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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

CUVÂNTUL DOMNULUI 

 Fraţilor, Dumnezeu şi Tatăl 
Domnului nostru Iisus, Cel ce este 
binecuvântat în veci, ştie că nu 
mint! În Damasc, dregătorul 
regelui Areta păzea cetatea 
Damascului, ca să mă prindă. Şi 
printr-o fereastră am fost lăsat în 
jos, peste zid, într-un coş, şi am 
scăpat din mâinile lui. 
Dacă trebuie să mă laud, nu-mi 
este de folos, dar voi veni totuşi la 
vedenii şi la descoperiri de la 
Domnul. Cunosc un om în 
Hristos, care acum paisprezece ani 
- fie în trup, nu ştiu, fie în afară de 

trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a 
fost răpit unul ca acesta până la al 
treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de 
om - fie în trup, fie în afară de 
trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - că a 
fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de 
nespus, pe care nu se cuvine 
omului să le grăiască. Pentru unul 
ca acesta mă voi lăuda; iar pentru 
mine însumi nu mă voi lăuda, decât 
numai în slăbiciunile mele. Căci 
chiar dacă aş vrea să mă laud, nu 
voi fi fără minte, căci voi spune 
adevărul; dar mă feresc de aceasta, 
ca să nu mă socotească nimeni mai 

presus decât ceea ce vede sau aude 
de la mine. Şi pentru ca să nu mă 
trufesc cu măreţia descoperirilor, 
datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, 
un înger al satanei, să mă bată 
peste obraz, ca să nu mă trufesc. 
Pentru aceasta de trei ori am rugat 
pe Domnul ca să-l îndepărteze de 
la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns 
harul Meu, căci puterea Mea se 
desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, 
foarte bucuros, mă voi lăuda mai 
ales întru slăbiciunile mele, ca să 
locuiască în mine puterea lui 
Hristos. 

 II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9 

Luca 6, 31-36  

 Preaiubitilor, in aceste sase versete, 
in aceste putine cuvinte e fiinta 
adanca a descoperirii dumnezeiesti. 
A fost numita aceasta spusa a 
Domnului – “Precum voiti sa va 
faca voua oamenii, faceti-le si voi 
asemenea!” – Legea de aur a 
Evangheliei. Si, intr-adevar, acest 
cuvant vrednic este sa uneasca tot 
sufletul – nu numai crestinesc, ci 
omenesc – de pretutindeni; acest 
cuvant al Mantuitorului, pe Care – 
cum atat de frumos rostea parintele 
si invatatorul nostru, Dumitru 

Staniloae – Tatal L-a trimis in lume 
zicandu-I: “Mergi si mantuieste-Ti 
fratii! Spune-le lor adevarul 
mantuitor. Si odata cu spusa acestui 
cuvant arata-le jertfa Ta, iubirea Ta 
suprema!”.  
Atunci, sa cugetam impreuna 
asupra acestui cuvant si din launtrul 
lui: “Precum voiti sa va faca voua 
oamenii, faceti-le si voi lor 
asemenea!”. Sa faci tu intai, sa nu 
astepti pe altul sa inceapa binele; ci 
de la tine sa porneasca. Asa a zis 
Iisus: “Faceti voi...!”. Tu, mai intai. 

Caci de la tine, omule, a inceput – 
din nefericire, prin ispita diavolului 
– raul. Pentru ca dintru inceput, tu, 
omule ,  z id i t  dupa ch ipu l 
Ziditorului, deci dupa chipul 
luminii si iubirii dumnezeiesti, ti-ai 
intors fata de la fata Lui.  Sa ne 
adancim nitel in taina istoriei 
omului, a caderii si mantuirii lui, la 
acel act tragic in care fratele si-a 
ucis fratele – Cain pe Abel. Aceasta 
a fost adancimea caderii. Adam si-a 
intors fata de la Dumnezeu. Pacatul 
lui n-a fost atat de mare… S-a 

 Zis-a Domnul: precum voiţi să vă 
facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor 
tot aşa. Pentru că dacă iubiţi pe cei 
ce vă iubesc, ce mulţumire puteţi 
avea? Doar şi păcătoşii iubesc pe 
cei care-i iubesc pe dânşii. Şi, dacă 
faceţi bine celor care vă fac vouă 
bine, ce mulţumire puteţi avea? 

Doar şi păcătoşii acelaşi lucru fac. 
Şi, dacă împrumutaţi pe cineva de 
la care nădăjduiţi să luaţi, ce 
mulţumire puteţi avea? Doar şi 
păcătoşii dau cu împrumut 
păcătoşilor, ca să primească înapoi 
întocmai. Voi însă iubiţi pe 
vrăjmaşii voştri, să faceţi binele, şi 

