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C U V A N T  I N A I N T E

Continuand reeditarea cartilor  Prea Cuviosului Archimandrit  Cleopa Ilie in colectia  deja 
cunoscuta  –  Ne  vorbeste  Parintele  Cleopa  –,  cu  binecuvantarea  lui  Dumnezeu  si  a  Maicii 
Domnului, iata apare si al cincilea volum din aceasta serie.

Acest nou volum contine patru convorbiri duhovnicesti cu teme dintre cele mai necesare si 
actuale  pentru  toti,  precum:  casatoria,  datoriile  sotilor  si  copiilor,  despre  rugaciune  si  lacrimi, 
datoriile  preotilor,  despre  moarte,  Judecata  de  apoi  etc.  Sunt  cuvinte  de  suflet,  cu  continut 
duhovnicesc de mare autoritate morala, mult cautate in randul credinciosilor nostri.

La varsta de aur a Parintelui Cleopa, de aproape 85 de ani, ne bucuram ca inca sta inaintea 
tuturor, ne da sfaturi de mantuire cu timp si fara timp si spovedeste calugari si mireni.

Cartile  Prea Cuviosiei  Sale,  scrise fie in linistea chiliei,  dupa orele  de rugaciune,  fie in 
adancul muntilor, unde s-a nevoit aproape zece ani, s-au nascut ca rod al rugaciunii. Ele sunt simple 
in limbaj, dar incarcate de invataturi, atat din Sfanta Scriptura, cat si de al Sfintii Parinti. Tocmai de 
aceea sunt atat de gustate si cautate, pentru ca hranesc si adapa sufletul, mangaie si calauzesc pe 
iubitorii  de Hristos si  conving pe cititori  ca  numai  credinta  dreapta  unita  cu faptele  bune,  sub 
calauza unui duhovnic iscusit, pot mantui pe cel singur sufletele noastre.

Toate aceste invataturi ni se ofera in acest volum ca un buchet de flori duhovnicesti, care ne 
calauzesc spre Hristos si ne ajuta pe calea mantuirii.

Recomandam aceasta carte cu aceeasi iubire sfanta la toti bunii nostri crestini care ne sunt 
aproape de suflet si se roaga pentru noi.

Archimadrit Ioanichie Balan
Nasterea Domnului
Anul mantuirii 1996
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C O N V O R B I R E A  I N T A I

D E S P R E  C A S A T O R I E ,
D A T O R I I L E  S O T I L O R  S I  C O P I I L O R

1. Cum se cuvine sa se pregateasca tinerii pentru casatorie?
Cea mai  buna pregatire  a tinerilor  pentru viata si casatorie  este cresterea lor  in frica si  

certarea Domnului,  precum ne invata  pe noi  vasul alegerii  si  gura lui  Hristos,  marele  Apostol 
Pavel. Mai intai se cere tinerilor sa cunoasca pe scurt invatatura de credinta ortodoxa. Sa stie Crezul 
pe de rost si alte rugaciuni de nevoie, sa aibe duhovnici buni, sa citeasca Sfanta Scriptura si mai 
ales Noul Testament, catehismul Ortodox si alte carti de folos sufletesc. De asemenea, sunt datori 
sa traiasca in feciorie pana la cununia religioasa si sa se sileasca a lucra dupa putere toate faptele 
bune, mai ales rugaciunea, mergerea regulata la biserica, postul, milostenia, viata curata, ascultarea 
de parinti si spovedania in cele patru posturi.

Iata cum se cuvine sa se pregateasca orice tanar pentru a pasi in viata si pentru casatorie. Sa 
ne gandim ca nunta este cea mai veche Taina a Bisericii, intemeiata de Dumnezeu inca din rai. Ea 
sta la temelia familiei, a lumii intregi. Taria familiei depinde si de respectarea legilor morale ale 
Bisericii noastre. Tinerii trebuie pregatiti pentru viata de familie inca din copilarie. Preotul, nasul 
de botez si parintii au in viata tinerilor cel mai mare rol si raspundere.

2. Care sunt regulile canonice ale nuntii crestine?
Regulile canonice pe care sunt datori  a le implini  tinerii  la nunta crestina ortodoxa sunt 

unsprezece la numar si anume:
a.  Cei doi tineri care vor sa se cunune unul cu altul,  sa nu fie intre ei  nici un fel de 

rudenie trupeasca sau duhovniceasca, adica din Sfantul Botez. Cununia intre rude este oprita cu 
desavarsire de Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe.

b. Parintii celor tineri trebuie sa se invoiasca si sa de uneasca la casatoria copiilor lor. 
Nuntile facute fara voia parintilor nu aduc bucurie copiilor si sunt canonisite de Sfantul Vasile cel 
Mare in canoanele 38, 40 si 42 ca si desfanarea, cu trei ani oprire de la Sfanta Impartasanie, pana la 
impacarea celor doi tineri cu parintii lor.

c. Cei doi tineri trebuie sa se iubeasca si sa se invoiasca a se casatori unul cu altul; caci 
de se casatoresc fara voia lor, la indemnul parintilor sau pentru castiguri materiale, aceasta nunta nu 
va dainui.

d. Logodirea celor doi tineri sa se faca cu preot, dupa randuiala Bisericii, cu cercetarea 
canonica cuvenita.

e. Tinerii logoditi sunt datori sa traiasca la parintii lor pana la cununia religioasa si sa-
si  pastreze  in  curatenie  fecioria,  ca  de  vor  gresi  mai  inainte  sunt  canonisiti  de  Biserica  ca 
desfanati si opriti sapte ani de la Sfanta Impartasanie.

f. Mai inainte cu o saptamana sau doua de cununia religioasa cei doi tineri sunt datori sa 
se spovedeasca la duhovnicul lor din copilarie sau la preotul satului, cu post si rugaciuni si, daca 
au voie, sa se pregateasca pentru Sfanta Impartasanie.

g. Cununia religioasa se cuvine, dupa traditie, a se face dimineata, de obicei Duminica, 
mai inainte de inceperea Sfintei Liturghii, iar nasii mirilor sa fie crestini buni, capabili sa invete 
si sa povatuiasca pe calea cea buna pe finii lor.

h.  Dupa slujba cununiei,  cei  doi tineri  stau cu cununiile  pe cap in mijlocul bisericii, 
inconjurati  de  credinciosi  pana  la  sfarsitul  slujbei,  iar  preotul  da  binecuvantarea  de  Sfanta 
Liturghie si se roaga impreuna cu toti cei de fata pentru ajutorul celor incununati. Crezul si Tatal 
nostru este dator sa le zica mirele.
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i. Cand preotul zice: „Cu frica de Dumnezeu, cu credinta si cu dragoste sa va apropiati”, 
atunci  cei  doi  miri  se apropie de Sfantul Potir  si  se impartasesc cu Trupul si  Sangele  lui 
Hristos, daca au voie de la duhovnicul lor.

j.  Dupa  terminarea  Sfintei  Liturghii  cei  doi  miri  sunt  condusi  la  casa  mirelui  de 
nuntasi, dupa vechea traditie ortodoxa, unde se asaza la masa, mananca si se veselesc cu cucernicie 
si buna randuiala, intru slava lui Dumnezeu, precum se cuvine crestinilor.

k.  Daca cei doi tineri s-au impatasit, se cuvine sa fie in curatenie pana in seara zilei 
urmatoare, pentru cinstea Sfintelor Taine.

Aceasta este regula canonica a celor ce se casatoresc, randuita de Sfintii Parinti ai Bisericii 
Ortodoxe, pe care cei mai multi crestini o calca in zilele noastre, spre a lor osanda (Dupa Hristoitia,  
Bunul Moral al crestinilor, cap. 26, de Sfantul Nicodim Aghioritul).

Cei ce implinesc aceste reguli crestine la casatorie, primesc binecuvantare de la Dumnezeu 
si duc viata linistita in familie si cu buna sporire in toate. Iar cei ce calca randuiala Bisericii la 
casatorie, duc viata cu multe ispite. Dupa randuiala Bisericii nu se fac cununii sambata seara, 
spre ziua Sfintei Duminici. Unii fac nunta cu scop de castig, spre a dobandi daruri si sume mari de 
bani, schimband Taina Nuntii randuita de Dumnezeu in rai, in prilej de desfranare, de sminteala si 
de castig pierzator de suflete, spre a lor osanda. Un alt mare pacat pacat fac tinerii care se cununa la 
biserica numai de ochii lumii, nu pentru nastere de copii, ci spre placere trupeasca si fac cununie si 
petrecere in sfintele posturi, cand nuntile sunt oprite.

3. Care sunt gradele de rudenie oprite de casatorie?
Gradele de rudenie sau rudeniile sunt de patru feluri:
I. A. Rudenii de sange (consangenitate) in linie dreapta care se opresc de la casatorie la 

infinit. Consangenitatea in linie drepta se imparte in doua:
a. In linie dreapta suitoare, adica tata – bunic – strabunic etc;
b. In linie dreapta coboratoare, adica tata – fecior – nepot – stranepot etc.
B. Rudenii de sange in linie colaterala, care se opresc de la casatorie pana la al saptelea 

grad, inclusiv.  Fratii de o mama sunt de gradul II de rudenie; verii primari sunt de gradul IV de 
rudenie; verii al doilea sunt de gradul VI de rudenie si nu se pot casatori unii cu altii; verii al treilea 
sunt in gradul VIII de rudenie si acestia au voie sa se casatoreasca intre ei. Fratii si verii de tata 
vitreg sau mama vitrega, nu se pot casatori intre ei pana la gradul VII inclusiv.

In cazuri de nedumerire se cere sfatul si dezlegarea episcopului locului.
II. Rudenii prin incuscrire. Membrii a doua familii incuscrite nu se pot casatori pana la al 

treilea grad, inclusiv, dupa sinodul patriarhal din Constantinopol, din anul 997.
III. Inrudirea spirituala, din botez si cununie, intre nasi, fini si rudele lor. Casatoria cu 

rude spirituale este oprita pana la gradul al treilea, inclusiv. Nu se pot casatori nasul cu fina, cu 
mama sau cu fiica finei. Nu se pot casatori finul cu fiica nasului si fiul nasului cu fiica finei.

IV.  Inrudirea  prin adoptiune  (infiere)  se  opreste  de  la  casatorie  pana la  gradul al 
treilea, inclusiv.

In toate cazurile cei doi tineri, dimpreuna cu parintii lor, sunt datori sa consulte pe preot si 
sa asculte intru totul de randuiala Bisericii fixata de Sfintii Parinti si pastrata cu atata sfintenie de 
inaintasii nostri.

4. In cazuri cu totul speciale, preotul poate singur sa ia hotararea si sa dea dezlegare 
de cununie celor inruditi?

Pentru cazuri cu totul spreciale, exceptionale,  logodnicii trebuie indrumati  sa consulte 
pe episcopul locului, care poate anula logodna sau da cuvenita dezlegare de cununiesi randuieste 
un anumit canon de pocainta. Cand cei doi tineri sunt rude apropiate, veri primari, frati primari, 
cumnati etc,  nici episcopul nu are voie sa dezlege nunta fara de lege, pe care au oprit-o si au 
legat-o asemenea nunta, fara stirea episcopului, sa se cateriseasca”.
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De obicei, gradele de rudenie in casnicie, mai ales cele din incuscrire, cele spirituale si din 
infiere, nasc multe probleme preotilor si Bisericii si nu putini tineri se casatoresc fiind rude, fie din 
nestiinta,  fie din lacomia de avere, fie din neascultare si necredinta din care pricina au mult de 
suferit in viata.

5. Ce trebuie sa faca cei casatoriti anticanonic cu rude apropiate?
Orice nunta ce se face cu rude trupesti  sau sufletesti apropiate, Biserica lui Hristos n-o 

recunoaste,  ci  o  desparte  si  o  canoniseste,  dupa  caz,  cu  oprire  de  la  Sfanta  Impartasanie  si 
pocainta, de la 3 pana la 10 si uneori 15 ani, pentru ca se face amestecare de sange, se incalca legea 
dumnezeiasca si se face sminteala in popor.

6. Cate casatorii ingaduie Biserica?
Biserica Ortodoxa ingaduie cu pogoramant trei casatorii, insa in anumite conditii. Sfantul 

Vasile cel Mare, in canonul 87, spune despre a doua nunta: „Casatoria a doua este ingaduita de 
Biserica numai celor ce au ramas vaduvi de tineri din deces si nu au copii”. Iar Sfantul Apostol 
Pavel, sfatuieste la vaduvie in castitate, dar cine nu poate,  mai bine sa se casatoreasca, decat sa  
arda (I Cor. 7, 39).

„Casatoria a doua nu se binecuvinteaza cu cununie, ci se canoniseste doi ani a nu se 
impartasi,  iar a treia casatorie,  trei  ani”,  zice Sfantul Nichifor in canonul 2. Daca cei  ce se 
casatoresc a doua oara sunt batrani, „unii ca aceia manie pe Dumnezeu, sa aiba pocanie trei ani si 
metanii cate 24 pe zi”, zice Pavila Bisericesca de la Govora, cap. 109.

„Cel casatorit a doua oara nu mai poate fi hirotonit” (Apostolic 17; VI Ecumenic, 3; 
Sfantul Vasile, 12). Slujba cununiei a doua se face simpla si fara fast, iar preotul nu are voie sa ia 
parte la masa lor (Neocezareea, 7).

Preotul, daca ramane vaduv, nu are voie sa se casatoreasca a doua oara.  Daca totusi 
indrazneste la a doua casatorie, pierde preotia si nu mai are voie sa savarsasca nimic din cele ale 
preotiei (Sfantul Vasile, 6).

Casatoria a treia se ingaduie de Biserica „numai de mare nevoie, acelora care nu au 
copii, pana la varsta de 40 de ani”. Sfantul Vasile zice ca „la trigami sa se aplice afurisire (oprire 
de la Sfanta Impartasanie) cinci ani, fara a-i opri cu totul de la Biserica” (Canon 4).

„Nunta cea dintai  este lege,  a doua iertare,  iar  cea de-a treia  este calcare  de lege” zice 
Indreptarea Legii  de la Targoviste, cap. 205.  Casatoria a patra este oprita cu desavarsire de 
Biserica.  Cel vinovat este „afurisit si lipsit  de toata slujba Bisericii”,  pana se desparte de acea 
persoana si se pocaieste opt ani.

„Daca o femeie sau barbat moare si sotul ramas de casatoreste, nu pacatuieste... dar, daca 
ramane vaduv (pana la moarte), isi agoniseste mai multa slava la Dumnezeu” (Pastorul lui Herma).

Iar Sfantul Iustin Martirul si Filosoful, in cartea sa Apologia, spune despre a doua casatorie: 
„Dupa Dascalul  nostru,  cei  ce  s-au casatorit  a  doua oara  dupa legea  omeneasca  sunt  pacatosi, 
precum si cei ce cauta la femeie spre a o pofti.  Ca nu numai cel ce preacurveste cu fapta este 
preacurvar, ci si cel ce voiste a preacurvi, fiindca nu numai faptele, ci si gandurile sunt vazute de 
Dumnezeu...”.

Iar pe cei ce fac mai multe casatorii, Sfintii Parinti ii numesc poligami. Deci, dupa a doua 
nunta nu mai este nunta, ci poligamie. De aceea a zis Domnul samarinencei care pacatuise cu cinci 
barbati: Pe care il ai, nu-ti este barbat (Ioan 4, 18). „Cei ce au trecut peste a doua nunta, nu merita 
sa fie numiti barbati si sotii”, zice Sfantul Vasile cel Mare, in canonul 4. Tot el spune pentru a treia 
nunta (poligamia) si au socotit-o ca pe o pofta dobitoceasca si straina de vrednicia omului crestin. 
Noua ni se pare ca acest pacat este mai mare decat curvia...” (Canonul 80).

7. Care este scopul evanghelic al nuntii crestine?
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Scopul principal al nuntii crestine, dupa porunca lui Dumnezeu (Fac. 1, 28; 2, 16-24) si 
dupa invatatura Bisericii  Ortodoxe, este unirea prin iubire a celor doi soti in numele Domnului 
pentru nasterea de copii, prea inmultirea neamului omenesc. Apoi, ajutorarea sotilor intre ei, pentru 
usurarea vietii;  infranarea trupeasca si  evitarea  desfaului si  a  imoralitatii  in lume.  Toate  aceste 
scopuri sa fie spre preamarirea lui Dumnezeu (Invatatura de Credinta Ortodoxa, 1992, pag. 401; 
Dictionar Teologic, Pr. I. Bria, 1981, pag. 95-96).

