vom căuta fără încetare o altă cale 
către veşnicie, cu toate că singura cale este Domnul Iisus Hristos. „Eu sunt Calea 
Adevărul şi Viaţa." 
 

CUVÂNT DESPRE ÎNTOARCEREA FIULUI RISIPITOR 
Fiul risipitor din Evanghelia Sfântului Apostol Luca (XV, 11-32), vedem că este 

un fiu  dezmierdat şi nedeprins cu munca, care, fără să aibă mila şi inimă, cere de la 
părinţi   partea sa ce i   se cuvine din avere şi pleacă în  ţari  străine,  unde o risipeşte 
în dezmierdări şi în petreceri. 

Cu durere în inimă şi cu lacrimi în ochi a trebuit să audă tatăl său aceste 
cuvinte îndrăzneţe cu care fiul i-a răsplătit toată truda şi grija şi toată zbuciumarea, pe 
care a avut-o până 1-a văzut mare. 

Fiul părăseşte, cu averea moştenită, casa părintească unde şi-a petrecut anii 
frumoşi ai copilăriei şi se duce între străini, departe de ai săi şi acolo, într-un timp 
foarte scurt risipeşte toată averea pe care tatăl său o câştigase prin sudoarea frunţii. 

De acum încep zile grele şi zile negre pentru el. Ajunge în cea mai mare 
mizerie, neavând ce mânca şi într-o stare plină de  deznădejde.  Aducându-şi  aminte  
de casa   părintească,  şi  venindu-şi  în  sine,   şi-a  zis :  „Câţi argaţi ai tatălui meu 
sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame ! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl 
meu şi-i voi spune : Tată, am greşit la cer şi înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă 
numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi" (Luca XV,  17—19). El se deşteptă 
din ameţeala petrecerilor şi a desfrânărilor, se căi amar şi cu inima zdrobită, cu 
hainele rupte,  se  întoarse  la tatăl său. „Şi încă departe fiind el, 1-a văzut tatăl său şi  
i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat.  Şi  i-a zis  fiul : 
Tată, am greşit la cer şi înaintea   ta   şi   nu   mai  sunt   vrednic  să  mă  numesc fiul 
tău"  (Luca   XV,  20—21).   Plin de bucurie, tatăl său dă porunca  slugilor   sale  să-l 
îmbrace în haina cea mai frumoasă, să-idea  în  semn de  cinste  un inel în mână. Ca 
pentru un oaspete ales, pune să junghie viţelul cel mai gras şi să poftească toate 
neamurile şi prietenii  să se veselească împreună, „căci acest fiu al meu mort era şi a 
înviat, pierdut era şi s-a aflat" (Luca XV, 24). 

Aşa cum tatăl din Evanghelia de astăzi a arătat o iubire sinceră faţă de fiul său 
cel risipitor, o iubire care toate le-a iertat, toate le-a uitat, aşa arată şi Domnul nostru 
Iisus Hristos cea mai mare iubire, milă şi dragoste faţă de noi, fiii cei nemulţumitori, 
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care mereu îl supărăm cu păcatele noastre, la fel cum 1-a supărat fiul cel risipitor pe 
tatăl său. 

Să privim deci  mai de aproape această iubire, milă şi dragoste, de care ne 
aduce aminte Sfânta Evanghelie de astăzi, şi să vedem cum suntem noi datori a 
răspunde la atâta dragoste şi bunătate. 

Din iubire şi din milă către noi oamenii, S-a pogorât Domnul nostru Iisus Hristos 
din ceruri şi a luat trupul smereniei noastre, ca să ne mântuiască. Şi cu toate că o 
rugăciune de a Lui sau o picătură de sânge ar fi fost de ajuns pentru mântuirea 
noastră, Mântuitorul de bună voie a petrecut 33 de ani în cea mai mare sărăcie, fiind 
prigonit şi dispreţuit de mai marii poporului evreu, şi moare după suferinţe amare, 
numai ca să ne arate dragostea Sa neasemuit de mare pentru omenire. Şi legat de 
acestea, El însuşi ne spune: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca 
sufletul Lui să şi-L pună pentru prietenii Săi" (Ioan XV, 13). Domnul nostru Iisus 
Hristos, prin suferinţele Sale şi prin moartea Sa de pe cruce, a dat lumii dovada iubirii  
desăvârşite pentru noi. Şi acest lucru l-au simţit şi  l-au  recunoscut Sfinţii Apostoli, iar 
Sfântul Ioan, ucenicul cel iubit al Mântuitorului, ne spune : „În aceasta am cunoscut 
iubirea : că şi El Şi-a pus sufletul Său pentru noi" (I Ioan III, 16). 

Mântuitorul lumii dorea nespus de mult ca şi ucenicii Săi să fie însufleţiţi de o 
asemenea iubire, şi de fiecare dată le cere acest lucru. 