să daţi cu împrumut fără să 
nădăjduiţi nimic în schimb, şi atun-
ci răsplata voastră va fi multă, şi 
voi veţi fi fiii Celui prea Înalt; pen-
tru că El este bun şi cu cei ne-
mulţumitori şi cu cei răi. Aşadar fiţi 
milostivi, precum şi Tatăl vostru 
milostiv este.  
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simtit gol… Gol de har, gol de 
lumina dumnezeieasca si de iubire. 
Dar despartirea lui de Dumnezeu a 
insemnat si despartirea copiilor lui 
unul de celalalt; pana la crima. Si, 
in urma crimei, omenirea a 
cunoscut atatea tragedii – ale 
sfasierii intre frati, intre popoare… 
In aceasta cadere a sfasierii, 
omenirea, care n-a pierdut cu totul 
lumina, puterea divina (caci chipul 
lui Dumnezeu nu poate fi distrus, 
Dumnezeu nu-Si ia nici darul, nici 
chemarea inapoi, ci darul Lui este 
vesnic), a ajuns, in Vechiul 
Testament, la Legea Talionului; pe 
care Mantuitorul a rostit-o in 
Predica de pe Munte: “Ati auzit ca 
s-a zis: Ochi pentru ochi si dinte 
pentru dinte...”. Adica la raul cuiva 
sa raspund si eu, daca nu mai mult, 
cel putin in egala masura . Aceasta 
era o forma tragica a Legii 
Talionului, pe care am auzit cum a 
evocat-o Mantuitorul. Era un fel de 
suis, spuneau cei vechi, al legii 
dreptatii. De la crima lui Cain urca 
omenirea la legea dreptatii. Cum 
ziceau romanii :  “Dreptatea 
inseamna sa traiesti onest, sa nu 
lezezi pe nimeni si sa dai fiecaruia 
ce este al lui”.   
Dar sa vedem cum a suit omul, in 
aceasta taina a mantuirii tuturor. 
Intrebat fiind un rabin din vremea 
Mantuitorului: “Spune un cuvant 
care sa cuprinda esenta adevarului, 
si atat de concentrat sa fie acest 
cuvant, ca sa-l poti rosti cat ar sta 
omul intr-un picior!”, acel invatator 
de lege, acel rabin a rostit: “Sa nu 
faci altuia ceea ce nu-ti prieste tie!”. 
Asa cum zice romanul: “Ce tie nu-
ti place altuia nu-i face!”. Pana aici 
ajunsese schimbarea – intoarcerea 
omului de la caderea lui Adam si a 
lui Cain – inainte de venirea 
Mantuitorului. Pentru ca, de la 
acest prag incolo, Mantuitorul – 
Fiul lui Dumnezeu facut Om, 
asemenea cu noi – in numele 
Tatalui Ceresc cu Duhul Sfant si al 

omenirii intregi, sa spuna cuvantul 
pe care l-am auzit: “Precum voiti 
sa va faca voua oamenii, faceti-le si 
voi asemenea!”. Cum ti-ar prii tie – 
cum doresti tu salvarea ta, ceea ce 
ai ajuns sa cunosti ca te salveaza – 
asa sa faci semenului tau. Pornind 
de la Dumnezeu si de la tine. 
Uneori stai si te gandesti daca e 
ingaduit vreun fel de iubire de 
sine… N-ai voie sa te distrugi. Nu-
i egoism, sa nu talcuim gresit; dar 
uneori parca ti-e ingaduit pentru 
tine, pentru salvarea ta, sa cugeti la 
tine savarsind binele. Este forma, 
as zice, adevarata, a iubirii de sine – 
grija de mantuirea ta. Macar 
plecand de la acest gand care te 
motiveaza in adanc, sa faci binele. 
Si atunci, asa cum, din cuvantul 
Mantuitorului am cutezat a zice: 
“Precum voiesti sa-ti faca tie 
semenul tau sa faci tu”, incepe, dar, 
cu binele; niciodata sa nu astepti ca 
semenul tau sa inceapa, ca nu stii 
cand va incepe el, pentru ca nu esti 
stapan pe el. Ci totdeauna sa ai 
constiinta ca tu, incepand sa faci 
binele, vei deveni un reper al 
binelui. Asa cum Iisus iti spune: 
incepand cu binele fata de oricine. 
Vom talcui mai mult acest cuvant: 
fata de oricine.  
Zice Mantuitorul: “Daca iubiti pe 
cei ce va iubesc, ce rasplata puteti 
avea? Si pacatosii iubesc pe cei ce ii 
iubesc. Daca faceti bine celor ce va 
fac voua bine, ce multumire puteti 
avea? Si pacatosii acelasi lucru il 
fac. Si daca dati cu imprumut celor 
de la care nadajduiti sa luati inapoi, 
ce multumire puteti avea? Si 
pacatosii dau cu imprumut 
pacatosilor ca sa primeasca inapoi 
intocmai”. Aici se dezvaluie 
noutatea si unicitatea Evangheliei. 
Caci am pomenit si starea de crima 
intre semeni , Legea Talionului: 
“Ochi pentru ochi” (sau chiar doi 
ochi pentru un ochi, cum am auzit 
in pilda amintita), si starea aceea: 
Sa nu faci altuia ceea ce nu-ti 