8. Ce pacat savarsesc cei ce traiesc fara cununie religioasa si au copii? Ce trebuie sa 
faca ei spre a se mantui?

In afara de cerintele fizice, omul are in plus necesitati si datorii superioare, sufletesti, si deci 
are nevoie in casnicie si de binecuvantarea lui Dumnezeu, adica de cununia religioasa.

Celor ce traiesc fara cununie nu li se pot primi daruri si pomelnicele de Sfantul Altar 
si nu pot fi nasi,  nici la cununie, nici la botez. Ei nu se pot mantui, decat daca se cununa la 
biserica, facand si un canon de cativa ani oprire de la Sfintele Taine (Dupa Pravila bisericeasca de 
Arhim. Nicodim Sachelarie).

Sinodul  I  Ecumenic,  in  canonul  3,  si  Sinodul  VI  Ecumenic,  in  canonul  5,  opresc  cu 
desavarsire pe clericii de orice grad sa aiba vreo femeie ingrijitoare la casele lor, „afara de mama, 
sora sau matusa, sau pe alte persoane care nu pot fi banuite de legatura de concubinaj... Iar daca 
cineva ar calca pe cele hotarate de noi, sa se cateriseasca.  Aceasta sa respecte si cei casatoriti, 
avand grija de curatenia lor morala”.

Vezi, deci, ce grija au avut Sfintii Parinti sa pastreze viata morala in Biserica lui Hristos si 
cu cata tarie au luptat impotriva smintelii si a cumplitului pacat al desfranarii?

9. Cum se cuvince sa se aleaga nasii de botez si la cununie si ce datorii au nasii fata de 
finii lor?

Nasii trebuie sa se aleaga dintre cei  mai buni si mai evlaviosi crestini,  indiferent de 
starea  lor  sociala,  pentru  ca  nasii  sunt  povatuitorii  duhovnicesti  ai  finilor  lor  si  au  mai  multe 
indatoriri decat parintii cei trupesti. Nasii trebuie sa fie oameni cumpatati, morali, blanzi, de model 
in societate. Sa cunoasca bine credinta ortodoxa, Crezul, Sfanta Scriptura, Catehismul Ortodox si sa 
mearga regulat la biserica.

De aceea nu pot fi nasi de botez si la cununie crestinii de alta religie (catolici, protestanti, 
sectanti etc), cei ce traiesc in concubinaj (necununati) si in desfranare, cei ce nu vor sa aiba si sa 
creasca copii, cei betivi, divortati si cu nume rau in societate. Nasii trebuie alesi cu multa grija si 
numai cu voia preotului paroh, in fata caruia sa se obige ca vor purta grija sa invete finii lor frica lui 
Dumnezeu, sa-i supravegheze, sa-i cheme la biserica, la spovedanie, la savarsirea faptelor bune, sa-
i mustre la nevoie,  sa le dea carti  crestinesti  de citit,  pentru ca nasii au mare raspundere, fiind 
garantii finilor lor inaintea lui Dumnezeu si a oamenilor.

Nasul se leaga cu finul si cu parintii lui „printr-o rudenie spirituala, care este mai mare decat 
cea  dupa trup,  deoarece el  se  numeste  parinte  duhovnicesc”  dupa Canonul  53 al  Sinodului  VI 
Ecumenic. „Parintii trupesti, spune Dionisie Areopagitul, incredinteaza copilul unui crestin botezat 
care  este  un bun educator  in cele  dumnezeiesti,  incat  copilul  va ramane pentru toata  viata  sub 
povatuirea lui, ca la un tata duhovnicesc si garant al vietii lui dupa Dumnezeu...”. Nasul trebuie sa 
locuiasca cat mai aproape de finul sau pentru a-l supraveghea si ajuta la invatatura poruncilor lui 
Dumnezeu.

Iata, pe scurt, cum se aleg nasii de la botez, de la cununie si calugarie. Ei trebuie sa fie 
cei mai buni dintre cei buni, ca cei ce trebuie sa dea socoteala in fata lui Dumnezeu pentru fiii 
lor sufletesti.  Putem spune ca multi nasi credinciosi isi mantuiesc sufletele prin finii lor, daca ii 
cresc in frica Domnului;  dar mai  putini  se osandesc prin lenevirea si  nepasarea fata de fiii  lor 
sufletesti. La randul lor si finii au datoria sa asculte pe nasii si garantii lor sufletesti, sa-i consulte in 
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toate, sa primeasca sfaturile lor cele bune, sa se roage zilnic pentru nasii lor, pentru preotii care i-au 
botezat, cununat sau calugarit, si sa le urmeze modelul duhovnicesc in toata viata.

Nasii de calugarie de aleg de staret, dintre cei mai buni calugari sau duhovnici ai manastirii. 
Calugarii trebuie sa aiba nasi numai dintre calugari, iar mirenii numai dintre mireni. „Nu de cuvine, 
nici nu este lucru cistit, nici primit, ca un calugar sau calugarita sa primeasca copii dupa Sfantul 
Botez (adica sa fie nasi la botez), sau sa tina cununii la nunta. Iar de va indrazni sa faca acest lucru 
fara de cale, de rusine si fara de lege, sa se canoniseaca cum ii va parea arhiereului.

Iar de va face acesta a doua oara, sa se izgoneasca din Biserica lui Hristos, ca un calcator al 
dumnezeiestilor paravile” (Pravila lui Matei Basarab, cap. 135).

10. In ce conditii Biserica Ortodoxa aproba duvortul? 
Dupa invatatura  data noua de Dumnezeu,  casatoria  este indisolubila,  adica una pe toata 

viata:  Ceea ce Dumnezeu a unit, omul sa nu desparta  (Matei 19, 6). Numai moartea desparte in 
chip firesc ce cei doi soti.

Totusi, sunt cateva exceptii ingaduite de Biserica, care duc la despartirea sotilor intre ei prin 
divort. Iar divortul este desfacerea casatoriei pe care o provoaca sotii intre ei pentru care Biserica 
nu le poate da nici o binecuvantare sau hotarare juridica. De aceea, nici nu se prevede vreo slujba 
bisericeasca de divort. Adevarata legalitate a nuntii consta numai in casatoria intaia. Desfacerea ei 
legala o face numai moartea dintre soti,  sau pe plan mai inalt,  moartea ambilor soti,  caci  dupa 
moarte sunt ca ingerii, necasatoriti (Matei 22, 30).

„Cu toate acestea, conducerea bisericeasca, tinand seama cu scopul moral al casatoriei, inca 
din vremea Apostolilor a dat ingaduinta vaduvei ramasa prin deces de a se recasatori. Deci ca o 
iconomisire dintre cele doua alternative: a vaduvei prea superioare, in deplina stapanire de sine 
(Luca 2, 36-37) si a desfraului prea pacatos, i s-a indicat calea de mijloc a casatoriei celei de a 
doua” (I Cor. 7, 8-9; I Tim. 5, 3, 6, 14), cum spune asa de clar Arhimandritul Nicodim Sachelarie, 
in lucrarea sa monumentala Pravila Bisericeasca.

11. Care sunt cauzele canonice ale divortului?
Motivele canonice ale divortului sunt:
I. a. Adulterul (preacurvia), adica violarea credintei conjugale de catre sot sau sotie. Acest 

motiv de divort se bazeaza pe Sfanta Evanghelie, adica pe dreptul divin (Matei 19, 9);
b. Pe langa adulter,  sotul poate sa divorteze cand i se pun curse care pericliteaza viata, 

indreptate contra existentei casatoriei, de catre un sot impotriva celuilalt, cum ar fi refuzul sotului 
sau sotiei de a naste copii. In acest caz partea nevinovata are dreptul sa solicite divortul;

c.  Iarasi,  sotul  poate divorta cand sotia  se face vinovata de avort  intentionat  si  prin 
aceasta impiedica scopul casatoriei. 

d.  Cand  femeia  sau  barbatul  participa  fara  voia  celuilalt  la  ospete  si  petreceri 
necuviincioase.

e. Pentru sotie exista motiv de a cere divort cand barbatul sau o acuza public pe nedrept de 
adulter, cand sotul ei o acuza public sau in ascuns, in casa sau in alta parte cu o alta femeie.

II. Al doilea motiv principal de divort, dupa adulter, este caderea unui sot din dreapta 
credinta – apostazie, necredinta, secta etc (I Cor. 7, 15).

III. Cand unul din soti sau amandoi intra in monahism, „ca o moarte superioara, fata de 
lumea pusa in slujba pacatului” (Sinodul VI Ecumenic, canonul 12, 48). Insa „cel ce-si lasa (prin 
divort neingaduit) sotia sa legitima si ia pe alta, trebuie sa fie canonisit ca un preacurvar, dupa 
porunca Domnului (Matei 19, 9), adica sa fie oprit pana la 15 ani de la Sfanta Impartasanie”, dupa 
Sfantul Vasile cel Mare.

12. Cand se considera incheiat divortul canonic?Adica in ce moment cei doi soti sunt 
liberi sa se recasatoreasca, din punct de vedere canonic?
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Divortul canonic se considera incheiat cand intre soti au urmat motivele de divort aratate de 
sus  (adica:  adulterul,  lepadarea  de credinta,  intrarea  in  monahism etc).  Trebuie,  insa,  pe langa 
motivele canonice aratate mai sus, sa se tina seama si de motivele de divort hotarate de legislatia 
civila.

13. Care sunt efectele divortului canonic?
Efectele de drept ale divortului canonic se refera pe de o parte la sotii divortati, iar pe de 

alta parte la copiii nascuti din casatorie.
Din divortul canonic desface in orice privinta legatura conjugala si pune pe soti in acel 

raport  in care se gaseau inainte de casatorie  (dupa  Dreptul  bisericesc oriental de episcopul 
Nicodim Milas, cap. 202).

14. Ce ne invata Sfintii Parinti despre nasterea de copii?
Sfanta si dumnezeiasca Scriptura, precum si Sfintii Parinti, arata ca copiii sunt un dar al 

lui Dumnezeu (Fac. 20, 17-18; 25, 21; 29, 33; 30, 6, 17, 22; 33, 5; 48, 8-9; Luca 1, 7). Iar nasterea 
de copii este o binecuvantare si randuiala dumnezeiasca data de Dumnezeu omului inca din rai, prin 
porunca:  Cresteti  si  va  inmultiti  si  umpleti  pamantul...  (Fac.  1,  28).  Prin  nasterea  de  copii  se 
innoieste neamul omenesc si se mentine viata pe pamant.

Asadar,  nasterea de copii  este  cea mai  mare  datorie  a celor  doi soti  care se unesc prin 
casatorie. Nasterea de copii formeaza cea mai mare bucurie si adevarata temelie a familiei; ea 
consolideaza si desavarseste casnicia si este izvor de sanatate.  Fara implinirea acestei datorii, 
Taina Nuntii se desfiinteaza.  Pentru aceea Dumnezeu binecuvinteaza pe primul om, Adam, si ii 
face femeie pe Eva, ca sa nasca copii.

Dupa izgonirea lui Adam din rai, nasterea de copii devine, pe langa binecuvantare, si canon 
de ispasire a pacatelor parintilor. Nasterea de copii ajuta mult la mantuirea parintilor, cum spune 
Sfantul Pavel, ca femeia se va mantui prin nasterea de fii (I Tim. 2, 15). In Vechiul Testament, cei 
ce nu aveau copii erau socotiti lepadati de la fata lui Dumnezeu. De aceea se rugau ziua si noaptea 
sa le daruiasca Domnul copii. La fel glasuiesc si toti Sfintii Parinti. Ei se rugau pentru cei ce nu 
aveau copii sau nu puteau naste, ca sa le dea Dumnezeu copii buni si sanatosi, iar pe cei bolnavi ii 
vindecau cu rugaciunile lor. Pe cei ce nu voiau sa aibe copii ii sfatuiau, cum spune Sfantul Pavel, ca 
mai bine sa nu se casatoreasca sau sa traiasca in infranare (curatie), cu invoirea ambilor soti, decat 
sa-si ucida copiii.

Mantuitorul aseamana pe cei ce se casatoresc numai pentru pacat, sau de ochii lumii, sau 
pentru avere,  cu smohinul  blestemat  care  nu voia  sa aduca nici  o roada pe pamant.  Pentru ca 
nasterea  de  copii  nu  este  numai  o  datorie  sociala,  fireasca,  ci  este  mai  intai  o  porunca 
dumnezeiasca, care contribuie foarte mult la mantuirea parintilor. Sotii care nu vor sa nasca copii, 
care ii avorteaza sau practica pacatul pazei, sunt pedepsiti de Dumnezeu cu boli de tot felul, cu 
necazuri in viata, cu mustrare de constiinta, iar dincolo cu osanda vesnica.

15. Ce trebuie sa faca sotii ca sa aibe copii buni si sanatosi?
Parintii, daca doresc sa aiba copii buni, intelepti si sanatosi, trebuie ca ei sa fie mai intai 

buni, credinciosi, ascultatori de Biserica si plini de frica lui Dumnezeu. Caci copiii sunt de fapt 
„copii” ale parintilor lor. Ce vad si ce aud in casa la parinti, aceea fac. Educatia copiilor incepe 
chiar din ziua nuntii parintilor, adica din clipa zamislirii.

Pentru a avea copii  intelepti  si  credinciosi,  parintii  trebuie  sa se roage mult,  sa mearga 
regulat la biserica, sa posteasca sfintele posturi, sa se spovedeasca adesea, sa tina curatie in zilele 
randuite, sa faca milostenie,  sa fie blanzi,  smeriti  si plini de dumnezeiasca dragoste pentru toti. 
Sotii  sunt datori sa se infraneze in sarbatori si in posturi si sa nu faca nici  un fel de mestesug 
diavolesc  spre  a  nu  avea  copii.  Cel  mai  greu  pacat  al  celor  casatoriti  este  avortul,  adica 
uciderea de copii.  Copiii  zamisliti  in zilele  de sarbatori,  in posturi,  in stare de betie  sau dupa 
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avorturi, de obicei se nasc bolnavi, sunt debili si uneori chiar infirmi. La fel si cei ce practica paza, 
nu se pot impartasi doi ani cu Sfintele Taine si uneori se imbolnavesc cu nervii, ca o pedeapsa a 
Dreptului Judecator.

Dupa nastere,  parintii  sunt datori sa se ocupe mai  mult  decat orice de educarea si buna 
crestere a copiilor. Mai intai sa caute nasi credinciosi copiilor lor. Apoi sa-si duca regulat copiii la 
biserica, sa-i impartasasca cu Sfintele Taine in fiecare luna, sa-i invete de mici rugaciuni si lucruri 
bune, sa nu-i sminteasca cu cuvintele si faptele lor, caci sminteala pe care o fac parintii copiilor lor 
este pacat greu in fata lui Dumnezeu, cu urmari  cumplite in viata copiilor. Cei mai multi  copii 
ajung rai in viata datorita pacatelor pe care le-au deprins in copilarie de la parintii lor.

De asemenea, copiii trebuie sa fie invatati, atat de parinti si nasi, cat mai ales de preotul 
satului,  frica  de  Dumnezeu,  dreapta  credinta,  omenia,  mila,  smerenia,  ascultarea  si  cunostinta 
Sfintei Scripturi. Trebuie sa fie deprinsi de mici cu postul, cu rugaciunea regulata, cu spovedania, 
cu  mila  fata  de  cei  lipsiti  si  respectul  fata  de  toti  oamenii.  Rugaciunea,  citirea  cartilor  bune, 
ascultarea si respectul fata de parinti, frica de Dumnezeu si exemplul personal dat de tata si de 
mama sunt cele mai sigure cai si mijloace de educare crestina a copiilor.

16. Care sunt principalele datorii ale parintilor fata de copii, dupa Sfanta Scriptura?
Prima datorie a parintilor fata de copii este aceea de a-i iubi (Tit 2, 4). Copiii trebuie sa fie 

nascuti din dragoste si din dorinta ambilor soti, iar nu din placere, din pacat sau din intamplare. A 
doua datorie a parintilor fata de copii este de a-i invata legea dumnezeiasca (Deut. 4, 9-10; 6, 7; 20, 
25; Ps. 77, 5-7; Prov. 22, 6; Ef. 6, 4 etc).

Parintii au datoria de a-i invata pe copii dreapta credinta si frica de Dumnezeu (Fac. 18, 19; 
Ps. 33, 11; Prov. 1, 7). Au datoria de a le povesti copiilor lucrurile cele minunate ale lui Dumnezeu 
din sfintele carti (Ies. 13, 14-15; Isus Navi 4, 6; Ps. 43, 1).