Apropiindu-se timpul suferinţelor, Mântuitorul trece într-o zi prin Samaria, unde 
oamenii nu voiau să-L primească. Această purtare, plină de nerecunoştinţa a 
samarinenilor, i-a supărat şi i-a mâniat atât de mult pe Sfinţii Apostoli Iacob şi Ioan,  
încât, porniţi cum erau, au zis către Domnul Hristos : „Doamne, vrei să zicem să se 
coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie ?" (Luca IX, 54). Însă Domnul 
nostru Iisus Hristos, plin de iubire şi de milă faţă de aceia care îl dispreţuiau, le-a 
răspuns : „Nu ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi ? Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă 
sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască" (Luca IX, 55). Deci cu o blândă mustrare 
a vrut Iisus să le spună : Voi care sunteţi în  toate zilele cu mine, încă n-aţi observat 
că duhul învăţăturii Mele este un duh al iubirii, al răbdării faţă de toţi şi voi îmi vorbiţi 
de foc şi de răzbunare ? Iar în alt loc le spune categoric : „Învăţaţi-vă de la Mine, că 
sunt blând şi smerit cu inima" (Matei XI, 29). 

Această iubire, această milă şi dragoste faţă de cei păcătoşi, propovăduită cu 
cuvântul de nenumărate ori, a dovedit-o Mântuitorul şi cu fapta. Din milă şi dragoste a 
vindecat Iisus mulţimea mare de bolnavi de tot felul şi fără număr putem spune că 
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sunt minunile vindecărilor, aşa că Sfinţii evanghelişti scriu cu însufleţire că : „Orbii 
văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud şi morţii înviază" (Luca VII, 22). 

Milă şi dragoste a arătat Mântuitorul faţă de cei păcătoşi, chiar atunci când 
lumea aştepta mânie şi pedeapsă de la El. 

Şi prin pilda fiului risipitor din Evanghelia de astăzi ne sunt arătate iubirea şi 
mila Domnului nostru Iisus Hristos  faţă de  cei  păcătoşi.  Câte  lacrimi nu a   stors 
această pildă din ochii acelor părinţi necăjiţi, care au avut supărări mari cu fii lor 
risipitori şi rătăciţi! 

 Se poate ca noi, auzind toate acestea, să rămânem cu inimile împietrite la 
atâta iubire, milă şi dragoste? Se poate să nu cădem la picioarele Aceluia care ne  
cheamă cu glasul Sau blând si cu cuvintele dulci: „Cine vine la Mine, pe acela nu-l voi 
scoate afară"! Nu, dragii mei, la atâta iubire, milă şi dragoste trebuie să răspundem şi 
noi în timpul sfânt, care se apropie, cu căinţă şi cu părere de rău, cum a făcut-o şi fiul 
cel risipitor din pilda de astăzi. 

Să pornim, deci, pe acest drum al întoarcerii, pătrunşi de adevărata căinţă, şi 
atunci putem nădăjdui că razele iubirii şi milei lui Dumnezeu ne vor lumina şi pe noi, 
că Iisus Hristos, Fiul iui Dumnezeu ne va ieşi înainte, ne va da veşmântul nou al 
harului Său şi ne va zice şi nouă plin de bucurie : „Fiii aceştia morţi au fost şi au înviat, 
pierduţi au fost şi s-au aflat".  AMIN. 
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10 ani de la semnarea Protocolului de alegere a noului Mitropolit, în persoana 
Înalt Preasfinţitului Dr. Onufrie (Octavian) Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit.  
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10 ani de la semnarea Thomosului de Autonomie al Mitropoliei de Bergamo, de 
către Înalt Preasfinţitul Ioan, Arhiepiscop de New York şi Mitropolitul Americii.  



27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

MISIUNEA CREŞTIN-ORTODOXĂ 

CU HRAMUL „SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL” 
 

Via Alessandro Furietti nr. 7/B, BERGAMO – MALPENSATA 

Contacte: +39 328 590 6172 (Italia) 

 +4 0746 829 619 (România) 

Site Web: www.octavianrodna.ro 

Profil: www.facebook.com/pop.octavian.73 

YouTube:  
www.youtube.com/channel/UCmypqkpTApnDcVqD5tecmYg 

Email: octavianrodna@yahoo.com 


	BIOGRAFIE
	SA NE TREZIM ODATA
	RUGACIUNE PENTRU ATI VEDEA PROPRIUL PACAT
	DESPRE RUGĂCIUNEA DE LA MIEZUL NOPȚII  (Cugetare)
	RUGĂCIUNEA DE  LA  MIEZUL  NOPȚII
	RUGACIUNE PENTRU VRAJMASI
	DECALOGUL POSTULUI MINTUITOR
	ORBI SPIRITUAL
	SA FACEM BINE CEEA CE FACEM
	PACATUL GREU AL FURTULUI
	ÎNTOARCEREA LA DUMNEZEU
	CUVÂNT DESPRE ÎNTOARCEREA FIULUI RISIPITOR