prieste tie, care, observati, te 
opreste, numai, de la rau. Ea nu e 
si salvatoare; este o restrictie, e 
negatia; nu e afirmarea, marturia. 
Dar Iisus a venit sa transfigureze, 
sa  transforme omul,  prin 
Dumnezeu, Care este acelasi 
pentru toti, si din fiecare vrea sa 
faca un semen, un frate asemenea 
Lui.  
Daca dai cuiva, asteptand acelasi 
dar pentru tine “si pacatosii fac 
intre ei asemenea. Daca dati cuiva 
cu imprumut si asteptati sa primiti 
inapoi intocmai, ce plata aveti?”. 
Omul, in firea cazuta, zice: pai 
cum, Doamne, daca i-am dat lui, sa 
n-am dreptul sa cer inapoi ce i-am 
dat?! Noi credem si marturisim ca 
aici Mantuitorul vrea sa ne spuna 
acest lucru adanc de tot: a venit un 
om necajit la tine si ti-a cerut un 
ajutor. Pe de o parte, daca poti, ii 
dai, si-i dai definitiv, deplin, daca iti 
sta in masura. Poti sa ajungi chiar 
la acea masura a vaduvei de la 
templu – care doi banuti a avut si 
pe amandoi i-a dat –, cu o 
incredere desavarsita ca Dumnezeu 
iti va da inapoi ceea ce ai dat (si-ti 
da Dumnezeu in schimb, cu 
certitudine; multi dintre noi au avut 
aceasta experienta. Observati, cum 
a zis romanul: “Cine pe saraci 
ajuta, pe Dumnezeu imprumuta”). 
Dar daca nu ai ajuns la acel stadiu, 
atunci ii dai, iar datoria lui este sa 
gandeasca sa-ti dea inapoi; sa nu fii 
tu cel obsedat si toata ziua sa-i zici: 
ia aminte ca ti-am dat. Intelesul 
Evangheliei acesta este: daca ai dat, 
nu ramane nici o clipa preocupat in 
chip egoist. Inca mai adanc: numai 
atunci esti liber – acesta e cuvantul 
cel mai de pret –, cand nu mai esti 
obsedat, posedat de nimic; nici de 
ceea ce ai daruit, si nici de povara, 
de robia acelui dar facut, acelui 
bine facut. Abia atunci esti liber, in 
adevarul cel mai adanc. Asa cum 
spune Sfantul apostol Pavel: ajungi 
la starea aceea “incat cei ce au sa 
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fie ca si cum n-ar stapani, cei 
casatoriti ca si cum n-ar fi 
casatoriti” (adica preocupati doar 
de legea trupului), ci in acea 
libertate a fiilor lui Dumnezeu. 
Pentru care zice Mantuitorul: “De 
aceea zic voua: Iubiti pe vrajmasii 
vostri si faceti bine si dati cu 
imprumut, fara sa nadajduiti nimic 
in schimb, si rasplata voastra va fi 
multa si veti fi fiii Celui Preainalt, 
c a  E l  e s te  bun  cu  c e i 
nemultumitori si rai” (Luca 6, 35). 
Mai intai: “Iubiti pe vrajmasii 
vostri!”. S-a spus adeseori de catre 
talcuitori ca mai ales in aceasta se 
afla taina Evangheliei, taina Vestirii 
celei Bune a lui Dumnezeu-Tatal, 
prin Fiul Sau in Duhul Sfant: in 
iubirea vrajmasilor . E vorba asadar 
de topirea urii si a oricarei seminte 
a raului, a oricarui lucru al 
demonului. Caci aici e demoniacul: 
in ura, in invidie. Se spune ca 
demonul, Lucifer a fost invidios pe 
om cand a luat cunostinta ca Fiul 
lui Dumnezeu Se va intrupa si Se 
va face asemenea chipului nostru 
(pentru ca pe acest chip al nostru 
sa-l inalte la stralucirea chipului 
slavei Sale). De aceea l-a ispitit pe 
om; de aceea adeseori suntem noi 
insine ispititi sa suferim pentru 
frumusetea, pentru curatia inimii 
cuiva. Orice iti iarta omul, mai ales 
cand te vede cazut; un lucru nu-ti 
iarta: sa fii mai bun decat el. 
Doamne, fereste-ne de aceasta 
ispita si da-ne bucuria sfanta de a 
ne impartasi mai curand din 
b u n a t a t e a  c e l o r l a l t i ,  d i n 
intelepciunea lor; nu de a-i pizmui.  
 
“Iubiti pe vrajmasii vostri...” 
asemenea lui Dumnezeu. Caci 
omul, prin pacat, s-a facut vrajmas 
Dumnezeirii. Sa iubesti pe 
vrajmasi… E cu putinta? Este, 
i u b i t i l o r .  C u m ?  N u m a i 
impartasindu-te din iubire 
dumnezeiasca. Daca ai sa privesti 
in jur, la semenii tai, greu te vei 

impartasi de la ei dintr-o asemenea 
iubire. De aceea a trimis Tatal pe 
Fiul Sau. In chip de rob; cel mai de 
jos. Si in chipul jertfei, al jertfei 
pentru pacatosi. Cum spune 
dumnezeiescul Pavel: “Caci Fiul lui 
Dumnezeu a murit pentru noi 
cand noi eram pacatosi”. Si a fi 
pacatos inseamna a fi vrajmas lui 
Dumnezeu; a fi vrajmas tie insuti. 
De aceea spune Dumnezeu prin 
Proorocul: “Nu pe Mine M-ati 

parasit (in pacatele voastre), ci pe 
voi insiva”. Cand parasesti lumina 
si iubirea divina, cand Il parasesti 
deci pe Dumnezeu, te parasesti pe 
tine, iti parasesti chipul luminos, iti 
parasesti menirea, salvarea ta. Si tu 
atunci esti vrajmas lui Dumnezeu 
si vrajmas tie insuti. Cand gandesti 
la cuvantul lui Iisus: “Iubiti pe 
vrajmasii vostri”, gandeste-te la 
iubirea ta; ca tu insuti esti un 
vrajmas. Tu, in caderea ta, esti 
vrajmasul tau, esti vrajmasul 
semenilor tai, esti, in ultima 
instanta, vrajmasul lui Dumnezeu. 
Si atunci, o Doamne, cat de adanc 
se reveleaza aceasta taina a iubirii 
vrajmasilor! Numai aceasta e 
salvarea lumii. Intre cele doua 
razboaie mondiale s-au petrecut 
atatea revolutii, precum stiti: 
incepand din Rusia, apoi in Italia, 
in Portugalia, in Germania, in 
Spania, si la noi, si in Turcia… Dar 
dintre cei care au condus 
revolutiile, unul singur L-a 