Parintii mai au datoria de a-i invata pe copii ascultarea si supunerea (Prov. 4, 3-4; I Tim. 3, 
4); au datoria de a-i binecuvanta (Fac. 48, 15-16; Evrei 11, 20) de a compatimi pe copiii lor (Ps. 
102, 11-13); de a-i indemna si mangaia (I Tes. 2, 11); de a-i conduce bine (I Tim. 3, 4, 12); de a-i 
mustra pe copii (I Regi 2, 23-24); de a-i indrepta si pedepsi la nevoie (Prov. 13, 22; Matei 7, 9-21; 
Luca 11, 11-13; II Cor. 12, 14; I Tim. 5, 8).

Parintii au datoria de a se ruga pentru copiii lor, pentru intelepciunea, pentru cresterea lor 
duhovniceasca si pentru mantuirea lor (Fac. 17, 18; IV Regi 29, 19). Au datoria sa-i ajute in vreme 
de ispite (Iov 1, 5) si in caz de boala (II Regi 12, 16); sa fie pilda buna fiilor lor (IV Regi 14, 13; 15, 
3)  si  sa-i  invete  pe copii  din tinerete  toate  faptele  cele  bune si  dragostea crestina dupa Sfanta 
Evanghelie (Prov. 22, 6). Apoi sa-i incredinteze unor duhovnici buni.

17. Care sunt datoriile copiilor fata de parintii lor, dupa invatatura Sfintei Scripturi?
Principalele datorii ale copiilor sunt: Sa pazeasca legea lui Dumnezeu (Deut. 30, 2; Prov. 

28,  7);  sa se teama de Dumnezeu (Deut.  31,  12-13; Ps. 33,  11);  sa se teama de parinti  si sa-i 
cinsteasca (Ies. 20, 12; Lev. 19, 3; Deut. 5, 16; Matei 15, 4; 19, 19; Marcu 7, 10; 10, 19; Luca 18, 
20; Ef. 6, 2 etc); sa se supuna parintilor (Prov. 6, 20-21; 7, 1-3; Ef. 6, 1; Col. 3, 20); sa asculte 
invatatura parintilor (Prov. 1, 8; 3, 4; 4, 1; 20, 21; 5, 1-2; 6, 20-21 etc.); sa ingrijeasca pe parintii lor 
(Fac. 45, 9-12; 47, 11-13; I Regi 22, 3-4; I Tim. 5, 4 etc); sa cinsteasca batranii (Lev. 19, 32; Prov. 
23, 22; I Petru 5, 5). Copiii ascultatori veselesc inima parintilor (Prov. 10, 1-15, 20; 23, 15, 24-25; 
27, 11 etc); copiii ascultatori vor fi binecuvantati (Ies. 20, 12; Deut. 5, 16; Ier. 35, 18-19; Prov. 3, 1-
4; Ef. 6, 1-2 etc). 

Copiii rai, dimpotriva, nu asculta de parintii lor (Rom. 1, 30, 2; II Tim. 3, 2); dispretuiesc pe 
parintii  lor  (Prov. 15, 5, 20; Iez.  2, 27); injura pe parintii  lor (Prov. 30, 11); sunt pedepsiti  de 
Dumnezeu pentru parintii lor (Prov. 19, 13); pricinuiesc intristarea parintilor lor (Prov. 10, 1; 17, 
21-25); prada pe tata si alunga pe mama (Prov. 19, 26); nu cinstesc pe batrani (Isaia 3, 5). Sfanta 
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Scriptura  vorbeste  de  amenintari  anateme  si  pedepse  date  de  Dumnezeu  copiilor  care  isi 
dispretuiesc parintii lor (Deut. 27, 16; Iez. 22, 7, 15).

Aceleasi pedepse vin si asupra copiilor care nu se supun parintilor (Deut. 21, 18-21); asupra 
copiilor care rad de parintii lor (Prov. 30, 17); asupra copiilor care blestema pe parinti (Iesire 21, 
17; Lev. 20, 9; Prov. 20, 20; Matei 15, 4; Marcu 7, 10); asupra copiilor care bat pe parintii lor 
(Iesire 21, 15);  asupra copiilor  care rad si dispretuiesc pe batrani  (IV Regi 2,  23-24) si  asupra 
copiilor betivi si iubitori de placeri (Deut. 21, 20-21). 

Despre toate acestea se vorbeste pe larg in Pravila Bisericeasca a Arhimandritului Nicodim 
Sachelarie, deja citata.

18. Ce ne invata Sfintii Parinti despre suflet? Care este originea sufletului si cand se 
uneste cu trupul?

Iata ce ne invata Biserica Ortodoxa: „Plantele si animalele au un duh de viata biologica, 
necesar vietii lor firesti, care nu depaseste trebuintele corpului lor, fiind una cu el, caci la creatie 
Domnul a zis si s-a facut asa cum sunt ele si astazi. Omul insa a fost creat trupeste cu o pregatire 
speciala (Fac. 1, 26-30) si i s-a creat special un suflet viu (Fac. 2, 7), adica nemuritor, avand insusiri 
speciale,  dupa chipul  lui Dumnezeu, nu dupa infatisare,  ci dupa nemurire,  ca cel ce vrea sa se 
perfectioneze prin exercitiul vietii morale libere, conlucrand intru asemanarea cu Dumnezeu, prin 
respectarea  legilor  Domnului,  intru  stapanirea  de  sine  si  conducerea  fapturii  supuse  lui,  ca  un 
reprezentant al lui Dumnezeu fata de cele pamantesti si ca un delegat al lumii materiale fata de 
Facatorul, prin viata sa pamanteasca si trupeasca, in care sintetizeaza cele materiale ale pamantului. 
Deci  el  era  si  este  un  microcosmos,  adica  o  lume  mica  (Dupa  Dogmatica  Sfantului  Ioan 
Damaschin).

Exista trei teorii despre suflet:
a. A preexistentianismului, condamnat de Biserica.
b.  A traducianismului  animal, adica teoria prin care se arata sa sufletul se transmite in 

clipa zamislirii de la parinti la fii, ca si la animale, dupa regulile puse odata de Creator. Nici aceasta 
teorie nu este aprobata de Biserica.

c.  A creationismului, pe care o invata Biserica. Adica sufletul fiecarui om este creat de 
Dumnezeu in clipa zamislirii. Alte explicatii de amanunt nu s-au dat. Se pare ca aceasta invatatura, 
in care sa intre si aspectele vietii de ereditate trupeasca si sufleteasca, ar putea fi expusa astfel: 
Sufletul fiecarui om este creat de Dumnezeu, nu din nimicul absolut, ca sufletul lui Adam, ci din 
realitatea  parintilor  nascatori,  asemenea  cu Eva si  Adam.  Asa se  explica  mai  bine paternitatea 
dumnezeiasca  a  proprietatii  ei  creationale,  precum  si  a  colaborarii  parintilor  pamantesti 
binecuvantati in viata si in urmasii lor” (Dupa Pavila Bisericeasca de Arhim. Nicolae Sachelarie, 
ms.).

„Cand stapaneste in noi ratiunea (sufletul), aceasta chinuieste in mod necesar trupul care 
slujeste (ca instrument) in vederea virtutii”, spune Sfantul Maxim Marturisitorul (Filocalia, vol. III, 
scolii intrebarea 58).

„Trupul este al sufletului, iar nu sufletul al trupului; caci cel mai mic este al celui mai mare, 
iar nu cel mai mare al  celui  mai mic.  Deci, fiindca pentru gresala dintai  a rasarit  in trup legea 
pacatului, care este placerea simturilor, iar pentru aceasta s-a hotarat moartea trupului prin osteneli 
si  dureri,  randuita  spre  desfintarea  legii  pacatului;  cel  ce  stie  ca  moartea  s-a  ivit  din  pricina 
pacatului spre desfintarea acestuia, se bucura pururea in sufletul sau, cand vede cum este desfintata 
legea pacatului din trupul sau, prin felurite osteneli si dureri, ca sa primeasa fericita viata viitoare in 
duh; caci stie ca nu poate ajunge la aceea, daca nu este golita mai inainte din trup, ca dintr-un vas, 
inca in aceasta viata, legea pacatului, sustinuta prin afectiunea vointei fata de el” (Filocalia, vol. III, 
ibidem).

Biserica invata ca omul este alcatuit din trup si suflet (dihotomism), iar nu din trup, duh si 
suflet  (trihotonism),  cum  ar  crede  in  aparenta  (I  Tes.  5,  23;  Icor.  15,  45;  Evrei  4,  12).  „In 
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constructia sa trupeasca – spune Arhimandritul Nicodim Sachelarie in Pravila Bisericeasca –, omul 
are, ca si animalul, trup si duh de viata biologica, suflet senzitiv, dar acestea nu sunt decat o entitate 
materiala identica cu trupul omenesc. In casa trupului omenesc locuieste sufletul, care este o a doua 
entitate de sine statatoare (Matei 10, 28; Luca 12, 4-6; Marcu 14, 34).

Armonia dintre suflet si Dumnezeu o garanteaza armonia intre trup si suflet si, pe temeiul 
acestei armonii, se desfasoara armonia dintre om si animale, plante si intreaga natura. In conditiile 
de azi ale pacatului, proportia de armonie fiind desfintata, ea se realizeaza partial pe intreaga scara 
a existentei, de la nesimtitoarea piatra si pana la varful scarii lui Iacov-Dumnezeu” (Fac. 28, 10-22; 
Rom. 3, 20-24; Rom. 5, 12-21).

19. In ce consta chipul si asemanarea lui Dumnezeu din om si in ce parte anume sunt 
asezate?

Sufletul este chipul si asemanarea lui Dumnezeu in om, intrucat are intreita putere, dar o 
singura fire. Puterile sufletului omenesc sunt acestea trei: simtirea, ratiunea si vointa. Cu simtirea, 
omul se aseamana lui Dumnezeu-Tatal; cu ratiunea se aseamana Fiului; iar cu vointa se aseamana 
Duhul Sfant. Si precum in Sfanta Treime, macar ca trei sunt fetele, insa nu sunt trei, ci un singur 
Dumnezeu,  asa  si  sufletul  omenesc,  macar  ca trei  sunt  puterile  lui  sufletesti,  insa nu sunt  trei 
suflete, ci un suflet.

Deosebirea  intre  chipul  si  asemanarea  lui  Dumnezeu  din sufletul  omenesc,  dupa Sfintii 
Vasile cel Mare (Hexaimeron, Cuvantul 10), Ioan Gura de Aur, Fericitul Ieronim si altii consta in 
aceea, ca chipul lui Dumnezeu se primeste de catre suflet in vremea zamislirii sale, iar asemanarea 
lui Dumnezeu din suflet se savarseste la Sfantul Botez.

Deci, chipul lui Dumnezeu este in ratiune, in vointa si simtire, iar asemanarea lui Dumnezeu 
este  in  silinta  omului  spre desavarsire  prin  lucrarea  faptelor  bune si  impreuna  lucrarea  harului 
dumnezeiesc. Despre aceasta iata ce spune Sfantul Vasile cel Mare: „Sa facem om, zice Dumnezeu, 
dupa chipul si asemanarea Noastra. Pe una, adica chipul, prin zidirea lui Dumnezeu o avem; iar pe 
alta,  asemanarea  dumnezeiasca.  Astfel,  dupa  chip  sunt  cuvantator,  iar  dupa  asemanare  sunt 
crestin...  Deci  sa  stim  ca  chipul  lui  Dumnezeu  este  si  in  sufletul  omului  necredincios,  iar 
asemanarea numai in crestinul imbunatatit. Si cand ar gresi de moarte crestinul, atunci numai de 
asemanarea lui Dumnezeu se lipseste, iar nu si de chip. Si macar si in munca vesnica de s-ar osandi 
omul, chipul lui Dumnezeu este acelasi intr-insul in veci, iar asemanarea a fi nu poate” (Cuvant al 
Sfantului Dimitrie al Rostovului, in Hronograf, ed. Manastirea Neamt, 1837).

20. De ce avortul este considerat ucidere si  este combatut cu atata tarie  de Sfanta 
Biserica?

Prin avort se intelege uciderea pruncilor in pantece prin tot felul de mijloace. Deoarece fatul 
are sufelt viu, creat de Dumnezeu chiar in clipa zamislirii, pentru aceea avortul este combatut de 
Biserica si de Sfintii Parinti cu atata tarie; pentru ca se ucide viata, se pierde sufletul – atat al celui 
ucis, cat si a celui care savarseste uciderea – si calca porunca lui Dumnezeu, Care zice: Cresteti si  
va inmultiti (Fac. 1, 28). Se calca si porunca a V-a din Decalog, care zice: Sa nu ucizi (Ies. 20, 13).

Prin avort se ameninta viata de pe pamant, se calca porunca creatiei data de Dumnezeu in 
rai, se atenteaza la viata celor mai nevinovate fiinte omenesti, care sunt copiii, se destrama familia, 
se imbolnaveste societatea intreaga si se aduc peste cei vinovati cumplite pedepse dumnezeiesti, 
atat in viata, cat si dupa moarte. Apoi, sufletele copiilor avortati, nefiind botezati, nu pot intra in 
imparatia  lui  Dumnezeu,  ci  asteapta  ziua cea infricosata  a Judecatii,  cand singuri  vor acuza pe 
parintii care i-au ucis in fata Dreptului Judecator Iisus Hristos.

Iata pentru ce avortul este crima, adica ucidere de om si trebuie combatut cu toata taria de 
Biserica si de pastorii ei.
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21. Ce canon randuiesc Sfintii Parinti pentru femeile care fac avort sau indeamna si 
ajuta pe altele sa faca acest cumplit pacat?

Femeile care isi avorteaza copiii, indiferent prin ce mijloace, se numesc ucigase de copii, iar 
nu mame, si primesc pedepse grele inca din viata aceasta. Iata ce spun si canoanele Sfintilor Parinti 
in legatura cu pacatul uciderii de prunci: „Femeile care pacatuiesc si isi omoara fatul in pantece, 
fotandu-se sa faca ucideri, sa fie oprite, dupa hotararea data mai inainte, ca sa se impartasasca pana 
la iesirea din viata. Dar precedand cu iubire de oameni, dupa cum am aflat, hotaram ca sa fie oprite 
vreme de zece ani dupa treptele canonisirilor hotarate” (Ancira, 21).

„Femeile care dau buruieni otravitoare si pierzatoare, precum si cele ce primesc otravurile 
omoratoare de prunci, sa se supuna canonului de 20 de ani al ucigasului” (Sin. VI Ecumenic, 91; 
Sfantul Vasile cel Mare, 56). „Femeia care bea ierburi ca sa-si piarda rodul trupului si sa nu nasca 
coconi, aceea sa aiba pocanie cinci ani si matanii cate trei sute pe zi. Iar de va face si barbatul asa, 
mai rau este. Nici Biserica sa nu-i primeasca prescura lui, nici prinosul lui, de nu se va pocai” 
(Pravila Bisericeasca, Govora, 20).

„Femeia de va zamisli si va bea ceva ca sa se lepede inceperea dintr-insa, sa se pocaiasca 
opt ani si matanii 367 zilnic; iar de i se va intampla ei a muri sa nu se ingroape in cimitir” (Ibidem, 
115; Indreptarea Legii cap. 364). „Femeia care a pierdut pruncul fara voie, un an se canoniseste” 
(Sfantul Ioan Postnicul, can. 22). „Femeia care a nascut pe cale si nu a purtat grija de prunc, sa fie 
supusa vinovatiei ucigasului” (Sfantul Vasile, 33).

22. Unde se afla sufletele copiilor avortati si care va fi soarta lor la judecata de apoi?
Copiii care mor nebotezati, din motive independente de vointa parintilor sau a preotilor, se 

pot consideta partasi la botezul dorintei, ca si dreptii Vechiului Testament, sau prin analogie cu 
vindecarile facute de Iisus Hristos la rugaciunile parintilor sau ale prietenilor. Caci Dumnezeu nu 
pedepseste pe cel  nevinovat,  ci  dimpotriva,  caci  El  a creat  pe om spre fericire.  Totusi,  parintii 
copiilor se vor spovedi li se va randui canon potrivit cu grija sau cu nepasarea lor. Adica sa boteze 
sau sa creasca un copil sarac, sa viziteze un loc sfant, sa faca milostenie, sa faca metanii, sa tina 
post etc. Iata ce spune Sfantul Chiril al Ierusalimului in Cateheza a III-a, cap. 10:

„Daca cineva nu primeste botezul, nu se mantuieste, afara numai de mucenici care primesc 
Impartasania si fara de apa (botez). Mantuitorul,  cand a mantuit lumea prin Cruce si cand I s-a 
impuns coasta, a slobozit sange si apa, ca sa ce boteze cu sangele Lui cei care se boteaza in timpul 
pesecutilor. Mantuitorul numeste mucenicia botez, caci zice: Puteti sa beti paharul pe care il beau 
Eu si sa va botezati cu botezul cu care Ma botez Eu?” (Marcu 10, 38). „Mucenicii  si-au facut 
marturisirea de credinta, facandu-se priveliste lumii, ingerilor si oamenilor” (I Cor. 4, 14).

