
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 49 (2015), Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi                                    
(a lăsatului sec de carne)  

Evanghelia: Matei 25, 31-46* 

C ând va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci 
va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna în faţa Lui toate nea-

murile şi-i va despărţi pe unii de alţii precum desparte păstorul oile de 
capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.  
    Atunci Împăratul va zice celor din dreapta Sa: «Veniţi, binecuvântaţii 
Părintelui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea 
lumii. Că am flămânzit şi Mi-aţi dat să mănânc; am însetat şi Mi-aţi dat să 
beau; străin am fost şi M'aţi primit; gol, şi M'aţi îmbrăcat; bolnav, şi M'aţi 
cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine». Atunci Îi vor răspunde 
drepţii, zicând: «Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? sau 
însetat şi Ţi-am dat să bei? sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, 
sau gol şi Te-am îmbrăcat? sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi 
am venit la Tine?» Şi răspunzând Împăratul, le va zice: «Adevăr vă spun, 
întrucât aţi făcut unuia dintr'aceşti foarte mici fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi 
făcut».  
    Atunci va zice şi celor din stânga: «Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, 
în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Că am flămânzit 
şi nu Mi-aţi dat să mănânc; am însetat şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am 
fost şi nu M'aţi primit; gol, şi nu M'aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu 
M'aţi cercetat». Atunci vor răspunde şi ei, zicând: «Doamne, când Te-am 
văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă şi 
nu ţi-am slujit?» Atunci le va răspunde, zicând: «Adevăr vă spun, întrucât 
nu aţi făcut unuia dintr'aceşti foarte mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut».  
    Şi vor merge aceştia la osânda veşnică, iar drepţii la viaţa veşnică. 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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Evanghelia iubirii se încheie cu înfricoşătoarea Judecată! Domnul Hristos este 
Dumnezeul Iubirii şi iată, încheie istoria lumii, istoria tuturor popoarelor cu înfricoşă-
toarea Judecată. Va judeca toate popoarele şi pe fiecare om în parte (2 Timotei 4,1; 1 
Petru 4, 5). Acesta este sfârşitul istoriei noastre omeneşti, acesta este sfârşitul meu şi al 
tău şi al fiecărei făpturi omeneşti. La înfricoşătoarea Judecată, Bunul Domn, sosit în 
slava Sa, îi va judeca pe toţi. Dumnezeul Iubirii, totodată şi al Dreptăţii, iată, va rosti 
ultima sentinţă pentru mine şi pentru tine. Ce ai făcut cu această viaţă pe care ţi-a 
dăruit-o El? Ce ai făcut cu fraţii tăi, oamenii? Pe pământ, ce ai făcut cu Evanghelia? 

El a venit în această lume – pentru ce? A venit ca să ne arate cum trebuie să trăim şi 
cum prin această existenţă vremelnică să dobândim Viaţa cea veşnică. Aţi auzit din 
Sfânta Evanghelie de astăzi: la înfricoşătoarea Judecată, înaintea Tronului celui 
înfricoşător al Domnului Slavei doar două căi se deschid pentru făptura omenească: 
calea care duce în Împărăţia Cerurilor şi calea care duce în focul cel veşnic. O a treia 
cale nu există. Şi fiecare dintre noi trebuie să o apuce pe una dintre aceste căi. 

Ce este omul? Omul este făptură cu chipul lui Hristos; omul este alcătuit din suflet şi 
trup; trupul este din pământ, iar sufletul de la Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu, icoana 
vie a lui Dumnezeu – aceasta este sufletul fiecărui om, nu numai al creştinului, ci al 
fiecărui om îndeobşte, chiar şi al păgânului. Domnul a creat un om, pe Adam şi Eva şi 
din ei întreg neamul omenesc. Pe Adam şi Eva i-a făcut după chipul şi asemănarea Sa 
(Facerea 1, 27; 2, 7). Astfel făptura omenească este chipul lui Hristos, chipul lui 
Dumnezeu, este fiinţă purtătoare de Dumnezeu. Aceasta este fiecare om, fiecare om 
fără excepţie. 

În marea şi slăvita cetate a Alexandriei, acum o mie cinci sute de ani, a trăit un vameş 
cu numele Petru, care mai înainte era un om nemilostiv, iar apoi a devenit foarte milos-
tiv – după ce a văzut în vis cum trecea sufletul său din lumea aceasta în cea de dincolo 
şi cum sufletele celor nemilostivi erau date în seama îngerilor negri. El şi-a venit în fire 
şi a început de atunci să împlinească Evanghelia lui Hristos şi să facă milostenii. Într-o zi, 
Petru cel mult-milostiv a întâlnit pe strada măreţei cetăţi a Alexandriei un naufragiat, 
care era aproape gol, şi şi-a scos haina strălucitoare, mantaua cusută cu fir de aur şi a 
dăruit-o celui aflat în nevoie. După câteva ore, Petru cel milostiv, întorcându-se acasă, a 
trecut prin târg şi şi-a văzut acolo mantaua pusă la vânzare. A plecat trist acasă, 
părându-i rău că s-a purtat astfel cu acel nefericit. Noaptea i s-a arătat Domnul îmbrăcat 
cu acea manta şi i-a spus: “Petre, tu pe Mine M-ai îmbrăcat”. Atunci Sfântul Petru a 
înţeles limpede ce se întâmplă cu cele pe care le dăruim nevoiaşilor sau celor ce cer. 