descoperit pe Mantuitorul; si nu 
era din Europa crestina, ci din Asia 
– Gandhi. El singur, cand a citit 
aceste cuvinte ale Mantuitorului: 
“Iubiti pe vrajmasii vostri!”, s-a 
simtit iluminat. Iluminat! El, care 
era sufletul luminat al poporului 
indian (pe atunci colonie, sub 
stapanire straina). Si, cand l-a 
intrebat cineva cum, cu ce 
argumente a condus el eliberarea 
poporului sau, revolutia, cu vreo 
invatatura calauzitoare din cartile 
lor vedice? Nu, a raspuns el. “Cand 
am citit cuvintele lui Iisus: «Iubiti 
pe vrajmasii vostri!», deodata mi-
am spus: Asta imi trebuie. Trebuie 
sa dovedesc vrajmasilor mei, si 
tuturor, ca-i iubim”. Si toata 
revolutia lui a dus-o cu Noul 
Testament in san, si cand ajungea 
in mijlocul celor care-l ascultau, din 
tren cobora putin pe scara 
vagonului, multimile ii sorbeau 
vorbele de pe buze, si el scotea 
Noul Testament si le citea Predica 
de pe Munte a Mantuitorului, 
apasand mai ales asupra acestor 
cuvinte: “Iubiti pe vrajmasii 
vostri!”. Atunci mi-am zis: 
Doamne, acesti conducatori de 
revolutii din Europa, acesti 
dictatori erau botezati, erau 
crestini; si au facut sa curga atata 
sange, au ucis atatia semeni ai lor! 
Iar indianul Gandhi, cand a intalnit 
cuvantul Tau, cu ce flacara a 
luminii Tale si a iubirii lui a trait! El 
insusi, in final, asa s-a si savarsit 
din viata – martir. Caci a fost 
martirizat (noi, cei batrani, stim), in 
1948.  
Fratilor, iubirea aceasta – ea e 
salvatoarea lumii! Dar te intrebi 
cum o poti dobandi; si cum o poti 
trai. Tu vrei s-o traiesti pentru 
salvarea semenilor tai, a poporului, 
in numele lui Iisus. Trebuie sa te 
transfigurezi in aceasta iubire 
divina dupa chipul Mantuitorului, 
al Fiului lui Dumnezeu. Dar 
cum?  In timp ce la strana sau in 
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 "Noi credem că adevărata 
libertate este a nu păcătui, 

a iubi din toată inima şi 
din toate puterile pe 

Dumnezeu şi pe 
aproapele."     

 

Sfântul Siluan Athonitul   
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cor se canta: “Cu vrednicie si cu 
dreptate este a ne inchina Tatalui si 
Fiului si Sfantului Duh”, preotul se 
roaga in altar: “Cu vrednicie, 
Doamne, Te marturisim pe Tine, 
Unule, Vesnicule Dumnezeu, Tu 
pururea fiind (auziti cuvant atat de 
frumos!) si acelasi fiind”. Sa 
retinem cuvintele: “pururea fiind 
(existand) si acelasi fiind”. Atat de 
mult ne-au patruns aceste cuvinte! 
Noi suntem ziditi dupa chipul lui 
Dumnezeu-Tatal prin Fiul in 
Duhul Sfant; dupa chipul Fiului, 
Care, pururea fiind iubire si 
lumina, acelasi este. Si fiecare din 
noi tinde sa fie acelasi, in aceeasi 
lumina si aceeasi iubire, neincetat, 
oricand si oriunde; acelasi fiind, 
neschimbat. Vedeti, demonul 
(pacatul) l-a sfasiat pe om, cand i s-
a adresat: “Oare a zis Dumnezeu 
ca de veti gusta din Pomul 
cunostintei Binelui si Raului veti 
muri? Nu veti muri. Veti fi ca niste 
dumnezei”. – Cu alte cuvinte, daca 
veti gusta nu numai din Pomul 
binelui, ci si al raului. Dar gustand 
si din bine si din rau mai ai 
unitatea, mai esti acelasi? Nu aici s-
a produs sfasierea? Nu aici s-a 
produs duplicitatea? Caci aceasta a 
fost caderea, Doamne! In afara de 
ingerii cazuti numai omul e 
duplicitar, e ambiguu, e impartit. 
Nu mai e acelasi in orice clipa. 
 Ma rog de multe ori lui 
Dumnezeu, si ne rugam toti: 
Doamne, ajuta-ne sa fim in aceasta 
unitate de credinta, redobandind 
unitatea pe care demonul a sfasiat-
o. Si sa fim aceiasi, in lumina si 
iubire divina; acelasi sa fii la altar, 
acelasi in biserica, acelasi in afara 
ei, la locul tau de munca, in casa ta, 
pe strada, in piata, oriunde. Sa ne 
rugam lui Dumnezeu sa ne dea 
puterea, de aici inainte macar, sa 
fim asa cum zicem despre 
Dumnezeu: pururea fiind si acelasi 
fiind – pururea fiind iubirea si 
lumina divina in mine si acelasi 

fiind – in lumina si iubire: ziua si 
noaptea, in calatorie sau stand 
locului, la lucru sau gandind, 
scriind sau ostenind. In orice stare 
a mea, acelasi sa fiu. Zice Sfantul 
Vasile cel Mare: “Duhul (lui 
Dumnezeu) este cu adevarat locul 
sfintilor. Iar sfantul este pentru 
Duhul Sfant un loc al Sau intrucat 
se ofera sa locuiasca cu 
Dumnezeu, si se numeste templul 
Sau”. Duhul Sfant zideste un loc in 
lume – e cu adevarat locul sfintilor. 
Ganditi-va: la Cincizecime, cand a 
pogorat Duhul Sfant, erau toti 
apostolii la un loc; si acel loc a 
devenit un loc al Duhului Sfant. In 
Evanghelia dupa Ioan citim: “Pe 
Dumnezeu nu L-a vazut nimeni 
niciodata. Fiul Sau unic, Care este 
in Sanul Tatalui, Acela L-a facut 
cunoscut”; deci Fiul din Sanul 
Tatalui. Cine este Sanul Tatalui? E 
Duhul Sfant. Cine s-a facut san al 
Fiului lui Dumnezeu? Maica 
Domnului. Ca din ea S-a intrupat 
Fiul lui Dumnezeu si ea a devenit 
templu al Duhului Sfant. Dar, prin 
botez, crestinul nascandu-se din 
apa si din Duh, din cristelnita care 
e san al Maicii Domnului, si el 
devine un loc al Duhului Sfant, 
cum zice Sfantul Vasile cel Mare. 
Inima ta sa devina un loc al 
Duhului Sfant, un templu al 
Duhului Sfant. Cand te rogi: 
“Imparate ceresc, Mangaietorule, 
D u h u l  a d e v a r u l u i ,  C a r e 
pretutindenea esti si toate le 
plinesti, Vistierul bunatatilor (al 
tuturor bunatatilor dumnezeiesti) si 
datatorule de viata, vino si Te 
salasluieste intru noi, curateste-ne 
de  toa ta  spurcac iunea  s i 
mantuieste, Bunule, sufletele 
noastre”. Duhule Sfinte, vino si te 
salasluieste intru noi! – in mine, in 
tine, in fiecare, ca inima mea sa 
devina loc al Duhului Sfant. Si 
daca eu devin loc al Duhului Sfant, 
atunci lumina Duhului Sfant 
straluceste pe fata lui Hristos, dupa 