Sinodul VI Ecumenic, in canonul 83, spune: „Cei morti nu pot fi botezati, dupa cum nu pot 
fi nici impartasiti”. Deci, copiii avortati,  nascuti fara de vreme, prieduti fara voie, sau care mor 
indata la nastere, fara a primi botezul, nu pot fi botezati nicidecum dupa moarte, pentru ca nu mai 
sunt vi. Nu pot fi pomeniti nici la biserica, pentru ca nu sunt botezati si nu au nume. Ei nu sunt 
membrii Bisericii lui Hristos. Pentru cei ucisi de parinti cu voia lor, intreaga raspundere ramane 
asupra parintilor.

In Pravila Bisericeasca a Arhimandritului Nicodim Sachelarie, cap. 232, citim urmatoarele 
despre acest lucru: „Pentru copiii avortati cei care mor nebotezati nu se afla nicaieri invatatura (nici 
in Sfanta Scriptura,  nici  la Sfintii  Parinti),  fiindca viata oamenilor,  atat  a celor maturi,  cat  si a 
copiilor  necrestini,  este  in  mana  Facatorului  lor,  Care  nu  poate  fi  obligat  sa  descopere  toata 
iconomia  providentei  Sale  muncitorilor,  dornici  sa  cunoasca  si  ceea  ce  nu  le  este  de  folos. 
Chemarea glasului Sau rasuna mereu in lume si cei ce aud, au datoria sa raspunda, numai in masura 
de ei inteleasa si pentru ei data. De buna seama sa Dumnezeu nu pedepseste cu cei ce nu-i cunosc 
legile, mai ales de copiii care mor nebotezati. Ba, dimpotriva, El a creat pe om spre fericirea si, 
deci, copiii care n-au putut folosi libera lor vointa si putere, in virtutea scopului pentru care omul a 
fost  creat,  El  ii  fericeste  pentru  existenta  lor,  asa  cum si  ei  Il  lauda  pentru  aceeasi  existenta 
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nevinovata nevinovata si frumoasa creatiune naturala. Astfel, ei sunt randuiti la fericirea naturala a 
existentei, dar nu la cea a rasplatirii dupa merite, intrucat nu au fapte virtoase.

Fericirea naturala o da Dumnezeu direct si necesar, fara a mai fi nevoie de efortul omului, 
nici nu mai este nevoie a se vorbi de ea intre oameni, ci, revelatia ne arata numai pe acea fericire la 
care si omul contribuie” (II Cor. 12, 4; Apoc. 21, 22).

Pravila lui Matei Basarab, in capitolul 153, spune despre copiii nebotezati: „Iar cati coconi 
ai crestinilor mor nebotezati, asijderea si ai paganilor, aceia nu merg nici in imparatia cerurilor, nici 
in munca, ci numai la loc luminos”. „Iar cand se boteaza, se deschid cerurile pe care le inchisese 
Adam pentru neascultare si au fost tot inchise, pana cand a venit Domnul nostru Iisus Hristos si a 
dat darul Sfantului Botez in lume” (Ibidem, 154).

23. Cum se poate combate acest cumplit pacat al uciderii de fii, care bantuie astazi in 
toata lumea?

Cred  ca  aceasta  datorie,  de  a  invata  pe  oameni  sa  nu-si  ucida  copiii,  este  mai  mult  a 
preotilor si a pastorilor de suflete. Ei trebuie sa arate credinciosilor, cu dovezi din Sfanta Scriptura, 
din invataturile Sfintilor Parinti si din dumnezeiestile Canoane, cat de greu este pacatul uciderii si 
cat de mare pedeapsa primeste ucigasul de la Dumnezeu.

Adam si  Eva,  dupa ce  au  fost  scosi  din  raiul  pamantesc  pentru  pacatul  neascultarii  de 
Dumnezeu, s-au insotit si nascand Eva primul copil, anume cain, a zis lui Adam: Am dobandit om 
prin ajutorul lui Dumnezeu (Fac. 4, 1). Deci, nasterea de prunci, de orice gen, se face prin ajutorul  
lui Dumnezeu, fie ca este bun crestin, fie ca este pagan, si fiecare nou-nascut are in sine, afara de 
trupul pamantesc, si scanteia dumnezeirii,  adica sufletul nemuritor. Caci spune Sfanta Scriptura: 
Domnul Dumnezeu a facut om din tarana pamantului si a suflat in fata lui suflare de viata si s-a  
facut omul suflet viu (Fac. 2, 7). Sfulet viu, adica nemuritor.

Astfel,  la  zamislirea fiecarui  prunc in  pantecele  maicii  sale,  Dumnezeu pune inca de la 
inceput suflet nemuritor in fiecare om. De aceea si proorocul David, insuflat de Duhul Sfant, zice: 
Ca Tu ai zidit rarunchii mei, sprijinitu-m-ai din pantecele maicii mele... Minunate-s lucrurile Tale,  
Doamne si sufletul meu le conoaste foarte...  (Ps. 138, 13-16). Sufletul pruncului se zamisleste in 
pantecele  maicii  sale  numai  prin  lucrarea  Domnului  si  chiar  si  zilele  lui  ii  sunt  socotite  de 
Dumnezeu cat sa traiasca pe pamant, inca inainte de a se zamisli.

Deci, sa inteleaga femeile care isi ucid copiii, ca sunt ucigase ale zidirii lui Dumnezeu si 
vinovate de gheena focului. Caci daca numai a uri pe cineva se socoteste ucidere de oameni, dupa 
cuvantul lui Hristos, Care zice: Cel ce uraste pe fratele sau, ucigas de oameni este (I Ioan 3, 15) – 
si orice ucigas de oameni nu are viata vesnica –, oare ce urgie a lui Dumnezeu va ajunge pe acea 
mama care-si ucide propriul sau copil, chiar de ar fi el zamislit, prin puterea lui Dumnezeu, numai 
de o clipa?

Deci, sa stie orice femeie care si-a ucis copiii, ori in ce chip, ca nu va scapa de pedeapsa lui 
Dumnezeu. Sa nu spuna ca era zamislit numai de o zi sau de un ceas, ca Dumnezeu nu cauta la 
timp, ci la intentia gandului. Daca cineva ar semana in tarina sa grau, porumb sau altceva si altul, 
venind,  ar  distruge semanatura sa, apoi nu l-ar  da in judecata si nu i-ar  cere despagubire? Dar 
Dumnezeu va lasa nepedepsiti pe cei ce distrug samanta si tarina unde se zamislesc prunci? Sa-si 
aduca aminte femeile ucigase de copii, de Cain, care a facut o singura ucidere si s-a pedepsit inca 
din viata cu sapte feluri de pedepse. Intai a fost blestemat de Dumnezeu sa traiasca pe pamant. A 
doua pedeapsa, sa lucreze pamantul. A treia, ca nu-i dadea lui pamantul taria si roadele sale. A 
patra pedeapsa i-a fost suspinarea. A cincea, tremurarea. A sasea pedeapsa a lui Cain, era semnul ce 
i l-a pus Dumnezeu ca sa nu-l ucida nimeni din cei ce il vor afla pe el (Fac. 4, 9-14).

Deci, cum vor scapa de pedepsele vremelnice si vesnice acela mame care isi ucid copiii lor? 
Care dintre fiarele pamantului si-au ucis candva puii lor? Si cum se va arata inaintea lui Dumnezeu 
femeia ucigasa de prunci, fiind mai rea decat toate fiarele pamantului? Aceleasi pedepse vor primi 
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si  acei  soti  care se pazesc prin diferite  mijloace de a nu naste  copii,  deoarece intentia  lor este 
aceeasi, de a omori pruncii si de a opri zamislirea zidirii lui Dumnezeu.

24. Sfanta Biserica ar putea accepta o reglementare a nasterilor din motive sociale ca: 
foamete, boli, lipsa etc.?

Biserica lui Hristos nu poate niciodata aproba uciderea de prunci (avortul, paza etc.) pentru 
nici un motiv. Mantuitorul ne-a spus ca sufletul omului este mai scump decat orice pe lume (Matei 
16, 26; Marcu 8, 36-37). Apoi, cum sa aprobe Biserica in vreun fel pierzarea sufletelor omenesti? 
Cine ar putea rascumpara atatea suflete care se pierd prin ucidere, necrestinate si neluminate prin 
Sfantul Botez, singurul care poate ierta pacatul stramosesc si cele personale?

Cum  ar  putea  aproba  vreo  Biserica  crestina  sa  se  omoare  sufletele  copiilor,  mai  ales 
neavand Sfantul Botez? Caci stim ca tot omul este zamislit in pacate si numai prin Botez se uneste 
cu Hristos si devine fiu al Bisericii (Ps. 50, 5; 57, 3; Iov 15, 14; 25, 4; Isaia 4, 8; Ioan 3, 6) Deci, 
cine va avea indrazneala din cei ce conduc Biserica lui Hristos, sa aprobe oarecare pogoramant 
femeilor crestine pentru uciderea pruncilor? Cine ar ingadui aceasta faradelege, sa aprobe uciderea 
poruncilor, fiind sub pacatul stramosesc si fara lumina Sfantului Botez?

Eu cred ca aceasta faradelege nu va aproba-o Biserica lui Hristos niciodata, aducandu-si 
aminte de cuvintele Domnului Care zice: Ce va de omul in schimb pentru sufletul sau? (Matei 16, 
26).

Dumnezeu este Tatal sufletelor noastre (Num. 27, 16; Evrei 12, 9; Matei 6, 9). Apoi, cine va 
indrazni sa dea voie a se pierde un suflet care este creat de Tatal nostru cel din ceruri? El a creat 
sufletul nostru si l-a inzestrat pe nemurire. Deci cum ar fi posibil ca aprobe Biserica lui Dumnezeu 
sa se omoare sufletele cele inzestrate cu nemurire de Creatorul lor, neavand dumnezeiescul Botez, 
care este semnul curatirii pacatelor si al renasterii prin apa si Duh? (Ioan 3, 3-5; Rom. 6, 3; Ef. 5, 
26; Tit 3, 5).

Sau care din fetele  bisericesti  va indrazni  sa aprobe in vreun fel  uciderea  pruncilor din 
motive sociale? Oare nu ne spune noua Mantuitorul:  Nu va ingrijiti pentru viata voastra ce veti  
imbraca. Au nu este viata mai mare decat hrana si trupul decat imbracamintea? Priviti la pasarile  
cerului,  ca nu seamana, nici nu secera, nici nu aduna in hambare si Tatal vostru cel ceresc le  
hraneste pe ele. Oare nu sunteti voi mai de pret decat ele? Si cine din voi, grijindu-se, poate sa  
adauge staturii sale un cot?

Luati seama la crinii campului care cresc; nu se ostenesc, nici un torc; si va spun voua ca  
nici Solomon in toata marirea lui nu s-a imbracat ca unul din acestia. Iar daca pe iarba campului,  
care astazi este si maine se arunca in cuptor, Dumnezeu asa o imbraca, oare nu cu mult mai mult  
pe voi, putin credinciosilor? Deci nu purtati grija, zicand: ce vom manca, ce vom bea sau cu ce ne 
vom imbraca? Ca toate acestea paganii le cauta (Matei 6, 25-31).

Iar daca si de boli se tem femeile care nasc, spre a nu se imbolnavi, atunci sa duca viata de 
infranare, de curatie si de post; caci dupa marturia Sfantului Vasile cel Mare, cele mai multe boli 
vin asupra omului din cauza neinfranarii si a necumpatarii de la cele vatamatoare.

Auzi ce zice el: „Nu pricinui trupului boala si slabiciune, ca nu-mi spui mie pricinile, ci 
Celui ce le stie. Spune-mi, a posti nu poti? Dar a te satura in toata viata si a-ti starama trupul cu 
greutatea bucatelor, poti? Au nu stii ca postul este maica sanatatii?” (Hexaimeron, Cuvantul 1). Si 
iarasi adauga Sfantul Vasile: „N-a fost in rai vin, nici junghiere de dobitoace”. Dupa potop insa a 
zis Dumnezeu omului: Mancati toate ca pe niste verdeturi de iarba (Fac. 9, 3).

Apoi, aratand vechimea postului, zice Sfantul Vasile: „Vino, calatoreste in istorie si cearca 
inceputul postului, ca este de o varsta cu omenirea. Tot lucrul care intrece cu vechimea este vrednic 
de cinstit. Cucerniceste-te dar, omule, de caruntetile postului, ca postul in rai s-a legiuit. Cea dintai 
porunca pe care  a  luat-o Adam a fost  aceea,  ca  din pomul cunostintei  binelui  si  raului  ca nu  
mancati” (Fac. 2, 17). Si iarasi zice: „Fiindca nu am postit, am cazut din rai. Sa postim dar, ca la el 
sa ne intoarcem”. Si iarasi: „Carora le-au cazut oasele in pustie? Au nu acelora ce cautau mancare 
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de carne?” Si in alt  loc zice:  „Bucatele cele grase si bucatele cele multe,  neputand a le mistui 
stomacul, mute boli au adus in lume; iar postului si infranarii pururea ii urmeaza sanatatea”. Si 
iarasi: „Evreii, pana cand se indestulau cu mana, si cu apa cea din piatra, pe egipteni ii biruiau, prin 
mare calatoreau si nu erau in semintiile lor bolnavi (Ies. 16, 3; Ps. 104, 36). Iar dupa ce si-au adus 
aminte  de  caldarile  cele  cu  carnuri  si  s-au  intors  cu  poftele  la  Egipt,  au  cazut  din  pamantul 
fagaduintei” (Hexaimeron, Cuvantul 1, Despre Post).

Am adus aici putine marturii pentru cei ce pricinuiesc motive de boli si pentru aceasta li se 
pare ca ar avea dreptul sa ingaduiasca cuiva sa piarda si sa omoare pruncii, punand pricina boala. 
Boala, insa, o trimite Dumnezeu ca o pedeapsa pentru pacate (Num. 11, 33; Lev. 26, 16; Deut. 28, 
15; 22, 59; II Regi 7, 14; Iov 33, 19-23; Ps. 105, 17-18; I Cor. 11, 30 etc).

Deci  daca  vreo femeie  este  bolnava,  nu la  ucidere  de prunci  sa-si  gaseasca  scapare  de 
pedeapsa lui Dumnezeu. Ci, sa se roage lui Dumnezeu cu umilinta, cu post si cu durere in inima, 
caci la El este puterea si indurarea de vindecare a celor bolnavi. Rugaciunea, postul si ingranarea 
intru  curatie  a  celor  casatoriti  si  bolnavi,  acestea  sunt  leacul  lor,  iar  nu  uciderea  de  prunci 
nevinovati.

25. Care sunt urmarile cele mai mari ale avortului asupra trupului si sufletului?
Femeile  care fac avort  se imbolnavesc deseori  de boli  grele,  nevindecabile,  imbatranesc 

inainte de vreme, sufera mai ales de nervi, nasc copii bolnavi si infirmi, nu se inteleg cu barbatii 
lor, au mustrari de constiinta pana la moarte, nu se pot impartasi cu Sfintele Taine, dupa Canoane, 
pana la moarte,  sau cel putin timp de zece ani, daca se pocaiesc si primesc canonul randuit de 
duhovnicii lor. Iar daca nu, le asteapta canonul cel vesnic in muncile iadului, de care sa ne fereasca 
pe toti Bunul nostru Mantuitor.

26. Ce trebuie sa faca o mama insarcinata, daca sotul o sileste la avort? Dar daca este 
greu bolnava si are multi copii?

Sfantul Apostol Pavel zice asa:  Femeie,  spunesi-va barbatilor vostri,  precum se cuvine,  
intru Domnul (Col. 3, 18). Aici trebuie sa intelegem ca nu intru toate se cuvine femeii sa se supuna 
barbatului, ci numai la cele ce se cuvin in Domnul. Poate barbatul sa o indemne si la lucruri fara de 
lege, la furat, la betie, la ura, la cearta,  la desfranare, la ucidere, la secte, la necredinta etc. La 
acestea nu se cuvine a se supune barbatului, macar si moarte de ar rabda de la el. Ca nu se cade a 
iubi si asculta pe barbat mai mult decat legea lui Dumnezeu.