Tu pe Mine M-ai îmbrăcat… Astfel Domnul ne face cunoscută taina fiinţei omeneşti. Ce 
este important pentru noi, oamenii? Important este sufletul, importantă este această  

Iubirea lui Hristos 
Sfântul Iustin Popovici 
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icoană vie a lui Dumnezeu, această icoană a chipului lui Hristos, această icoană a chipu-
lui lui Dumnezeu. Şi tu, vieţuind în această lume pământească printre oameni, iată, tră-
ieşti într-un minunat iconostas al lui Dumnezeu. Fiecare om este o Evanghelie vie a lui 
Hristos. Domnul, venind în această lume şi făcând cunoscută minunata, atotdesăvârşita 
Sa Evanghelie, cui a făcut-o cunoscută? I-a făcut-o cunoscută omului care deja Îl purta 
pe Hristos întru sine, Îl purta pe Dumnezeu întru sine. Şi tu, ia aminte ce faci cu ei (cu 
oamenii). Poartă-te întotdeauna cu ei ca şi cu făpturile întru care viază Hristos. 

Fiecare om este, precum am spus, un mic Hristos, un mic Dumnezeu, în facere. Ia amin-
te cum te porţi, ce cuvinte rosteşti, ce fapte săvârşeşti, cum te comporţi cu oamenii. Vei 
da răspuns la înfricoşătoarea Judecată pentru fiecare faptă. Ia aminte ce răspuns vei da. 
De aceea, poartă-te faţă de oameni ca faţă de făpturile lui Dumnezeu, şi nu ca faţă de 
urmaşii maimuţelor, nu ca faţă de animale, aşa cum învaţă astăzi mulţi lipsiţi de minte. 
Priveşte-l pe fiecare om ca pe fratele tău întru Hristos, priveşte-l ca pe fiul lui 
Dumnezeu, priveşte-l ca pe zidirea lui Dumnezeu, şi atunci vei fi gata şi în stare să 
împlineşti orice faptă bună, orice faptă evanghelică. 

Atunci când Domnul a venit în această lume cu Evanghelia Sa, El nu a venit la străini, ci 
a venit la ai Săi (Ioan 1, 10-12), a venit la făpturile Sale, în sufletele cărora dintru înce-
put strălucea Evanghelia, chipul lui Dumnezeu, chipul lui Hristos. De aceea îi este uşor 
fiecărui om să fie creştin, căci poruncile lui Hristos răspund firii noastre, sufletelor noas-
tre, fiinţei noastre omeneşti. De aceea şi Dumnezeu S-a făcut Dumnezeu-Om, ca să ara-
te cât îi este de asemănător omul lui Dumnezeu, omul cel unit cu Dumnezeu. Aceasta 
este Evanghelia Domnului Hristos. Aceasta este ceea ce cere şi aşteaptă ea de la noi. 

Sfânta Evanghelie de astăzi, despre înfricoşătoarea Judecată, ne spune care este cea 
mai importantă dintre virtuţi. Care virtute este, pentru fiecare om, diploma cu care 
pleacă în Împărăţia Cerurilor, care? Iubirea lui Hristos. Iubind omul, iubindu-l ca pe 
creaţia lui Dumnezeu, ca pe icoana vie a lui Hristos, tu Îl iubeşti pe Hristos. Făcându-i 
bine, tu Îi faci bine Domnului Hristos. Aceasta este iubirea lui Hristos.Fiecare faptă pe 
care i-o faci omului, se raportează la Hristos, Care este întru el. De aceea este, fratele 
meu, iubirea lui Hristos cea mai importantă virtute. Iubirea lui Hristos! Naşte una după 
alta toate celelalte sfinte virtuţi evanghelice. Atunci omului nu îi este greu să împlineas-
că poruncile lui Hristos, poruncile Sfintei Sale Evanghelii, căci el simte şi ştie că prin 
acestea intră în Împărăţia Cerurilor. Slujind altora, el slujeşte în cele din urmă veşnicei 
sale mântuiri. 