al Carui chip am fost zidit si voia 
Tatalui se implineste in mine. Daca 
eu cuget si ma rog asa, aducandu-
mi aminte mereu de cuvantul lui 
Dumnezeu – “Vino si Te 
salasluieste intru mine, Duhule 
Sfinte!” – atunci eu raman acelasi, 
un loc al Duhului Sfant, o marturie 
a Lui. Asa au fost sfintii toti, chiar 
negraind uneori 
Va spuneam ca la Sfantul Antonie 
venea un ucenic o data pe an… 
Multi altii il intrebau: “Parinte, 
raspunde-mi la intrebarea cutare 
sau cutare! Acest ucenic nu-l 
intreba nimic. Sta langa el.   
– Omule, tu nu ma intrebi, nu-mi 
spui nimic  
– Parinte, mi-e de ajuns sa stau 
langa tine…” Simtea prezenta 
harului, a luminii, a pacii divine 
langa el. Asa au fost sfintii. Unul se 
ruga lui Dumnezeu: “Doamne, da-
mi acea putere ca eu sa iau boala 
acestui bubos, acestui lepros, iar el 
sa ia sanatatea mea”. Ce stare de 
har!… Cum ar fi cineva, bunaoara 
un bolnav de SIDA in ziua de 
astazi si ar fi primit cu acea stare de 
har de un doctor. Cu alte cuvinte 
sa se impartaseasca cineva din 
pacea lui Dumnezeu care e in tine, 
caci aceasta vrea Mantuitorul.  
 
De aceea, incheie Mantuitorul 
acest cuvant atat de dumnezeiesc: 
“Deci fiti milostivi, precum si Tatal 
vostru este milostiv!”. – Impartasiti
-va din mila, din iubirea 
dumnezeieasca; dar pururea 
aceeasi, neschimbata. Mereu 
cercetandu-ma: sa ma schimb eu 
dupa lume?! Doamne pazeste! Sa 
fiu eu robul ticalosiei cuiva?! Cand 
vrajmasului meu ii raspund cu 
vrajmasie, eu am devenit robul lui. 
In loc sa fiu robul lui Dumnezeu, 
eu sunt robul lui. Asta nu inseamna 
ca, vazandu-l pe vrajmas voind raul 
semenilor mei sau tarii mele, eu sa 
lucrez cu relele lui. Mantuitorul S-a 
rugat pe Cruce: “Parinte, iarta-i ca 
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 Cartea lui Iov  

  Capitolul al 15-lea 

 
 1. Atunci Elifaz, din Teman, a 
răspuns şi a zis: 
2. "Este oare cinstit pentru înţelept 
să răspundă cu cuvinte uşuratice şi 
să-şi umple pieptul cu suflarea vân-
tului de răsărit? 
3. I se cuvine lui să judece cu vorbe 
seci şi prin cuvântări care n-au nici 
o noimă? 
4. Tu mergi atât de departe, încât 
desfiinţezi cucernicia şi nesocoteşti 
rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. 
5. Nelegiuirea ta insuflă gura ta şi 
tu împrumuţi vorbirea ta de la cei 
vicleni. 
6. Chiar gura ta te osândeşte şi nu 
eu, chiar buzele tale sunt martore 
împotriva ta. 
7. Nu cumva eşti tu cel dintâi om 
care s-a născut? Venit-ai tu pe lume 
mai înainte decât munţii? 
8. Ai stat tu de sfat cu Dumnezeu 
şi te-ai făcut tu stăpân pe toată 

înţelepciunea? 
9. Ce ştii tu pe care să nu-l ştim şi 
noi? Ce pricepi tu şi noi nu price-
pem? 
10. Printre noi se află oameni vechi 
de zile, bătrâni mai în vârstă decât 
tatăl tău. 
11. Ţi se pare puţin lucru mângâie-
rile în numele lui Dumnezeu şi cu-
vintele spuse cu blândeţe? 
12. De ce te laşi târât de inima ta şi 
de ce priveşti aşa trufaş cu ochii 
tăi? 
13. De ce întorci spre Dumnezeu 
mânia ta şi dai drumul din gura ta 
la astfel de cuvântări? 
14. Ce este omul ca să se creadă 
curat, şi cel născut din femeie, ca să 
se creadă neprihănit? 
15. Dacă Dumnezeu nu are încre-
dere în sfinţii Săi şi dacă cerurile nu 
sunt destul de curate înaintea ochi-
lor Săi, 
16. Cu atât mai puţin o făptură 
urâcioasă şi stricată cum este omul 
cel ce bea nedreptatea ca apa. 
17. Vreau să-ţi dau o învăţătură, 
ascultă-mă; şi ceea ce am văzut 

