
 
“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 44 (2015), Duminica după Botezului Domnului                    
(Începutul propovăduirii Domnului) 

Evanghelia: Matei 4, 12-17* 
 

Î 
n vremea aceea Iisus auzind că Ioan a fost întemniţat, a 
plecat în Galileea. Şi părăsind Nazaretul, a venit şi a locuit 

în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi ale lui 
Neftalim, ca să se plinească ceea ce s'a spus prin Isaia               
profetul care zice: Pământul lui Zabulon şi pământul lui 
Neftalim, spre calea mării, dincolo de Iordan, Galileea          
neamurilor; poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină 
mare, şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii               

lumină le-a răsărit.  

    De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să zică: 
„Pocăiţi-vă, că s'a apropiat împărăţia cerurilor!“ 

 

     

    Omul este făptura cea mai desăvârşită a zidirii lui Dumnezeu. Setea de a                    
cunoaşte mereu mai adânc măreţia chemării noastre celei "mai înainte de întemeie-
rea lumii" nu trebuie să dea răgaz de odihnă minţii şi inimii noastre, ci să sporească 
neîncetat, în fiecare zi, până ce putem să zicem: astăzi! “Ca nimeni dintre noi să nu 
se învârtoşeze cu înşelăciunea păcatului". Cea mai mare vrednicie a omului stă în 
facerea sa "după chipul şi asemănarea" lui Dumnezeu şi în chemarea de a-L iubi "pe 
Domnul Dumnezeul său cu toată inima sa, cu tot sufletul său şi cu tot cugetul său". 
Deşi este zidire, omul a primit poruncă să devină Dumnezeu. 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 

Despre pocăinţă 
Părintele Sofronie Saharov 
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    În rai, cei întâi zidiţi erau înainte de cădere încununaţi "cu slavă şi cu cinste". 
"Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau". Purtau un veşmânt 
duhovnicesc şi stăteau întorşi cu duhul către Arhetipul lor, Dumnezeu, Care, la 
rândul Său, li se punea pe Sine înainte spre a fi urmat întru împărtăşire. Ei nu 
simţeau ruşine înaintea Domnului. Însă, când privirea lui Adam a rămas ţintuită 
asupra lumii zidite, iar mai apoi a călcat porunca, el a fost dezgolit de haina lumi-
noasă a suflării dumnezeieşti. Atunci "li s-au deschis ochii amândurora, şi au 
cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte". 

    Tot atunci a pătruns ruşinea în viaţa oamenilor, care au pierdut cinstea 
duhovnicească şi nu au suferit prezenţa binefăcătorului Dumnezeu. Pentru aceasta 
"s-au ascuns de la faţa Domnului Dumnezeu". Însă îndepărtarea de Dumnezeu şi 
înstrăinarea de viaţa Lui au cunoscut o asemenea măsură, încât omul a ajuns să se 
asemene dobitoacelor celor fără de minte şi să-şi spună în adâncul inimii sale 
sfâşiate că "nu este Dumnezeu". 

    Prin căderea lui Adam, firea omului a fost rănită de moarte încă din rai. Ea a fost 
supusă stricăciunii şi morţii. Când Isaia a văzut, în lumina lumii celei de sus, adevă-
rata dimensiune a acestei căderi, a înfăţişat-o în cuvinte astfel: "Din creştet şi până la 
tălpile picioarelor nu-i nici un loc sănătos; totul este numai plăgi, vânătăi şi răni pline 
de puroi, necurăţate, nemuiate cu untdelemn şi nelegate". Omul a suferit o mare 
pervertire şi a căzut într-un fel de vieţuire împotriva firii. 

    Tocmai această boală a firii omeneşti vine să o tămăduiască Hristos. Luând asupra 
Lui neputinţele noastre, prin Patima cea de bunăvoie şi învierea Sa, El a dat viaţă firii 
noastre celei omorâte de păcat. Este scris în Vechiul şi în Noul Legământ: "Duhul 
Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor,  M-a trimis 
să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiţi slobozire şi celor 
orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi şi să vestesc anul plăcut Domnului". 