Slujeşte sufletului celui asemenea lui Dumnezeu, pe care i l-a dăruit Dumnezeu, chipu-
lui lui Dumnezeu, chipului lui Hristos, ca astfel, cu ajutorul Său, să se îndrepte către 
Împărăţia Cerurilor, să trăiască pentru Împărăţia Cerurilor, să o trăiască şi să o moşte-
neasca în ziua înfricoşătoarei Judecăţi. 

(Sursa: Cuviosul Iustin de la Celie, Cuvinte despre veşnicie – predici alese, Editura Egumeniţa, 2013) 
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Cum să mă rog? Nu știu cum să mă rog… 

Ziceam la început că rugăciunile noastre frumoase pe care ni le-a dat Biserica: acatiste, 
paraclise, toate slujbele noastre, culmea culturii noastre – Liturghia, în care ne întâlnim 
cu Însuşi Dumnezeu, Însuşi Hristos în forma Acelui Trup şi Sânge pe care noi Le-am 
jertfit şi pe care El ni Le dă, ca să ne mântuim de păcatul de a-L jertfi – toate rugăciunile 
sunt vrednice. Dar, tot pe post de “filocalie”, v-aş propune rugăciunea cea mai simplă 
care poate – şi trebuie – să devină starea noastră constantă. Când am zis cuvântul ăsta, 
cândva într-o întrunire cu tinerii în Anglia, la sfârşit o femeie m-a întrebat: “Totuşi, eu 
cum să mă rog? Eu nu ştiu cum să mă rog!“. Şi mi-a venit răspunsul ăsta pe care vi-l zic 
şi vouă: “Păi, spune asta lui Dumnezeu“. Şi e rugăciune. Nu ştii cum să te rogi? Spune-I 
lui Dumnezeu: “Doamne nu ştiu cum să mă rog! Tu spune-mi” Şi pe “baza” asta conti-
nuaţi voi. Continuaţi voi: ce vă doare, ce năzuinţe aveţi… 

Spuneam deunăzi cuiva: diferenţa dintre rugăciune şi cârtire este că în cârtire îl lăsăm 
pe Dumnezeu în afară. Dacă ai cârti spunând “Doamne, de ce aşa şi pe dincolo?“, deja 
ar deveni rugăciune. Poate Dumnezeu o să-ţi împăciuiască inima îndurerată pentru care 
cârteşti şi păcătuieşti şi atunci o să poţi să-I spui lui Dumnezeu: “Mulţam, Doamne, acu-
ma iartă-mă că am cârtit, dar mulţumesc că m-ai împăciuit!” Şi continuaţi aşa! (…) Une-
ori, spune şi Sfântul Pavel, o rugăciune în care noi nu ştim ce să cerem sau pentru ce să 
ne rugăm, Duhul Lui Dumnezeu ne ajută cu suspinuri negrăite. Suspinuri pe care noi 
înşine nu ştim de ce ceva doare, de ce ceva avem nevoie. Făcătorul nostru ştie ce vrem! 

Aşa cum mama cu pruncul nou născut ştie… M-am uimit de multe ori. Tinerele de 
vârsta mea deveneau mame şi, cu pruncul în braţe – pruncul plângea, “zbiera”. Şi la un 
moment dat mama zice: “A, îi e foame, iertaţi-mă”. Pleacă şi hrăneşte pruncul, îl alăp-
tează. După care, iar “zbiară” pruncul, şi mama: “Îl doare ceva!” Şi-l întoarce pe faţă, pe 
dos, nu-ştiu-ce, până la urmă, îi “ghiorăia” stomacul – şi… se potoleşte pruncul. Şi după 
aia, iar zbiera pruncul. Şi zice mama: “A, vezi! Face capricii!” O, mămică, de unde ştii tu 
toate astea? Eu n-aud decât un prunc care zbiară! Dar poate c-o înţeleg mai mult acum 
pe mamă, că de când m-am făcut duhovnic am devenit şi eu mamă într-un fel. Dar 
Dumnezeu dă intuiţie mamei să înţeleagă. Pruncul nu ştie decât să “zbiere” când nu-i e 
bine. Şi mama ştie ce trebuie să facă. N-are nevoie ca pruncul să facă un tratat de 
filozofie ca să ştie cum să acţioneze. 

Dumnezeu care a făcut mama, Dumnezeu care “a inventat” mama, El este mai (decât) 
mama, decât orişicine... Şi suspinurile noastre negrăite, ba şi nesuspinurile noastre, le 
aude Dumnezeu şi le adună în vistieriile Lui. Şi ştie să ne răspundă! “Filocalie” este! Hai, 
să facem aceste suspinuri conştiente, să conştientizăm din ce în ce mai mult… 

(Sursa: Părintele Rafail Noica, fragment din conferinţa “Pentru ce ne pregăteşte Filocalia“, Bucureşti, 
2002) 

Vitamine duhovniceşti  