vreau să-ţi aduc la cunoştinţă; 
18. Ceea ce înţelepţii au vestit fără 
să ascundă nimic, precum au auzit 
de la părinţii lor, 
19. Atunci când tara le-a fost dată 
numai lor şi nici un străin nu se 
aşezase încă printre ei. 
20. Nelegiuitul se chinuieşte în toa-
te zilele vieţii sale şi de-a lungul 
anilor hărăziţi celui tiran. 
21. Glasuri îngrozitoare fac larmă 
în urechile lui; în mijlocul păcii, i se 
pare că un ucigaş se năpusteşte asu-
pra lui. 
22. El nu mai nădăjduieşte să mai 
iasă din întuneric şi îşi simte capul 
mereu sub sabie. 
23. Se şi vede aruncat de mâncare 
vulturilor, fiindcă ştie că prăpădul 
lui este fără întârziere. 
24. Ziua întunericul îl înspăimântă. 
Zbuciumul şi tulburarea îl strâng la 
mijloc şi se aruncă asupra-i gata de 
împresurare, 
25. Fiindcă a îndrăznit să-şi îndrep-
te mâna împotriva lui Dumnezeu şi 
să facă pe viteazul faţă de Cel Atot-
puternic; 
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nu stiu ce fac!” – deci: “Vindeca-i, 
Doamne!”; caci iertare inseamna 
vindecare . Asta nu inseamna ca eu 
am sa ma fac partas relelor cuiva, sa 
lucrez relele lui. Parintii au spus: 
“Iubeste pe pacatos; uraste pacatele 
lui!”. Raul, pe el trebuie sa-l urasc. 
Dar eu urasc raul din el, iubindu-l, 
plangand pentru el, rugandu-ma 
pentru salvarea lui, sa nu mai faca 
rele. Pentru ca relele lui pot 
contamina pe altii. Eu, insa, din 
aceasta lumina si iubire divina 
impartasindu-ma, sa raman acelasi. 
Ajuta-ne Doamne, asa sa ramanem, 
cu constiinta ca in aceasta stare, 
cum zic Sfintii Parinti, e o arvuna a 
invierii. Cand am dobandit starea 
aceasta, in noi a inceput invierea. 
Zice atat de frumos Sfantul Isaac 
Sirul: “Cel ce a aflat dragostea 
mananca pe Hristos (se hraneste cu 

Hristos) in fiecare zi si ceas. Si se 
face prin aceasta nemuritor. Ca «cel 
ce manaca din painea pe care i-o 
voi da Eu lui nu va vedea moartea 
in veac»”. Deci cine mananca din 
Cuvantul lui Dumnezeu, din 
lumina si iubirea Lui, din 
dumnezeiasca Impartasanie, nu va 
vedea moartea in veac. Fericit este 
cel ce mananca din Painea 
dragostei, care este Iisus. Caci cel 
ce se hraneste din dragoste se 
hraneste din Hristos, Dumnezeul 
Cel peste toate; El o marturiseste si 
Ioan intareste: “Dumnezeu este 
Iubire”. Prin urmare cel ce 
vietuieste in dragoste rodeste viata 
din Dumnezeu si gusta invierea 
inca din viata de aici  
O, Doamne, fa-ne partasi sa 
gustam din taina invierii de aici; 
adica din taina iubirii. Tu, pururea 

fiind si acelasi fiind, fa-ne si pe noi 
sa fim aceiasi; fiecare suflet sa 
ramana acelasi in iubire, in ofranda 
sfanta…  
Asa cum marturisea Sfantul 
pomenit de noi astazi, Dionisie 
Areopagitul, in ceasul martirizarii 
lui: “Cu toate ca am imbatranit (era 
ca la nouazeci de ani), precum ma 
vedeti, credinta mea marturiseste. 
Ca tineretile ce sunt vii imi este 
credinta batranetilor mele. Si simt 
ca aceasta credinta si marturie a 
iubirii Lui va naste neincetat (o 
spunea aceasta la Paris, unde a 
mucenicit) fii ai luminii si ai iubirii 
vesnice, marturie a invierii”, ajuta-
ne, Doamne, asa sa marturisim si 
noi, cei de aici! Fii ai luminii si ai 
iubirii, fii ai invierii sa fim! Amin. 
 

Parintele Constantin Galeriu  



26. Fiindcă a îndrăznit să năvălea-
scă împotriva Lui cu gâtul întins şi 
la adăpostul scuturilor sale groase 
şi rotunde. 
27. Chipul lui i se ascundea în 
grăsime şi osânza stătea grea pe 
coapsele lui, 
28. Şi sălăşluia în cetăţi pustiite, în 
case în care nu mai stătea nimeni, 
fiindcă ameninţau să se prăbuşea-
scă. 

29. Nu va aduna bogăţie şi ce are 
nu va ţine mult, iar umbra lui nu se 
va lungi pe pământ. 
30. Nu va mai putea să iasă din 
întuneric. Focul va mistui ramurile 
sale şi vijelia va mătura florile lui; 
31. Să nu se creadă în minciună, 
fiindcă ştim că e deşertăciune. 
32. Vrejul său se va ofili mai înain-
te de vreme şi mlădiţa sa nu va da 
muguri verzi. 

33. Ca viţa mănată, va lăsa să cadă 
rodul său şi la fel ca măslinul va 
împrăştia florile sale. 
34. Fiindcă ceata celui rău la inimă 
va fi lăsată stearpă şi focul mistuie 
corturile cu bogăţii de jaf. 
35. Ei zămislesc răutatea şi nasc 
nelegiuirea, dar cu aceasta pântece-
le lor dospeşte înşelăciunea".      
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Cuvânt la Acoperământul 
Maicii Domnului - Sfântul 