    Deci, Hristos Se aduce pe Sine lumii ca adevăratul doctor şi tămăduitor al firii          
omeneşti. Lupta tămăduirii omului căzut a fost purtată de către Noul Adam, "care, 
pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei". Cu alte 
cuvinte, răbdând ruşinea crucii, Hristos a şters ruşinea noastră şi ne-a mântuit. El 
însuşi însă spune: "Nu cei sănătoşi au nevoie de doctori, ci cei bolnavi.Că n-am venit 
să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă". Domnul cheamă la pocăinţă pe 
"cei bolnavi" şi pe păcătoşi. Prin urmare, tămăduirea se leagă nedespărţit de 
pocăinţă. 

    Binevestirea lui Hristos începe prin cuvintele: "Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împă-
răţia cerurilor". Aceste cuvinte refac dialogul dintre Dumnezeu şi oameni, care fuse-
se curmat în rai prin neascultarea celor întâi zidiţi. Ele se rostesc acum în perspectiva  
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unei noi creaţii, a unui neam nou - al cărui începător este însuşi Ziditorul Hristos - 
încât, pocăinţa este mijlocul prin care se şterge păcatul şi, în cele din urmă, se 
plineşte cuvântul cel dintru început al lui Dumnezeu pentru om: "Să facem om după 
chipul şi după asemănarea Noastră". 

   Dar pentru a se pocăi şi a se tămădui de patimi, omul trebuie să-şi cunoască 
păcatul. Departe de Dumnezeu, el se află în întuneric şi este cu neputinţă să-şi vadă 
măsura căderii sale. Însă, atunci când prin credinţa în Hristos primeşte cuvântul lui 
Dumnezeu, primeşte în acelaşi timp în inima sa flacăra cerească a harului dumneze-
iesc. În acea clipă se luminează şi dobândeşte un nou fel de contemplare. 

    Aceasta contemplare este îndoită. Pe de o parte, focul acesta face să prindă chip 
în inima credinciosului icoana cerească a Cuvântului Celui ce l-a zidit pe el; pe de altă 
parte, descoperă sărăcia duhovnicească şi abisul întunericului în care se află omul 
prin căderea sa. Contemplarea aceasta este darul minunat al cerului şi nu conteneş-
te să-l insufle pe om spre pocăinţă. Ea naşte înlăuntrul său setea de a lepăda "toată 
spurcăciunea şi prisosinţa răutăţii" şi de a se întoarce cu pocăinţă la casa Tatălui său 
Cel din ceruri. 

    Cea mai însemnată piedică în calea luminării şi a îndoitei contemplări este 
mândria. Aceasta împietreşte inima şi întunecă vederea duhovnicească a sufletului, 
astfel încât să nu mai desluşească păcatul în fiinţa şi în dimensiunea lui metafizică. Îl 
închide pe om în el însuşi şi îl îmbată cu plăcerea lucifericii îndumnezeiri de sine. Îl 
duce la un gol apăsător, la robia iadului şi la ieşirea din minţi. Când omul, înrobit de 
sila patimii mândriei, scapă către cele din afară căutând o cumpănire pentru 
pustiirea sa în lumea care îl înconjoară, se adânceşte într-o mai mare stricăciune şi 
pierzanie, făcându-se în stare de orice crimă sau păcat. 

    În această stare tragică, omul înfruntă o înfricoşată sfâşiere: el ar putea fie să se 
ascundă "de la faţa Domnului Dumnezeului" său şi, de bună seamă, să moară "în 
păcatele lui", nesuferind povara ruşinii pentru păcătoşenia sa, fie să asculte de 
chemarea lui Hristos la pocăinţă, lepădând logica sa stricată, cu care îşi îndreptăţeşte 
căderea. Precum am arătat mai sus, primirea cuvântului Domnului îi aduce lumina-
rea, dimpreună cu îndoita contemplare şi simţire. Pe de o parte, acestea îi pun 
înainte sfinţenia şi neprihănita iubire a lui Hristos, iar pe de altă parte, întunericul 
păcatului şi rătăcirea patimilor nasc frică. 