Iata ce zice Sfantul Nicodim Aghioritul la cuvintele de mai sus ale marelui Apostol Pavel: 
„O, cititorule, cum a zis Pavel sa se supuna femeile barbatilor lor? Cum se cuvine, intru Domnul! 
Adica la cele ce se cuvine si sunt legiuite si la cele dupa Dumnezeu. Caci de ar cere barbatii sa-i 
asculte femeile lor la cele necuvioase si nelegiuite, la lucruri afara de fire si la necredinta sau la 
calcarea poruncilor lui Dumnezeu, intru acestea, zic, nicidecum sa nu se supuna femeile si sa faca 
voia  lor  cea  rea.  Pentru  ca  atunci,  impreuna  cu  barbatii  lor,  se  vor  osandi  in  munca  iadului” 
(Sufinsemnare la Talcuirea Epistolei catre Corinteni, de Fericitul Teofilact al Bulgariei, Bucuresti, 
1904).

Deci ramane clar ca femeia nu trebuie in nici un caz sa se supuna barbatului ei, cand acela o 
indeamna sau o sileste la avort, adica la ucidere de prunci. Iar daca femeia este bolnava si din acest 
motiv vrea sa-si piarda copiii, niciodata o pricina ca aceasta nu o va scapa pe ea de osanda cea 
vesnica, de-si va ucide pruncii ei. Dimpotriva, femeia crestina si credincioasa, mai inainte de de 
nastere este datoare sa se spovedeasca la duhovnicul ei, sa se impartasasca cu Trupul si Sangere lui 
Hristos, chiar daca are vreun canon de facut si, astfel, sa se pregateasca de moarte. Tocmai de aceea 
Sfanta Biserica da voie femeilor inainte de nastere sa se impartasasca, chiar de ar fi oprite de multi 
ani, caci Biserica lui Hristos are in vedere durerile nasterii si primejdiile mortii pentru mamele care 
nasc.
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O adevarata mama crestina trebuie sa fie gata intotdeauna de jertfa totala la nastere, adica de 
moarte. Prin durerile nasterii, femeia castiga mantuirea sufletului ei, dupa cuvantul Sfantului Pavel, 
care zice:  Dar se va mantui  (femeia) prin nastere de fii, daca staruie cu deprina intelepciune, in  
credinta, in iubire si in sfintenie (I Tim. 2, 15). Durerile nasterii s-au dat de Dumnezeu femeii, ca 
un canon pentru greseala ei cea dintai, dupa cuvantul Domnului, Care zice: Inmultind, voi inmulti  
necazurile tale si suspinul tau va fi intoarcerea ta si el te va stapani (Fac. 3, 16).

Asadar, sa inteleaga femeile cele intelepte si credincioase si sa primeasca canonul cel dat lor 
de Preabunul  Dumnezeu cu toata  bucuria  si  multumirea,  ca  este  spre iertarea pacatelor  si  spre 
mantuirea sufletelor lor. Iar daca vreuna din ele va muri in chinurile nasterii, pe altarul jertfei, si va 
avea dreapta credinta, aceea se va mantui, cum spune Sfantul Pavel, si cu mucenicii se va socoti. 
Caci  Biserica  lui  Hristos  nu  accepta  nici  un  motiv  pentru  uciderea  de  copii,  adica,  saracie, 
primejdie, copii multi, barbati rai etc. Toti crestinii sunt datori sa se jertfeasca pana la moarte, acolo 
unde i-a randuit Dumnezeu sa traiasca.

27. Ce ne spuneti despre infranare, in general?
Infranarea statornica este temelia moralei crestine; dar nu orice infranare, ci numai aceea 

inchinata Domnului si implinita cu intelepciune, dupa dreptatea legii lui Dumnezeu. Toata faptura 
este buna si vrednica sa fie folosita de om. Dar nu toti oamenii sunt facuti pentru toate lucrurile din 
lume. Toate imi sunt slobode, dar nu toate imi sunt de folos (I Cor. 10, 23). De aceea, crestinul care 
se foloseste de lumea aceasta trebuie sa fie ca si cum nu s-ar folosi de ea, caci chipul lumii acesteia  
trece (I Cor. 7, 31; I Tim. 4, 4; Tit 1, 15). Indeosebi clericii, ca si apostolii de odinioara, trebuie sa 
fie tuturor pilda de infranare (Sin. VI Ecumenic 12, 13, 18, 30), spre slava lui Dumnezeu, spre 
folosul aproapelui si spre mantuirea lor (Fapte 20, 34-35; I Cor. 9, 12 si 27; Tit 1, 7; 2, 6; I Petru 1, 
6 si 13).

Batranii  si  bolnavii,  care  si-au istovit  trupul  cu infranarea  in  tinerete,  pot  sa-si  usureze 
intretinerea cu hrana mai buna, fiindca infranarea recomandata de Biserica nu omoara oameni, ci 
pacate. Deci, acolo unde pacatul a slabit si infranarea se indulceste, ca hrana buna se socoteste ca 
doctorie folosita in numele Domnului (Rom. 16, 3-6).

Cei  scrupulosi  si  neintelegatori  in  iconomia  infranarii,  trebuie  sa  se  supuna  sfaturilor 
duhovnicilor. Cei hraniti cu duhul slavei desarte care nu asculta si altfel se istovesc cu postul spre a 
lor paguba trupeasca si sufleteasca, trebuie sa stie ca singuri se omoara pe ei insisi si vor seama 
inaintea Domnului ca nu au mers pe calea cea imparateasca a Sfintei Biserici, fiind neascultatori 
(Tit 1, 16; Rom. 14, 14). Infranarea trebuie respesctata, atat de clerici si monahi, cat si de mireni, 
respectandu-se invataturile Sfintilor Parinti, traditia Bisericii si sfaturile duhovnicului.

28. Care este randuiala de infranare (curatie) si traire conjugala a sotilor?
Biserica nu a fixat  sotilor un program de convietuire,  caci nu poate intra in amanuntele 

zilnice. Ci, a lasat totul la stiinta lor si la posibilitatea de a se iconomisi unul pe altul, potrivit cu 
natura, cu mijloacele si cu idealul fiecaruia. In general, sotii au datoria de a se ajuta unul pe altul, 
atat la bine cat si la necaz, si mai ales la boala si in greutatile vietii in general. Credinciosia unuia 
fata  de altul  trebuie  sfanta;  copiii  sa fie  bine crescuti,  gospodaria  bine chibzuita  si  demnitatea 
morala si sociala cu grija pastrata, cum zice si Sfantul Apostol Pavel: Casatoria sa fie cinstita intru 
toate si patul nespurcat, iar pe desfranati si pe preadesfranati ii va judeca Dumnezeu (Evrei 13, 4).

Un Parinte bisericesc zice: „Cei ce sunt legati prin casatorie, trebuie sa-ti fie lor judecatori, 
fiindca au auzit pe Pavel care scrie ca este lucru cuviincios a se departa unul de altul pentru un 
timp, prin consimtamant, pentru ca sa staruiasca in rugaciune si apoi iar sa se apropie” (I Cor. 7, 4; 
Sfantul Dionisie, 3).

Celor casatoriti legal le zice acelasi Sfant Apostol: Sa nu va lipsiti unul de altul decat numai  
prin intelegere, pe un anumit timp, ca sa va indeletniciti cu rugaciunea si apoi iar sa va impreunati  
ca sa nu va ispiteasca pe voi satana pentru neingranarea voastra. Si aceasta o zic dupa sfat, iar nu  
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din  porunca  (I  Cor.  7,  5-6).  „Insa  este  de  trebuienta  a  se  feri  de  impreunare  sambata  si 
Duminica  si  in  zilele  de  post,  pentru  ca  in  aceste  zile  se  aduce  Domnului  jertfa  cea 
duhovniceasca”  (Timotei,  canonul  13).  „Nu  s-a  oprit  barbatul  si  femeia  de  la  impreunare 
trupeasca,  decat numai  cand vor a se pregati  pentru rugaciune si Sfanta Impartasanie” (Pravila 
Mare, 170).

Sfantul  Simeon  al  Tesalonicului  invata  pe  cei  casatoriti:  „Trebuie  sa  stim ca  cei  ce  se 
insotesc prin nunta s-au legat de la Dumnezeu si sunt curati cu chemarea Celui curat. Deci, trebuie 
sa pazeasca unul fata de altul nunta neintinata si sa vietuiasca in pace si evlavie. Cei ce s-au unit de 
la Dumnezeu cu cinste, curatie si dragoste, sa pazeasca insotirea intr-un cuget, cu pace, ca un mare 
dar,  pentru  ca  vor  raspunde  inaintea  Domnului,  alaturi  de  celelalte  indatoriri  dumnezeiesti, 
ingrijindu-se nu numai de trup, ci si de sufletul lor. Caci numai asa Dumnezeu va fi cu ei. Sa-si 
creasca copiii cu frica de Dumnezeu (Ef. 6, 4), sa faca milostenie si sa se mantuiasca” (Sf. Simeon 
Tesaloniceanul, op. cit., cap. 262).

Pravila Mare a lui Matei Basarab, cap. 170, spune urmatoarele despre curatenia trupeasca a 
celor doi soti: „Barbatul si femeia sa nu se afle in pofta trupului, nici sambata, nici Duminica, ca in 
aceste zile mai mult se face dumnezeiasca Liturghie. Insa sambata pentru sufletele celor morti, iar 
Duminica  pentru Invierea  Mantuitorului  nostru Iisus Hristos.  Insa aceasta  sa fie  cu intelegerea 
amandurora, adica sa fie cu voia barbatului si a femeii”.

Iar  Molitfelnicul  mare,  numit  Trebnic,  pagina  519,  spune  despre  infranarea  trupeasca  a 
sotilor: „In cele patru posturi, precum si miercurea si vinerea este bine ca sotii sa se infraneze de la 
impreunarea trupeasca, ca semn ca iubim pe Dumnezeu”.

Asadar, zilele de infranare trupeasca ale sotilor sunt cele patru posturi, mircurea, vinerea, 
sambata, Duminica si toate zilele de post si sarbatorile de peste an. Sotii trebuie sa aiba doua zile de 
curatie inainte sa mearga la biserica, iar cand vor sa se impartasasca, in afara de cele patru posturi, 
sa tina cel putin o saptamana de curatie inainte de a primi Preacuratele Taine si trei zile dupa Sfanta 
Impartasanie.

29. Cum trebuie combatut pacatul cel  urat al  desfranarii  din randul credinciosilor 
nostri?

Preotii,  pastorii  de  suflete  si  Biserica,  in  general,  trebuie  sa  faca  permanent  efort  de  a 
ingradi, micsora si starpi acest preaurat si blestemat pacat al desfraului, de orice fel ar fi el, care 
stapaneste  atat  de  mult  lumea  de  astazi,  care  macina  sanatatea  trupului,  dezbina  familia, 
imbolnaveste copiii, sminteste pe cei din jur, manie atat de mult pe Dumnezeu, desparte pe crestini 
de Preacuratele Taine si arunca cele mai multe suflete ale credinciosilor in focul gheenei.

In predicile lor si in scaunul de spovedanie preotii sa spuna adesea celor vinovati, cat de 
cumplit a pedepsit Dumnezeu pe desfranati si preadesfranati (adulteri), pe sodomiteni, pe gomoreni 
si pe cei ce urmeaza pacatul lui Onan. Sa le aminteasca credinciosilor ca Insusi Dumnezeu a oprit 
preacurvia in cele zece porunci, zicand: Sa nu preacurvesti (Deut. 20, 14). Si iarasi zice: Cu femeia  
aproapelui tau sa nu te culci, ca sa-ti versi samanta si sa te spurci cu ea (Lev. 18, 20).

Iar despre pacatul cel preaurat al sodomitilor, spune Dumnezeu: Cu nici un dobitoc sa nu te  
culci, ca sa-ti versi samanta si sa te spurci cu el; nici femeia sa nu stea la dobitoc, ca sa se intineze 
cu el; aceasta-i uraciune. Sa nu te culci cu barbat, ca cu femeie, ca aceasta spurcaciune este...

Sa nu va intinati cu nimic din aceasta, ca, cu toate acestea s-au intinat paganii, pe care Eu  
ii  izgonesc dinaintea fetei  voastre.  Ca s-au intinat  si  am privit  la nelegiuirile  lor si  a lepadat  
pamantul pe cei ce traiau pe el. Iar voi sa paziti poruncile Mele si toate legile Mele si sa nu faceti  
toate ticalosiile acestea. Ca nu cumva sa va lepede si pe voi pamantul, cand il veti intina, cum a  
aruncat el de la sine pe popoarele care au fost inainte de voi. Ca tot cel ce va face ticalosiile  
acestea, sufletul care va face aceasta se va starpi din poporul sau (Lev. 18, 22-30).

Sa le aduca aminte preotul celor vinovati si cuvintele Sfantului Apostol Pavel, care zice: Pe 
desfranati si pe preadesfranati  (adulteri)  ii va judeca Dumnezeu  (Col. 3, 5-6). Si iarasi:  Nu va 
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inselati,  nici curvarii, nici slujitorii de idoli,  nici preacurvarii,  nici malahienii,  nici sodomitii,  
nici furii, nici lacomii, nici betivii, nici batjocoritorii, nici rapitorii nu vor mosteni imparatia lui  
Dumnezeu (I Cor. 6, 9-10). Fugiti de curvie, ca tot pacatul pe care il face omul, afara de trup este,  
iar cel ce curveste, in trupul sau pacatuieste.  Au nu stiti ca trupul vostru este lacas al Duhului  
Sfant  care  locuieste  in  voi? (Ibidem 6,  18-19).  Pe  langa  acestea  sa  le  aminteasca  preotul  si 
invataturile Sfintilor Parinti, precum si asprimea Sfintelor Canoane care pedepsesc asa de aspru pe 
vinovati si-i opresc vreme indelungata de la Sfanta Impartasanie.

Astfel, Sfantul Grigorie de Nyssa opreste pe cel desfranat 9 ani de la Sfanta Impartasanie 
(canonul 4), iar Sfantul Vasile cel  Mare, 7 ani (Canonul 59). Pe preacurvar (adulter) il  opreste 
Sfantul Grigorie de Nyssa 18 ani de la cele sfinte, iar Sfantul Vasile 15 ani. Toate acestea de le va 
arata preotul credinciosilor sai, precum si celelaltele cumplite urmari care ii ajung pe cei desfanati, 
atat in viata aceasta, cat si in viata vesnica, cred ca pe multi ii va izbavi de o patima infricosata ca 
aceasta.

30. Cum trebuie combatuta patima betiei din sanul credinciosilor si care sunt urmarile 
cele mai grave ale acestui greu pacat?

Cred ca cele mai bune masuri de combatere a betiei din sanul credinciosilor, ar fi sa li se 
arate ce ne invata Dumnezeu in Sfanta Scriptura despre pacatul betiei si urmarile ei. Sa li se spuna 
ce ne invata Sfintii Parinti si dumnezeiestile Canoane despre aceasta dobitoceasca patima si care 
sunt pedepsele cel vremelnice si vesnice care ii asteapta pe cei betivi. De exemplu, sa li sa spuna 
cuvantul Sfantului Pavel, ca  betivii nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu (I Cor. 6, 10; Gal. 5, 
21). Sa li se arate ca atat Legea Veche opreste pe om de la betie (Lev. 10, 9), cat si cea Noua (I 
Tim. 5, 3-8; Tit 1, 7).

Sa le spuna ca betia este oprita (Luca 21, 34; Rom. 13, 13; Ef. 5, 5, 18; I Tes. 5, 4); ca betia 
este pacat de moarte sufleteasca pentru orice om, ca il duce la desfanare, la distrugerea familiei, la 
sminteala publica, la tot felul de boli, la saracie, la ucidere si la osanda vesnica.