Serafim Sobolev  
 
 
Motivul marii sărbători de astăzi a 
Acoperământului Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu a fost 
minunata descoperire făcută Sfân-
tului Andrei, cel nebun pentru Hri-
stos, când a fost înălţat până la al 
treilea cer. 
Aici el a văzut îngeri şi numeroşi 
sfinţi, dar nu a văzut-o pe Preacu-
rata Maica Domnului, pentru care 
s-a tânguit mult. I s-a spus că în 
acel moment Ea nu se găseşte aco-
lo, deoarece Ea se află pe pământ, 
mângâind pe cei necăjiţi, oamenii 
suferinzi şi că el o va vedea în 
curând. 
Într-adevăr, la scurt timp după 
această nemaipomenită vedenie, 
Sfântul Andrei a văzut-o pe Maica 
Domnului, în Biserica Vlaheme din 
oraşul Constantinopol, în timpul 
privegherii de toată noaptea. Prea-
sfânta Născătoare de Dumnezeu i-
a apărut Sfântului Andrei şi uceni-
cului său, Epifanie, în văzduh, în 
faţa altarului, înconjurată de locui-
tori ai cerului. 
Ea se ruga osârduitor în genunchi, 
apoi s-a ridicat şi i-a acoperit cu 
omoforul Ei strălucitor pe cei ce se 
rugau. 
Dar iată la ce vreau eu, iubiţilor 
întru Hristos fiii mei, să vă atrag 

atenţia. Sfântul Andrei a văzut-o pe 
Maica Domnului înlăcrimată. Ne-
am întreba: cum se poate împăca 
marea Ei suferinţă pentru noi cu 
bucuria Ei neîntreruptă, dumne-
zeiască şi cu necurmata Ei fericire? 
Desigur, dacă această amestecare n
-ar fi fost posibilă, Sfântul Andrei 
nu ar fi văzut-o pe Maica 
Domnului înlăcrimată. Însemnă că 
această amestecare este posibilă. 
Dar pentru a fi pe înţelesul nostru, 
trebuie, iubiţilor, să ne aducem în-
totdeauna aminte cuvintele aposto-
lului Pavel: „Ca niştre întristaţi, dar 
pururea bucurându-ne” (II Corin-
teni 6, 10). „Căci precum prisosesc 
pătimirile lui Hristos întru noi, aşa 
prisoseşte prin Hristos şi mângâie-
rea noastră”  (II Corinteni 1,  5). 
Odată, la preacuviosul Serafim a 
venit o femeie bolnavă, foarte evla-
vioasă. Slujitorul lui Dumnezeu i-a 
spus acesteia: „Pentru tine suferă, 
roabă a lui Dumnezeu, întemeie-
toarea mănăstirii Diveevo, răposata 
monahie Alexandra. Du-te la 
mormântul ei din Diveevo, roagă 
să i se facă un parastas şi tu te vei 
însănătoşi”. 
Femeia a făcut aşa cum i-a porun-
cit Sfântul Serafim şi şi-a căpătat 
tămăduirea. Dar, dacă cuvioasa 
monahie Aleksandra suferea pen-
tru această femeie din cauza bolii 
ei, atunci cum să nu sufere şi să nu 
p lângă  pent ru noi  Maica 
Domnului? Pentru că Ea ne iu-
beşte mai mult chiar decât mama 

noastră; pentru că Ea ne este 
aproape în timpul când noi suntem 
bolnavi, atunci când asupra noastră 
se abat tot felul de necazuri şi sufe-
rinţe, atunci când ne adresăm Ei, 
rugând-o să ne ajute. 
Şi totuşi, ce concluzie mântuitoare 
trebuie să tragem din faptul că 
Sfântul Andrei a văzut-o pe Prea-
curata Maică a Domnului înlăcri-
mată? Concluzia este una singură: 
noi nu trebuie s-o întristăm pe 
Preacurata Maica Domnului şi s-o 
facem să verse lacrimi pentru mul-
tele noastre păcate şi mai ales, pen-
tru cel mai răspândit păcat, al pof-
telor noastre trupeşti sau al 
desfrânării. 
Din nefericire, acest păcat se întâl-
neşte, fiind specific şi caracteristic, 
nu numai la păgâni şi la hetero-
docşi, ci adesea şi la creştinii orto-
docşi. Aici, printre ortodocşi, se 
observă în ultima vreme o oarecare 
întunecare a minţii în ceea ce pri-
veşte acest păcat trupesc; deoarece 
mulţi îl socotesc o manifestare de-a 
dreptul naturală şi permisă. 
Asemenea creştini spun: „Toţi 
trăiesc în desfrânare, o să trăim şi 
noi astfel”. Ca şi când ar fi tot una: 
vom pieri numai noi singuri sau 
vom pieri cu toţii. Dar dacă nu vă 
veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel - a 
zis Domnul, atunci când I s-a spus 
că Pilat a amestecat sângele unor 
galileeni cu jertfele lor  (Luca 13, 1-
3). 
Ar trebui ca aceşti creştini orto-
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docşi să-şi amintească mereu că 
Sfânta Biserică pedepseşte greu 
păcatul desfrânării, chiar dacă există 
pocăinţă, deoarece îi îndepărtează 
pe cei căzuţi în acest păcat de la 
Sfânta Împărtăşanie, pentru şapte 
ani din momentul pocăinţei, adică 
de la încetarea săvârşirii lui. 
Dar acest lucru este puţin. Deoare-
ce păcatul trupesc capătă dimensiu-
ni gigantice şi cuprinde în mrejele 
lui întreaga lume, se apropie vre-
mea când Domnul va rosti din nou 
groaznica sentinţă, pe care cândva a 
rostit-o faţă de tot neamul ome-
nesc, înaintea Potopului Universal: 
„Nu va rămâne Duhul Meu puru-
rea în oamenii aceştia, pentru că 
sunt numai trup” (Geneza 6, 3). 
Numai că lumea dinainte, Domnul 
a distrus-o cu apă, iar lumea de 
acum va pieri de foc, la semnul 
Domnului, în ziua celei de-a doua 
veniri, aşa cum a proorocit despre 
aceasta Sfântul apostol Petru, 
spunând: „Iar ziua Domnului va 
veni ca un fur, când cerurile vor 
pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, 
se vor desface şi pământul şi lucru-
rile de pe el se vor mistui”  (II Pe-
tru 3, 10). 
Desigur ,  nu doar păcatu l 
desfrânării va determina această 
pieire universală, dar şi alt păcat 
mare şi greu, al lepădării oamenilor 
de la dreapta credinţă. Dar Fiul 
Omului, când va veni, va găsi, oare, 
credinţă pe pământ? (Luca 18, 8).  
Această lepădare generală de la 
dreapta credinţă are loc nu numai 
din pricina mândriei diavoleşti. Una 
din cauzele acestui greu păcat con-
stă tot în păcatul desfrânării, din 
cauza căruia ni se întunecă mintea, 
făcându-se posibilă orice rătăcire şi 
mai ales rătăcirile eretice. 
De altfel, păcatul desfrânării nu 
este numai o crimă morală, el este 
în acelaşi timp şi un păcat împotri-
va dreptei credinţe.  
Căci credinţă noastră ortodoxă 
constă nu numai în dogme; ci şi în 