    Această luminare a harului nu-i aduce sufletului numai contemplare, ci îi dăruieşte 
şi puterea de a face pasul către mărturisire. Îndată ce credinciosul ajunge să-şi cu-
noască păcatul, nu îl ascunde, ci îşi mărturiseşte căderea înaintea feţei lui 
Dumnezeu. Aduce păcatul său la lumină, iar aceasta îl şterge. Aici este cuprinsă pu-
terea tainei spovedaniei. "Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi 
adevărul nu este întru noi. Dacă marturism păcatele noastre, El este credincios şi  
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drept, ca să ne ierte  păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea". (…) 

    Prin pocăinţă şi spovedanie, lepădăm cugetul cărnii şi primim cugetul "care era şi 
în Hristos Iisus". Acest cuget este cu totul smerit şi L-a călăuzit de bunăvoie pe 
Domnul până în părţile cele mai de jos ale pământului, spre a afla şi a mântui pe cei 
legaţi în iad. Călătoria lui Hristos este opusă celei a lui Adam. Altfel spus, Adam a 
voit să se înalţe prin sine şi să devină deopotrivă cu Dumnezeu, iar din pricina 
aceasta a căzut în fundul pierzaniei. Însă cel ce se pocăieşte călătoreşte către cele de 
jos, după pilda Celui de-al doilea Adam, Domnul. Şi, când ajunge la nimicnicirea cea 
prin smerenie, devine materie potrivită pentru o facere din nou. Este lucrul 
Dumnezeului creştinilor să zidească din nimic. 

(Sursa: Părintele Sofronie Saharov , www.crestinortodox.ro) 

Pacea sufletului - darul lui Dumnezeu 

    Gândurile care aduc descumpănire și neliniște sunt de la diavol. Gândurile “după 
Dumnezeu” aduc siguranță, îndrăzneală și pace. Luptă-te ca să le dobândești! Cât 
despre oamenii care trăiesc, chipurile, o anumită fericire, deși nu au o viață duhov-
nicească și deși nu se interesează de trăirea creștină autentică, de trăirea interioară, 
și sunt totuși plini de pace și fericire, ei bine, află că aceștia trăiesc o pace falsă – 
pacea stricăcioasă a lumii acesteia -, nu adevărata pace a Domnului nostru Iisus  
Hristos. De fiecare dată când ne adunăm forțele sufletești și punem cu hotărâre        
bazele unui nou început al vieții interioare, în calea noastră întâlnim o furtună de tot 
felul de piedici și ispite. Dar tocmai datorită acestui război demonic, lupta duhovni-
cească ne aduce roade. Însă cei care, trăind în fericirea lor înșelătoare, nu cunosc 
problemele deosebite și greutățile vieții duhovnicești, cei care sunt mulțumiți de ei 
înșiși și satisfăcuți, fără să le pese și fără să se întristeze pentru nimic, aceștia poate 
că, într-adevăr, vor trăi peste o sută de ani pe acest pământ trecător, dar nu vor            
gusta niciodată din pacea pe care noi o căutăm și pe care am început încă de pe 
acum să o gustăm. Aceasta ete pacea “de deasupra minții”, care îi dăruiește sufletu-
lui Duhul cel Sfânt. Este pacea care se dobândește numai cu efort și cu strădanie.  
Este darul lui Dumnezeu, oferit la capătul multor lupte cu noi înșine și cu demonii. 
Astăzi ne dă un strop mic, mâine, o înghițitură, după aceea, și mai mult. Și tot așa, 
viața întreagă, plină de războaie, furtuni, piedici și amărăciuni, pe drumul nostru 
duhovnicesc. 

(Sursa: Sfântul Macarie de la Optina, Povețe duhovnicești, Editura Egumenița, pp. 20-21) 

Vitamine duhovniceşti  