Betia este mama desfranarii, din care se nasc toate urgiile, cum spune Sfantul Apostol 
Pavel: Nu va imbracati de vin, intru care este desfranarea (Ef. 5, 18). Betia duce pe om la cearta 
(Prov. 20, 1; 23, 29-30) si la saracie (Prov. 21, 17; 23, 31). Betia duce pe om la stricaciune (Prov. 
23, 31-33); la nedreptate (Prov. 31, 5; Rom. 13, 13) si la cruzime (Isaia 28, 7; Osea 4, 11). Betia 
este cu atat mai mult oprita slujitorilor lui Dumnezeu, adica clericilor (I Tim. 3, 2-3; Tit 1, 7). De 
aceea, mare pedeapsa asteapta pe cei betivi care nu se pocaiesc (Isaia 5, 12, 22; 28, 1-3; Deut. 21, 
20; Ioil 1, 5; Naum 1, 10; Matei 24, 49-51; Luca 12, 45-46).

Iata  ce  pedepse  grele  hotarasc  si  Sfintele  Canoane  clericilor:  „Episcopul,  preotul  sau 
diaconul, obisnuindu-se cu table si cu betia, ori sa inceteze, ori sa se cateriseasca” (Apostolic 42). 
„Ipodiaconul,  citetul  sau  cantaretul,  asemenea  facand,  ori  sa  inceteze,  ori  sa  se  afuriseasca; 
asemenea si mireanul” (Apostolic 42).

Iar Pravila Mica de la Govora zice: „Preotul care va bea in carciuma, sau va juca, sau la 
canta mireneste, sa se izgoneasca din preotie” (Cap. 35). In alt  loc zice:  „Clericilor nu li  se 
cuvine  a  manca  in  carciumi  si  a  bea,  afara  numai  daca  sunt  impinsi  de  nevoia  strainatatii” 
(Cartagina, 40).

Despre femeia betiva zice Pravila Mica: „Femeia betiva sa nu se impartaseasca, pana nu 
se va lasa sa nu mai bea” (cap. 88). „Omul mirean de se va imbata si va varsa sa se pocaiasca 60 
de zile; iar de va fi fost impartasit cu Sfintele Taine si dupa aceea va varsa, sa nu se pricestuiasca cu 
Sfinte  Taine  nici  la  Postul  Mare  si  nici  la  Sfantul  Petru  si  peste  toate  sfintele  posturi  sa  se 
pocaiasca. Iar de ar fi facut aceasta intru acele (patru) sfinte posturi, sa nu se mai pricestuiasca 
(impartaseasca) peste tot anul, pana la 200 de zile si metanii cate 12 pe zi” (cap. 88).

Aceasi pravila mai adauga: „Cade-se preotului sa sada la masa cu frica lui Dumnezeu, sa 
manance si sa bea cate putin si sa se socoteasca a fi sluga, caci Scriptura graieste: Preotul care se 
imbata, cum va judeca drept acest pacat la altii? Nu zic Scripturile sa nu bei vin, ci sa bei, dar sa nu 
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te imbeti; caci tot betivul saraceste si isi pierde mintea si mult rau face, si pe sine se sugruma si 
sufletul sau il da diavolului” (cap. 140).

Pentru a combate mai cu tarie patima betiei, cred ca pretul trebuie sa fie cu totul nebetiv si 
tuturor pilda de urmat. Apoi sa se roage pentru cei patimasi ca Dumnezeu sa-i intoarca mai curand 
la pocainta. Apoi sa cunoasca bine invataturile Sfintei Scripturi, ale Sfintilor Parinti si hotararile 
Sfintelor Canoane si sa-i invete cu timp si fara si fara timp pe credinciosi a se infrana si pazi de 
aceasta blestemata patima, care, cum spune Sfantul Vasile cel Mare, „face pe om mai rau decat 
toate dobitoacele si fiarele”.

C O N V O R B I R E A  A  D O U A

D E S P R E  R U G A C I U N E ,  L A C R I M I ,
D U H O V N I C I E  S I  D A T O R I I L E  P R E O T I L O R

31.  Parinte  Cleopa,  ce  legatura  este  intre  frica  de  Dumnezeu  si  dragostea  de 
Dumnezeu?

Frica  de  Dumnezeu,  spun  Sfintii  Parinti,  precum  si  proorocul  David,  este  inceputul  
intelepciunii,  adica  ea  face  inceputul  a  toata  fapta  buna;  iar  dragostea  de  Dumnezeu  este 
desavarsirea si sfarsitul faptelor bune. Firca de Dumnezeu formeaza, deci, inceputul mantuirii, iar 
dragostea de Dumnezeu, „ care scoate afara frica”, este sfarsitul mantuirii, pentru ca cel ce iubeste, 
traieste numai in Dumnezeu, „care este dragoste”.

Sa nu avem atata frica de Dumnezeu, cat mai ales dragoste de Dumnezeu, ca auzi ce Sfantul 
Vasile: „Cel ce face fapta buna din frica, adica de frica muncilor iadului, a pedepsei, acela este in 
stare de rob; cel  ce face fapta buna pentru rasplata,  adica pentru a i se implini  cererile  aici  pe 
pamant si a dobandi plata in cer, acela este in stare de sluga, care slujeste pe stapanul sau pentru 
plata, adica pentru bani; iar cel ce face fapta buna din dragoste de Dumnezeu, iar nu din frica sau 
pentru plata, acela este in stare de fiu al lui Dumnezeu”. Deci, cine ajunge sa faca fapta buna din 
dragoste fara alt scop, acela a ajuns la masura desavarsirii si se numeste fiu al lui Dumnezeu.

32. Cum se cuvine sa impartim dragostea noastra fata de Dumnezeu, fata de aproapele 
si fata de noi insine?

Citim in Mantuirea pacatosilor ca trebuie sa avem catre noi insine inima de judecator, catre 
aproapele inima de mama, iar catre Dumnezeu inima de fiu. Pe Dumnezeu suntem datori sa-l iubim 
din toata inima noastra, din toata puterea si virtutea, fiind gata sa ne dam viata pentru El, asa cum 
au facut sfintii mucenici, cuviosi si ierarhi, care s-au jertfit pentru dragostea lui Hristos si pentru 
Evanghelie.

Pe aproapele nostru sa-l iubim ca  pe noi insine, adica asa cum ne iubim pe noi, cum ne 
ingrijim,  ne hranim,  sa ajutam, tot  asa de cuvine sa iubim,  sa miluim,  hranim,  sa ajutam si sa 
indrumam  pe  calea  mantuirii  pe  aproapele  nostru.  Iar  pe  noi  insine  se  cuvine  sa  ne  osandim 
permanent si sa ne mustram pentru pacatele noastre, socotindu-ne mai pacatosi decat toti oamenii. 
Asa de vom face, asa de vom iubi pe Dumnezeu si pe aproapele, iar pe noi, de ne vom judeca cu 
smerenie, ne vom mantui cu adevarat si vom fi primiti in imparatia cerurilor.

33. Cate feluri de iubiri sunt, dupa Sfintii Parinti?
Sfantul  Nicodim  Aghioritul  si  alti  parinti,  impart  iubirea  in  cinci  feluri:  iubire 

duhovniceasca,  adica  iubirea  de  Dumnezeu  si  de  aproapele,  care  este  cea  inalta  si  singura 
mantuitoare a sufletului  (Matei  22, 23-40);  iubirea fireasca,  adica iubirea tinerilor,  a sotilor,  a 
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parintilor fata de fii si a copiilor fata de parinti, care nu este nici spre mantuire, nici spre osanda, 
pentru ca este din fire;  iubire din mandrie  si  slava desarta, cand cineva iubeste pe cei care il 
lauda si il vorbesc de bine; iubire din interes, cand cineva iubeste pe aproapele, fie pentru bani, fie 
pentru daruri, fie din respect sau din alta oarecare pricina omeneasca; iubire trupeasca, adica din 
pofta, cand cineva iubeste pe oameni sau femie pentru placeri si pacate trupesti, ori pentru betie 
sare duce la desfranare.

Prima iubire este mantuitoare. A doua este fireasca, deci nici buna, nici rea. Iar ultimele 
trei iubiri sunt vinovate si aducatoare de osanda vesnica, daca nu le paraseste crestinul.

34. Care sunt aripile sufletului cu care poate zbura la viata vesnica?
Doua sunt aripile  sufletului pentru mantuire:  frica de Dumnezeu si frica de moarte si 

judecata. Dupa ce Dumnezeu l-a zidit pe Adam si l-a asezat in rai, cel dintai l-a inarmat pe om cu 
frica mortii,  zicand:  Din toti pomii care sunt in rai poti sa mananci, iar din pomul cunostintei  
binelui si raului sa nu mananci, caci in ziua in care veti manca din el cu moarte vei muri (Fac. 2, 
17).

Cand diavolul l-a dezarmat pe Adam de frica mortii, zicandu-i:  Nu, nu veti muri!, atunci 
indata l-a biruit si l-a ucis. Deci, si noi, daca vrem sa ne mantuim si sa ajungem la Hristos, cu aceste 
doua aripi sa ne ingradim, adica cu frica lui Dumnezeu si frica mortii,  si astfel de toate cursele 
diavolului ne vom izbavi si vom savarsi cu pace calatoria vietii.

35. Care este cel mai mare dar pe care se cuvine sa-l dam lui Dumnezeu?
Cel mai mare dar pe care se cuvine sa-l dea crestinul lui Dumnezeu este jertfa, adica a se 

jertfi pe sine pentru Dumnezeu, asa cum s-au jertfit mucenicii, cuviosii, pustnicii si toti dreptii. Fara 
jertfa nimeni  nu se poate mantui,  precum spune Insusi  Iisus Hristos: Cel ce va rabda pana la  
sfarsit, acela se va mantui (Matei 24, 13).

36. Cum putem ajunge la cunostinta lui Dumnezeu? Care este cea mai inalta cale de 
cunoastere duhovniceasca?

Trei  sunt  caile  prin  care  ajungem la  cunoasterea  si  comuniunea  mistica  cu  Dumnezeu: 
teologia, asceza si sfanta rugaciune. Prin aceste trei cai au umblat toti sfintii si au ajuns la cea mai 
inalta treapta de unire cu Dumnezeu, anume la completarea si vederea lui Dumnezeu, adica pana la 
rapirea in trup sau afara de trup, cum a ajuns si Sfantul Apostol Pavel. Dintre acestea, cea dintai si 
mai la indemana tuturor este sfanta rugaciune, facuta cu credinta si din toata inima.

Prin  ea  ne  unim cel  mai  usor  cu  Dumnezeu  si  fara  ea  ne  departam  cel  mai  mult  de 
Dumnezeu, precum spune un sfant parinte: „Nimic nu lipseste pe om de Dumnezeu mai mult ca 
rugaciunea”.

37. Care este cea mai puternica rugaciune care uneste pe om cu Dumnezeu?
Sunt  mai  multe  feluri  de  rugaciuni:  cu  limba,  cu  mintea  si  cu  inima.  Cea mai  inalta 

rugaciune este rugaciunea din inima, adica cu participarea inimii, prin umilinta, zdrobire si 
lacrimi. Sa nu ne punem mare baza pe rugaciunea citita, adica rugaciunea orala, cu limba. Aceasta 
este cea mai slaba rugaciune, pentru ca nu participa mintea si inima.

Rugaciunea mintii este mai inalta ca rugaciunea orala pentru ca participa la ea si gandurile, 
adica atentia mintii. Cel ce se roaga cu atentia mintii la tot ce rosteste, acela se roaga cu mintea, 
insa nici aceasta nu este desavarsita. Sfintii Parinti spun ca rugaciunea mintii este rugaciunea cu un 
picior, adica este jumatate de rugaciune, pentru ca ramane in cap si nu participa la ea si inima.

Dar cand la rugaciune se uneste mintea cu inima, adica gandurile mintii coboara cu darul 
Domnului in inima, atunci s-a facut zamislirea rugaciunii celei duhovnicesti, adica am ajuns la cea 
mai inalta rugaciune numita rugaciunea inimii. Iar semnele ca am ajuns la aceasta inalta lucrare 
sunt: o puternica caldura in partea inimii, un permanent dor si ravna pentru Dumnezeu, o nespusa 
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dragoste pentru oameni si pentru toata zidirea, o bucurie duhovniceasca negraita, plans de bucurie 
si izvor adanc de lacrimi, de smerenie si netemere de moarte.

38. Care este cel mai bun dascal al rugaciunii?
Este insasi sfanta rugaciune, dupa cum spune Sfantul Macarie cel Mare: „Eu stiu ca nu stii 

sa te rogi, dar roaga-te cum poti si cat mai des si rugaciunea singura te va invata sa te rogi”. 
Deci sa ne rugam cum putem si cat mai mult si vazand Dumnezeu ravna noastra ne va ajuta sa 
dobandim rugaciunea cea adevarata a inimii si darul lacrimilor. 

39. Din ce cauza astazi nu ne mai putem ruga asemenea parintilor nostri de demult si 
nu mai avem rabdare la sfanta rugaciune?

Spune un sfant parinte ca precum apa stinge focul, asa uitarea stinge rugaciunea. Nu ne 
mai putem ruga astazi pentru ca am uitat si uitam de Dumnezeu. Iar uitarea este inainte mergatoare 
a indreptarii de Dumnezeu. Apoi, nu ne mai rugam astazi cu aceeasi evlavie ca inainte, pentru ca 
am slabit cu totii in credinta. Cine crede cu tarie in Dumnezeu, se teme de Dumnezeu, Il iubeste pe 
Dumnezeu si se roaga Lui neincetat, pentru ca nu poate trai fara de Dumnezeu, departe de Tatal 
nostru cel  ceresc.  Cred ca slabirea credintei  in  Dumnezeu este  pricina  cea mai  mare  a slabirii 
rugaciunii in randul credinciosilor. Tocmai de aceea sectarii amagesc pe unii credinciosi, predici, 
care atrag si incanta pe cei mai slabi in credinta.

Daca vrem sa ne umileasca Dumnezeu, sa ne ierte de pacate si sa ne ocroteasca de tot felul 
de ispite si primejdii, trebuie sa ne silim la sfanta rugaciune ziua si noaptea. Sa citim, mai ales noi, 
calugarii, la Psaltire, cea mai mare putere; sa citim cele sapte laude din Ceaslov, acatiste, paraclise 
sau mai ales sa rostim rugaciunea lui Iisus; iar in sarbatori, precum cerbul la izvoare, asa sa venim 
regulat  la  biserica  pentru  a  asculta  Sfanta  Liturghie.  Si,  daca  ne  lupta  diavolul  cu  uitarea,  cu 
necredinta,  cu  lenea,  cu  somnul  sau  cu  grijile  acestei  vieti,  noi  sa  ne  rugam macar  cu  gura, 
implinind pravila  data noua de duhovnic,  pe cat  vom putea.  Cu timpul ne va ajuta Domnul sa 
trecem de la cantitate la calitate, de la rugaciunea cea risipita a gurii, la rugaciunea cea curata a 
mintii si a inimii. Si atunci, gustand din bucuria Duhului Sfant, vom vedea „ce bun este Domnul!”.

40. Spuneti-mi ceva despre blandetea si smerenia Domnului.
Despre aceste doua virtuti ne graieste Insusi Hristos, zicand: Invatati-va de la Mine sa sunt  

bland si smerit cu inima si veti afla odihna sufletelor voastre  (Matei 11, 29). Iar la fericiri, zice 
Domnul: Fericiti cei saraci (smeriti) cu duhul, acelora este imparatia cerurilor si mai departe zice: 
Fericiti cei blanzi ca aceia vor mosteni pamantul (Matei 5, 5). Prin aceste doua fericiri, Mantuitorul 
ne spune sa cei smeriti si blanzi la inima mostenesc atat pamantul cat si imparatia cerurilor, adica 
atat bunatatile si fericirea vietii pamantesti, cat si fericirea vietii vesnice, pentru ca pe cei blanzi si 
smeriti din toata lumea ii iubeste, ii respecta, ii asculta si se foloseste de ei. Cea mai usoara care 
de mantuire este cea a celor blanzi si smeriti cu inima. Cu blandetea dobandim pe oameni, iar cu 
smerenia alungam pe diavoli si chemam in ajutorul nostru pe ingeri. Cei blanzi si smeriti cu inima 
au mai putine ispite in viata aceasta, adica „afla  odihna  sufletelor  lor”,  pentru  ca  prin  blandete 
imblanzesc si  castiga dragostea tuturor oamenilor,  iar  prin smerenie  ard pe diavoli  si ii  alunga 
departe de ei.