sfintele canoane. 
Este clar că renunţarea la sfintele 
canoane, care interzic desfrânarea, 
reprezintă un izvor al celor mai ma-
ri necazuri ale noastre şi anume 
lepădarea de dreapta credinţă şi 
prin urmare, cauza pieirii noastre 
veşnice. 
Iată de ce, Apostolul Pavel a spus: 
„Nu vă amăgiţi:...desfrânaţii...nu 
vor moşteni împărăţia lui Dumne-
zeu” (I Corinteni 6, 9-10). 
De aceea, iubiţilor, să n-o întristăm 
pe Preacurata Maică a Domnului 
prin păcatele desfrânării; să ne 
pocăim; nu numai pentru faptele 
desfrânate, dar şi pentru cugetele, 
dorinţele şi gândurile noastre necu-
rate. 
Nu se ştie cât ne-a mai rămas de 
trăit şi dacă vom mai avea timp de 
pocăinţă, ca să îndepărtăm de la noi 
cuvintele înspăimântătoare ale 
Domnului: „În ce te voi găsi, în 
aceea te voi judeca” (vezi Iezechiel 
3, 20; 18, 20-22). 
Se poate desprinde, iubiţilor întru 
Hristos fiii mei şi o a doua conclu-
zie mântuitoare din această vedere 
a Sfântului Andrei a lacrimilor Mai-
cii Domnului.  
Noi, nu numai că nu trebuie s-o 
mâhnim pe Preacurata Maică a 
Domnului, prin desfrânarea noastră 
necurată, dar trebuie s-o bucurăm 
prin fecioria noastră. 
Să ţinem minte că fecioria Preacu-
ratei Născătoare de Dumnezeu L-a 
coborât din ceruri pe Dumnezeu 
care s-a întrupat pentru mântuirea 
noastră. Iar curăţia noastră şi fecio-
ria ne înălţă la ceruri, în sensul că 
Domnul, pentru aceasta, ne 
dăruieşte descoperirea adevărurilor 
dumnezeieşti şi a tainelor cereşti, în 
măsura în care suntem noi înşine 
curaţi. 
Iată de ce marele Sfânt părinte, 
preacuviosul Ioan Cassian, spune 
că apostolul Pavel se evidenţiază 
dintre toţi apostolii prin curăţia sa 
virtuoasă. De aceea el, mai mult 

decât alţi apostoli, a fost înzestrat 
de la Dumnezeu cu înţelepciune 
dumnezeiască, cu descoperirea 
adevărurilor dumnezeieşti şi a tai-
nelor cereşti, iar această descoperire 
continua în contemplarea unor re-
velaţii extraordinare, pentru care lui 
i se arăta Mântuitorul de nenumăra-
te ori şi chiar a fost înălţat până la 
al treilea cer. 
Acest apostol a acordat o atât de 
mare însemnătate mântuitoare 
curăţiei noastre, încât o privea ca 
pe scopul suprem al întregii noastre 
vieţi creştineşti. „Aveţi roada voa-
stră, - zice el - spre sfinţire, iar 
sfârşitul, viaţa veşnică” (Romani 6, 
22). „Căci Dumnezeu nu ne-a che-
mat la necurăţie, ci la sfinţire (I Te-
saloniceni 4, 7). 
De aceea, să năzuim, iubiţilor întru 
Hristos fiii mei, spre curăţia fecio-
relnică, spre această chemare dum-
nezeiască a noastră, spre acest scop 
al vieţii noastre creştineşti. Să fim 
curaţi nu numai în ceea ce priveşte 
patimile exterioare! 
O asemenea curăţie, cum ar fi 
abţinerea chinuitoare de la desfrâ-
nare, le este caracteristică şi păgâni-
lor şi ereticilor. Să năzuim spre 
atingerea unei curăţii interioare, în 
simţiri şi în gânduri. O asemenea 
stare aşteaptă de la noi Preacurata 
Maică a Domnului. 
Cu asemenea curăţie o vom şi bu-
cura. Iar Ea, la rândul Său, ne va 
bucura cu milostivirile Sale ne-
grăite, în împlinirea cuvintelor lui 
Hristos: „Cu măsura cu care măsu-
raţi, vi se va măsura” (Matei 7, 
2).  Pentru această curăţie ne vom 
afla întotdeauna sub Acoperămân-
tul Maicii Domnului. 
Ea ne va acoperi întotdeauna şi ne 
va izbăvi de toate păcatele şi pati-
mile, de toate relele şi necazurile şi 
ne va uni pe veci cu Fiul Său, cu 
Domnul nostru Iisus Hristos, pen-
tru a primi bucuria dumnezeiască 
veşnică şi nesfârşită, în împărăţia 
Lui cea cerească. Amin.   