Spun Sfintii Parinti ca blandetea sta intre manie si dragoste. Apoi adauga: „Blandetea sa nu 
te duca pana la lasitate; nici dragostea sa nu te duca pana la nepasare”. Deci, trebuie sa folosim cu 
grija blandetea, care sta totdeauna la mijloc, intre manie si dragoste. Nici atat de blanzi incat sa se 
huleasca Evanghelia si numele lui Dumnezeu inaintea noastra din pricina dragostei; nici cu totul 
aspri  si  neinduplecati,  incat  sa pornim spre manie  si  razbunare pe aproapele  nostru.  Iar  despre 
smerenie  spun  Sfintii  Parinti  ca  este  haina  lui  Hristos,  pentru  ca  a  luat  trup  omenesc  pentru 
mantuirea noastra. Hristos a primit in trup patimile firii neprihanitoare, ca foamea, setea, durerea, 
oboseala. Iar patimile firii pacatoase, adica pacatele, nu le-a primit Hristos.
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41. Spuneti-mi ceva despre constiinta.
Sfantul Vasile cel Mare, „dreptarul Bisericii si cumpana mare” sau „ochiul Bisericii”, cum 

il numesc unii Sfinti Parinti, spune despre constiinta ca este glasul lui Dumnezeu in om. Iar Sfantul 
Isaac Sirul spune: „Cela ce a ajuns sa se impace cu sine, adica cu constiinta sa, a impacat cu 
sine cerul si pamantul”. Acelasi lucru spune Mantuitorul, zicand: Impaca-te cu parasul tau pana 
esti pe cale... (Matei 5, 25), adica sa ne impacam cu constiinta noastra pana suntem pe calea vietii, 
ca dupa moate nu mai putem face nimic.

Nelinistea, mustrarea constiintei omului pacatos este un semn al milei lui Dumnezeu, ca sa 
se impace cu El cat este in aceasta viata trecatoare. Intai trebuie sa crezi ca exista Dumnezeu, Care 
a creat lumea si stapaneste toate. Al treilea, daca vrem sa ne mantuim, trebuie sa ne impacam cu 
constiinta noastra, mai bine-zis cu Dumnezeu, Care ne-a creat si ne va judeca dupa faptele noastre. 
Iar  despre constiinta trebuie sa stim ca ea este una din energiile necreate ale lui Dumnezeu, 
una din lucrarile Lui, precum este si viata.

42. Cum putem dobandi pacea inimii si a constiintei?
Patru sunt caile prin care putem castiga pacea inimii si constiintei:
a. sa cautam intotdeauna locul cel mai de jos;
b. sa ne multumim in toate cu cat mai putin din cele necesare vietii;
c. sa ne rugam permanent ca sa se faca numai voia lui Dumnezeu cu noi;
d. sa ne lasam in toate numai in voia lui Dumnzeu.

43. Care este cea mai inalta teologie a crestinilor?
Cea mai inalta teologie nu este a vorbi despre Dumnezeu, nici a contempla zidirea Lui. 

Cunoasterea lui Dumnezeu din creatie, din admirarea frumusetii universului (macrocosmosului) si a 
omului (microcosmosul), numita de Sfantul Maxim Marturisitorul „contemplatia naturala in duh”, 
cea numai a incepatorilor. Cea mai inalta teologie crestina este unirea cu Dumnezeu prin traire, 
adica prin credinta, cugetare si implinirea faptelor bune.

44. Spuneti-mi ceva despre iubirea de sine.
Iata ce va spun. In masura in care omul se leapada de iubirea de sine, in aceeasi masura 

sporeste in fapte bune, se induhovniceste si se apropie de Hristos. De obicei, cand este vorba de 
sine, omul isi strica intotdeauna cantarul, adica masura; isi face lui mai multa dreptate, isi alege 
partea cea mai buna, cea mai mare, cea mai frumoasa: plange aentru sine mai mult decat pentru 
altul si se bucura de sine mai mult decat pentru altul. Hristos insa a rastignit pe cruce iubirea de 
sine, dandu-Si viata pentru noi.

Dintre  oameni,  putini  sunt  acei  care  isi  rastignesc  patima  iubirii  de  sine,  asemenea  lui 
Hristos.  Sunt multi care se angajeaza sa traiasca viata duhovniceasca, dar nu ajung pana la 
rastignire, pentru ca nu renunta total la iubirea de sine, adica la egoism. Or, fara jertfa, fara 
rastignirea patimilor noastre, fara parasirea pacatelor, nu putem sa vedem pe Hristos, nu ne 
putem mantui.

45. Ce sfat dati credinciosilor si calugarilor pentru mancarea de carne?
Doua mari virtuti au fost in rai la primii oameni: fecioria si nemancarea de carne. Dupa 

caderea lui Adam, adica dupa ce a intrat moartea in lume prin pacat, a randuit Dumnezeu viata 
conjugala, iar mancarea de carne a randuit-o abia dupa potop. Sa mancati toate ca pe o iarba, zice 
Dumnezeu (Fac. 9, 3), ca dupa ce s-a varsat sangele animalelor sacrificate, carnea ramanea numai 
ca o iarba. Mirenii au voie sa manance carne in toate zilele, afara de cele patru posturi, miercurea si 
vinerea si celelalte zile oprite de Biserica. Calugarii, insa, dupa regulile vietii monahale si dupa 
Sfintele Canoane, nu au voie sa manance niciodata carne.
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46. Cum se poate curati inima de patimi?
Spun unii Sfinti Parinti ca mintea usor se lumineaza si usor se intuneca. Iar inima foarte 

greu  se  intuneca  prin  patimi  si  foarte  greu  se  lumineaza,  se  curata.  Curatia  inimii,  adica 
nepatimirea, se face in timp indelungat, mai bine-zis toata viata, prin asceza, pocainta si lacrimi. 
Cel mai mult insa se curata inima prin rugaciune, ca rugaciunea il face pe om fiu al lui Dumnezeu 
dupa dar.  Cine a ajuns la  curatia inimii,  a ajuns vazator  de Dumnezeu,  vazator tainic  cu ochii 
inimii.

47. Ce este plansul si de cate feluri este?
Spune Sfantul Ioan Scararul ca „plansul dupa Dumnezeu este o tristete a sufletului (pentru 

pacare), o simtire a inimii indurerate, care cauta pururea fara odihna pe Cel dupa care inseteaza... 
Plansul sau strapungerea inimii este o marturisire a pacatelor facute de minte lui Dumnezeu, un 
dialog nevazut, neincetat si indurerat, in care sufletul isi recunoaste necontenit pacatele in fata lui 
Dumnezeu...” (Filocalia, vol. IX, 1980, p. 164).

Tot acelasi sfant spune ca plansul este al doilea botez; este mai mare decat botezul, deoarece 
botezul dintai ne curateste de pacatele de mai inainte, iar botezul lacrimilor ne curateste de pacatele 
facute si dupa botez.

Plansul  se  naste  din  zdrobirea  inimii  pentru  pacatele  facute;  din  smerita  cugetare,  din 
aducerea aminte de moate, de judecata si de muncile iadului in care se chinuiesc pacatosii. Acelasi 
lucru il spune si Cuviosul Pimen: „De nimic nu avem mai multa nevoie decat de minte treaza, 
caci din aceasta numai se nasc lacrimile si plansul cel mantuitor”. Iar Sfintii Arsenie cel Mare, 
Efrem  Sirul,  Isaac  Sirul  si  altii,  spun  ca:  „Lacrimile  la  rugaciune  sunt  semn  al  milei  lui 
Dumnezeu”, caci  prin  lacrimi  se  linisteste  vazduhul  inimii.  Si  iarasi:  „Sufletul  ce  si-a  simtit 
pacatele sale incepe sa planga, caci le vede in lumina dumnezeirii”.

Sfantul  Grigorie  Palama  spune  ca  plansul  este  de  doua  feluri:  plansul  mintii,  adica 
intristarea din inima pentru pacatele noastre, fara lacrimi in ochi, asa cum avea fiul cel risipitor, 
care zicea:  Cati argati ai Tatalui meu sunt indestulati de paine, iar eu pier de foame...(Luca 15, 
17); si  plansul cu lacrimi, al doilea fel de plans,  mult mai inalt, care izvoraste din intristarea 
mintii si a inimii pentru pacatele noastre. Toti dumnezeistii  parinti spun la fel: ca  lacrimile la 
rugaciune sunt un dar al lui Dumnezeu, ca foarte greu se castiga si foarte usor se pierd. Cei mai 
mari  dusmani  ai  plansului  si  lacrimilor  sunt:  slabirea credintei,  lenevirea la  rugaciune,  lacomia 
pantecelui, betia, rasul, trandavia, multa vorbire si mai ales slava desarta.

Cand fiul risipitor cugeta cu durere in inima la casa Tatalui sau, avea plansul cel dintai, al 
mintii; iar cand s-a intors la Tatal sau si i-a spus:  Tata, gresit-am la cer si inaintea Ta si nu mai 
sunt vrednic sa ma numesc fiul Tau (Luca 15, 18-19), atunci fiul cel pierdul a dobandit plansul cel 
de-al doilea, al lacrimilor din inima.

48. De cate feluri sunt lacrimile si care din ele sunt mantuitoare?
Lacrimile sunt de opt feluri, dupa Sfintii Parinti. Lacrimi din dragoste de Dumnezeu, cand 

omul se gandeste la frumusetea creatiei dumnezeiesti. Acestea formeaza cel mai inalt plans, numit 
plans de bucurie si dor dumnezeiesc. Lacimile dragostei ingrasa pe om.  Lacrimile din frica de 
Dumnezeu.  Acestea  au  mai  mica  putere  decat  cele  dintai,  pentru  ca  plansul  din  dragoste  de 
Dumnezeu este plansul fiului catre Tatal, iar plansul de frica este al slugii care mereu se teme sa nu 
supere pe Stapanul sau. Plansul din frica mijloceste la Dumnezeu iertarea pacatelor si este inainte 
mergator al celui dintai (Filocalia, vol. IX, 1980, p. 166). Plansul de frica usuca pe om, asemenea 
clestelui care se arde de foc.

Lacrimi  de mila si  dragoste pentru aproapele,  pentru  cei  bolnavi  din spitale,  pentru 
saraci, vaduve, copii orfani, pentru cei flamanzi, goi si straini, pentru toti oamenii din suferinta. 
Aceste lacrimi sunt sfinte si mantuitoare asemenea celor dintai.
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Lacrimi din frica mortii si a muncilor iadului. Acestea sunt lacrimi bune, mantuitoare ca 
si cele dintai si aduc roada de pocainta.

Lacrimi din fire sau firesti, adica ale sotilor, ale rudelor, ale parintilor pentru fii si ale 
fiilor pentru parinti. Acestea nu sunt nici bune, nici rele. Ele se pot vedea uneori si la animale.

Lacrimi din slava desarta. Acestea sunt foarte periculoase, pentru ca pe langa lacrimile 
cele bune, mantuitoare si smerite,  pune diavolul lacrimi de slava, spre a fi vazuti  si laudati  de 
oameni. Or, plansul cel duhovnicesc trebuie sa fie intotdeauna ascuns si nestiut de nimeni, afara de 
Dumnezeu si de duhovnic.

Lacrimi din dezmierdare, care izvorasc din pofta, din betie, din manie, din aducere aminte 
a celor rele etc.

Al optulea fel sunt  lacrimi pentru pagube, din saracie, din durerea ranilor, pentru tot 
felul de boli.

Primele patru feluri de lacrimi sunt mantuitoare, cele firesti nu sunt nici bune, nici rele; iar 
ultimele trei feluri de lacrimi sunt nefolositoare si aducatoare de osanda.

Deci, plansul cel  duhovnicesc este indoit.  Plansul dintai,  adica o permanenta intristare a 
mintii si a inimii pentru pacate, o stare de umilinta de taina, pentru ca nu poate face cele bune cat 
trebuie. Acest plans il suie pe om acolo unde il suie insasi fapta buna pe care n-a reusit sa o faca. 
Intristarea inimii face cat toate faptele bune si duce pe om la plansul al doilea si cel mai inalt al 
lacrimilor din dragoste si din frica de Dumnezeu.

Spune  un  cuvios  parinte  ca  „cel  ce  se  scarbeste  pentru  pacatele  sale,  este  ca  vremea 
innourata care, in curand va sorbi apa, adica lacrimi”. „Lacrimile ne dau tuturor nadejdea mantuirii, 
precum spune Sfantul Nicodim Aghioritul  in  Razboiul nevazut, zicand:  „Mustrarea constiintei 
este chinuirea chinurilor, iar pacea constiintei este veselia veseliilor”.

49. Care sunt lucrarile duhovnicesti ale mintii, dupa Sfintii Parinti?
Sfantul  Grigorie  Sinaitul  spune  ca  mintea  crestinului  trebuie  sa  aiba  noua  lucruri 

duhovnicesti, si anume: cugetarea la Persoanele Preasfintei Treimi si al toate puterile ceresti, 
contemplarea  la  intruparea  Mantuitorului nostru  Iisus  Hristos  pentru  mantuirea  lumii; 
contemplarea naturala in duh,  adica  cugetarea  la  ratiunile  lucrurilor  create  de Dumnezeu,  la 
frumusetea  creatiei,  la  scopul  pentru  care  au  fost  create,  la  armonia  creatiei,  a  universului  si 
ridicarea mintii  de la cele vazute la cele nevazute;  de la frumusetea celor de jos, la frumusetea 
dumnezeiasca a celor de sus; de la cele trecatoare la cele ganditoare si vesnice, urcand de la cele 
pamantesti la cele dumnezeiesti ca pe o scara duhovniceasca.

A patra lucrare a mintii  este  cugerarea la moarte;  apoi cugetarea la muncile iadului, 
unde se chinuiesc cei pacatosi;  cugetarea la fericirea raiului; cugetarea la Judecata de apoi; 
cugetarea la imparatia cerurilor, dupa judecata viitoate, si a noua lucrare a mintii: cugetarea la 
frica de Dumnzeu si la pacatele noastre, ca niciodata sa nu mai gresim.

50. Care sunt miscarile duhovnicesti ale mintii?
Mintea crestinului are trei miscari, dupa Sfantul Maxim Marturisitorul:
Miscarea dreapta, cand cugeta numai la Sfanta Scriptura, la minunile Domnului, la cele 

ceresti. In aceasta miscare a mintii poate intra si ispita diavolului pentru a-l insela pe om. A doua 
este miscarea in zigzag, cand omul cugeta si la Sfanta Scriptura si la lumea vazuta a zidirilor, la 
creatie. Si aici poate intra ispita diavolului, cand cugeta prea mult.

A treia miscare a mintii se numeste ocolitoare sau spirala, cand omul se coboara cu mintea 
in inima sa, precum melcul in casa sa si mirele si mireasa in camara, si de aici, din inima, unde nu 
mai  poate  intra  ispita  diavolului,  mintea  se  inalta  spre  Hristos.  Marii  nostri  sfinti  si  cuviosi 
intotdeauna isi aveau mintea in inima si de aici, din adancul inimii, se rugau, vorbeau despre mirele 
Hristos si dadeau razboi diavolului. Despre aceasta spune si Mantuitorul, zicand:  Iar tu, cand te  
rogi, intra in camara ta si, inchid usa ta, roaga-te Tatalui tau...(Matei 6, 6).
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Aceasta este cea mai inalta si mai folositoare miscare a mintii, sa o coboram in inima si de 
aici  sa ne inaltam,  sa vorbim cu Hristos,  sa plangem pentru pacatele  noastre  si  sa dam razboi 
diavolului. Dar nu toate cele trei miscari le putem folosi la fel.

51. Care este folosul cugetarii la creatia lui Dumnezeu?
Sfantul Vasile cel Mare spune in cartea sa numita Hexaimeron ca „toata lumea vazuta este 

scoala si imagine a lumii nezavute”. Tot el spune ca „toata floarea si toata iarba ne invata ca este 
Dumnezeu”. Zidirea vazuta talcuieste pe Scriptura si Sfanta Scriptura talcuieste pe zidire.

Atat una, cat si alta, sunt ca doua file de carte. Pe o pagina citim cuvintele Sfintei Scripturi, 
pe  cealalta  pagina  citim in  cartea  zidirii,  care  vorbeste  de Dumnezeu.  La  fel  spune si  Sfantul 
Grigorie de Nyssa: „Toata zidirea, ca o trambita, striga la noi ca a facut-o Dumnezeu!”

Am citit intr-o carte cum un filosof se plimba cu batul in mana pe camp si batea florile cu 
batul: „Le bat pentru ca prea tare striga catre mine ca le-a zidit Dumnezeu!”

Toate  creatiile  vazute  se  numesc  darurile  lui  Dumnezeu.  Si  precum face  mirele  cu 
mireasa ca isi dau daruri care intaresc dragostea intre ei, tot asa face si Dumnezeu cu noi. El pune 
mintea noastra intre El si creatii, ca sa-L putem mai bine intelege si vedea. Dumnezeu ne da cele 
create  in  dar,  iar  noi  ii  dam lui  Hristos,  Mirele  inimii  noastre,  gandurile,  rugaciunile  si 
dragostea noastra.

Sfantul Antonie cel Mare nu stia multa carte, dar era atat de intelept in cele duhovnicesti, ca 
uimea pe toti filosofii care veneau la pestera lui. Odata l-au intrebat cativa filosofi: „Antonie, care 
sunt cartile tale pe care ai invatat?” Iar el, aratand cu mainile cerul, stelele, marea si intreaga natura 
din jurul sau, le-a zis: „Acestea sunt cartile mele pe care le citesc si care intrec pe toate celelalte” 
(cf. Ep. Gherasim Timus, Dictionarul Aghiografic, 1898, p. 90).

52. Cum poate crestinul sa se inalte cu mintea mai usor, prin cugetare, de la zidire la 
Facatorul ei, Dumnezeu?

Poate cineva sa cugete la zidirile lui Dumnezeu si sa se inalte cu mintea de la zidire la 
Ziditor, numai daca isi are mintea si inima curatiei de patimi. Altfel, nu poate vedea si simti in cele 
zidite pe Dumnezeu precum sunt necrestinii si pacatosii. Auzi ce zice Hristos: Fericiti cei curati cu 
inima ca aceia vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5, 8).

Mintea se curata foarte repede de cugetele cele rele. Este de ajuns citirea unei pagini din 
Sfanta Scriptura sau rostirea unei mici rugaciuni cu luare aminte. Dar tot asa de repede se poate 
intina. Inima insa, cu anevoie se curata de patimi si cu anevoie se intineaza. Cel care are inima 
curata este mult mai sporit duhovniceste decat cel cu mintea curata de ganduri rele.

53.  Care  este  rugaciunea  cea  mai  potrivita  pentru  calugarii  incepatori  si  pentru 
crestini?

Sfantul  Ioan  Scararul  spune  ca  „de  la  noii  incepatori  nu  cere  Dumnezeu  rugaciune 
desavarsita, adica rugaciunea inimii, caci a ingerilor este desavarsirea”. Pentru noii incepatori se 
recomanda rugaciunea verbala, cugaciunea citita din cartile de pravila, Ceaslov, Psaltire, Acatistier, 
Sfanta Liturghie, slujbele zilnice ale Bisericii si ascultarea. Sfantul Simeon al Tesalonicului zice ca 
dupa  varsta  duhovniceasca  a  fiecaruia  sa  se  recomande  si  lucrarea  duhovniceasca  a 
rugaciunii mintii si a inimii. Ca daca cineva incepe inainte de vreme aceasta inalta rugaciune, 
pana nu este curatit de patimi, se osteneste in zadar si se tulbura. Deci, nimeni sa nu inceapa viata 
duhovniceasca cu rugaciunea contemplativa a inimii, ci cu rugaciunea lucratoare, care consta din 
metanii,  inchinaciuni,  rugaciuni  din  Ceaslov,  post,  citirea  Psaltirii  si  a  altor  carti  folositoare, 
ascultare si smerenie fata de toti.

Acestea formeaza viata cea lucratoare, care este potrivita pentru toti, si pentru calugari si 
pentru mireni. Iar viata contemplativa, specifica mai ales calugarilor, consta in paza mintii, lucrarea 
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mintii,  rugaciunea  mintii,  rugaciunea  inimii  si  contemplarea  sau  privirile  cele  duhovnicesti  ale 
inimii. Asa ne invata toti Sfintii Parinti, dascali ai rugaciunii.

54. Spuneti-mi, va rog, mai pe larg, ce este rugaciunea mintii, si ce este rugaciunea 
inimii si cum ajungem la rugaciunea cea curata a inimii?

Rugaciunea  mintii  este  rugaciunea  facuta  cu  luare  aminte  de  sine,  fara  ganduri,  fara 
imaginatii  si cugete rele.  Aceasta este rugaciunea celor nedesavarsiti,  insa este mai inalta decat 
rugaciunea orala si cea vorbita. Sfintii Parinti numesc rugaciunea cu mintea curata „rugaciune cu 
un picior” sau „pasare cu o aripa”, deci care nu poate merge, nici zbura, pentru ca nu participa si 
inima. Iar rugaciunea inimii este rugaciune desavarsita, numita „rugaciune cu doua picioare”, cu 
ajutorul  careia  ne  unim cu  Hristos,  vorbim cu  Hristos  si  petrecem inca  din  trup  in  bucuria  si 
dulceata vietii vesnice.

Rugaciunea inimii  este rugaciunea sfintilor,  a celor desavarsiti,  care se castiga cu multa 
osteneala si numai cu darul lui Dumnezeu. La aceasta treapta duhovniceasca de rugaciune, numita 
si „rugaciunea contemplativa”, ajung „numai cate unul din neam in neam”, spun dascalii rugaciunii. 
Prin rugaciunea inimii intelegem unirea mintii cu inima, sau coborarea mintii in inima pentru a 
petrece acolo neincetat cu Hristos, prin rugaciune de taina.

Unirea mintii cu inima consta in a uni gandurile duhovnicesti ale mintii cu simtamintele 
duhovnicesti ale inimii. Atunci inima se inchide si se deschide foarte greu. Atunci inima inghite pe 
Iisus si Iisus inghite inima. Atunci se zamisleste rugaciunea cea de foc a inimii, fara ganduri si 
imaginatii. Atunci se face unirea duhovniceasca intre Mire si mireasa, intre Hristos si inima. Atunci 
Hristos sta de vorba cu noi in camara inimii noastre si diavolul nu mai are putere sa ne biruiasca.

Rugaciunea  cea  curata  a  inimii  de dobandeste  dupa indelungate  osteneli,  prin  repetarea 
neincetata  a  numelui  lui  Iisus,  cu multe  lacrimi,  cu adanc  de smerenie,  cu privegheri  de toata 
noaptea, cu post, tacere, pazirii a mintii de ganduri, mai ales de slava desarta, cu indelunga rabdare 
si  numai  cu  ajutorul  si  darul  Duhului  Sfant.  Apoi,  fara  un  dascal  iscusit  al  rugaciunii  si  fara 
duhovnic ales,  nimeni  sa nu indrazneasca  a naluci  aceasta  ingereasca rugaciune,  ca rugaciunea 
inimii este un dar al lui Dumnezeu.

Cand intram cu mintea in inima noastra trebuie sa inchidem trei usi: usa cea vazuta a chiliei, 
pentru oameni; usa buzelor, pentru a nu vorbi cu nimeni; si usa inimii, contra diavolilor, punand pe 
minte portar al inimii. Cand omul se roaga din inima, se umple de dragostea de Dumnezeu si nu 
mai  doreste  nimic  decat  sa  petreaca  astfel  pururea,  precum dorea  Petru  sa  ramana  pururea  pe 
Muntele Tabor, in lumina lui Hristos. Mintea in timpul rugaciunii  trebuie sa fie oarba, surda si 
muta, adica, sa nu vada, sa nu auda si sa nu vorbeasca nimic si cu nimeni, decat cu singur Iisus 
Hristos. Atunci rugaciunea este numita „rugaciune de un singur gand” sau „rugaciunea lui Iisus”. 
Atunci mintea este luata de Duhul Sfant si i se dau alte cuvinte scurte de rugaciune, ca nu cumva sa 
fie furata de diavolul prin lungimea cuvintelor.

Daca avem numai rugaciunea mintii nu putem scapa de ispite si tulburari. De aceea Sfintii 
Parinti ne indeamna, zicand: „Coboara-te, omule, din minte in inima, ca acolo vei afla mangaiere si 
dulceata dulcetilor, iar in minte este mare iarmaroc si tulburare”. Cand mintea se uneste cu inima, 
imaginatiile sfinte trebuie sa fie pastrate in memorie, iar nu in imaginatie. Altfel, nu te poti cobori 
cu rugaciunea in inima si ramai numai la lucrarea mintii.

De la rugaciunea cea sfanta a inimii omului poate ajunge la o alta rugaciune mai inalta, 
anume cea contemplativa,  care nu se mai  numeste  rugaciune,  ci  vedere duhovniceasca,  la care 
ajung numai sfintii. Ultima si cea mai inalta treapta a rugaciunii este rapirea mintii la cele ceresti – 
in trup sau afara din trup, Dumnezeu stie –, precum a fost rapit Sfantul Apostol Pavel pana la al 
treilea cer.

55. Daca nu putem dobandi rugaciunea cea inalta a inimii, ne putem mantui numai cu 
rugaciunea oarba si cu rugaciunea mintii?
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Cum sa nu! Numai sa ne rugam cu staruinta, cu cainta si cu smerenie, ca auzi ce zice Duhul 
Sfant: Inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va pedepsi. (Ps. 50, 18).

56. Ce ne invata Sfintii Parinti despre inimia?
Inima este centrul vietii si al sufletului nostru. Pentru aceea si Dumnezeu ne-o cere, zicand: 

Fiule da-Mi inima ta!  (Pilde 23, 26). Iar Iov zice:  Nimic nu este mai adanc decat inima omului. 
Sfantul Vasile cel  Mare, in cartea sa Hexaimeron,  spune ca „inima este radacina vietii”.  Ea se 
zideste in toate fiintele intai si tot ea se preface in pamant, cel mai de pe urma. Inteleptul Solomon 
zice: Cu toata strajuirea strajuieste inima ta, ca intr-insa sunt izvoarele vietii (Pilde 4, 23). Altfel, 
inima se face izvor al mortii, in loc de izvor al vietii.

Dupa Sfantul Vasile cel Mare si Sfantul Ioan Damaschin, inima omului este centrul a patru 
puteri, si anume:

Inima este centrul tuturor puterilor firesti ale omului, adica puterea hranitoare (nutritiva), 
seminala, crescatoare etc. Inima este si centrul puterilor sufletesti ale omului, care sunt in numar de 
cinci, si anume: vointa, ratiunea – formata din cinci parti: minte, gand, ce rasare din minte ca raza 
de soare,  cugetare,  alegere si  hotarare  –,  simtirea,  numita  si  puterea poftitoare,  mania (puterea 
manioasa) si cuvantul (puterea cuvantatoare).

Aceste cinci puteri se numesc puteri sufletesti si isi au sediul in inima. Apoi inima este 
centrul (locul) puterilor afara de fire, adica al patimilor. Pacatele si patimile se numesc afara de fire, 
pentru ca nu au fost create de Dumnezeu, nici nu sunt din inceput in om. Pacatele isi au sediul tot in 
inima,  dupa  cuvantul  Mantuitorului  Care  zice:  Din  inima  ies  gandurile  cele  rele,  uciderile,  
desfarnarile, marturiile mincinoase, hulele... (Matei 16, 19).

Inima este inca centru suprafiresc, adica centrul duhovnicesc al tuturor darurilor Sfantului 
Duh si al tuturor faptelor bune, care isi au sediul tot in inima. Daca punem strajer la poarta inimii 
pe  minte,  adica  gantul  cel  bun,  el  nu va lasa  sa  intre  inauntru  pacatele  celor  cinci  simtiri,  iar 
patimile cele ce ies din inima le va opri, ca sa nu se prefaca in pacate. Deci, paza inimi consta in a 
pute gandul portar al inimii, pentru a opri orice cuget patimas sa nu intre in inima. Mintea, care 
intra in inima, este foarte greu stramtorata, caci la inceput se simte ca intr-o temnita. Pe urma se 
desprinde si se simte foarte bine, caci inima este camara fireasca a mintii.

57.  Credeti  ca  mai  sunt  si  in  zilele  noastre  calugari  sau  mireni  care  au  dobandit 
rugaciunea cea duhovniceasca a inimii?

Numai singur Dumnezeu stie. Pot sa fie unii dintre calugarii sihastri, care traiesc in liniste 
prin munti,  sau la Athos. Sau din cei mai batrani, care s-au nevoit toata viata prin manastiri,  in 
tacere, in ascultare si smerenie care n-au primit cinste si dregatorii bisericesti, ca ceilalti abia isi 
mai fac putina pravila seara si dimineata din cauza grijilor multe si a raspandirii mintii. Din aceasta 
cauza nici la slujbele bisericii nu vin regulat. Si daca totusi vin, abia au rabdare sa se termine slujba 
si sa plece afara. Ma intreb, daca nu mai avem rabdare sa zabovim un ceas-doua la rugaciune in 
biserica, sa ne rugam in pacatele noastre si sa slavim pe Dumnezeu dupa putere, cum vom avea 
robdare sa stam o vesnicie in ceruri?

Oricum, nu trebuie sa slabim in rugaciune si mai ales in practicarea rugaciunii lui Iisus. Ci, 
sa ne ostenim cu staruinta si smerenie, cat este dupa a nostra putere, ca a dobandi rugaciunea cea 
curata si a cobori cu mintea in inima nu depinde de noi, ci este un dar al lui Dumnezeu. Smerenia 
inimii  completeaza lipsurile  noastre in rugaciune si ne suie acolo unde ne urca rugaciunea cea 
curata. Cunosc mireni care se roaga mai mult decat noi si unii ii intrec pe calugari. Or fi, poate, si 
dintre ei unii care au ajuns la rugaciunea inimii, dar numai Unul Dumnezeu stie cati alesi are in 
aceasta lume.

58. De ce este asa de mare puterea smereniei fata de celelalte fapte bune?
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Spune  Santul  Ioan  Scararul  sa  singura  virtute  neimitata  de  diavoli  este  smerenia. 
Diavolii stiu ca cante, stiu teologie mai multa decat toti teologii din lume, privegheaza mai mult 
decat toti calugarii, nu dorm niciodata, nu mananca, cred in Dumnezeu etc.  Un singur lucru nu 
stiu si nu pot diavolii sa faca: Sa se smereasca!  In iad sunt si preoti, si calugari, si fecioare, si 
imparati... Numai smeriti si milostivi nu sunt in iad!

59.  Ce  virtuti  il  ajuta  mai  mult  pe  om la  desavarsire?  Rugaciunea,  smerenia  sau 
dragostea?

Toate  trei  deopotriva,  pentru  ca  cine  este  desavarsit  in  rugaciune,  este  desavarsit  si  in 
celelalte virtuti. Dar mai mare decat toate virtutile ramane dragostea, cum spune Sfantul Apostol 
Pavel. Iar Sfantul Maxim Marturisitorul spune: Cine a ajuns sa fie desavarsit in iubire, a ajuns la 
culmea nepatimirii. Si, in alt loc, zice: „Iubirea si infranarea il curata pe suflet de patimi, iar pe 
minte  o  curata  rugaciunea  cea  curata”.  Pe patimile  trupesti  le  ucide  infranarea  (postul),  iar  pe 
patimile sufletesti le ucide dragostea de Dumnezeu si de oameni.

Tot  el  spune  in  alt  loc:  „Daca  vrei  sa  fii  desavarsit,  iubeste  aceste  doua  virtuti: 
dragostea  si  infranarea”.  Dragostea  are  doua  parti:  dragostea  de  Dumnezeu  si  dragostea  de 
oameni. Cea dintai este fara limita; cea de-a doua are margini. Spun Sfintii Parinti ca si diavolii si 
pacatosii din iad se biciuiesc cu biciul dragostei lui Dumnezeu.

Se cuvine sa fim insa cu mare atentie pentru a nu amesteca dragostea curata, duhovniceasca, 
cu deagostea interesata. Sa nu iubim cu scop, numai pentru un timp; nici sa iubim pe oameni in 
mod diferit, dupa fata, dupa cinste, dupa varsta, dupa sex sau credinta, caci semnul desavarsirii in 
dragoste este atunci cand iubim pe toti oamenii cu aceeasi masura, adica egal.

Sa luam aminte si la cuvantul Sfantului Grigorie Teologul, care zice in versurile sale cele 
iambicesti: „Mintea se insala si adevarul se fura de prea multa dragaste sau prea multa ura”. Adica 
sa iubim, sa iertam, dar sa nu renuntam la mustrare si invatatura, cand este nevoie; ca si mustrarea 
si canonul tot din dragoste se dau, spre indreptare si mantuire. Spune Sfantul Apostol Pavel ca: 
Dragostea  este  legatura  desavarsirii,  iar  Sfantul  Ioan  Evanghelistul  spune  ca  Dumnezeu  este  
dragostea. Deci, dragostea sa fie temelia, centrul si coroana vietii si mantuirii noastre.

60. In ierarhia faptelor bune, pe care o considerati a fi cea mia mare?
Spun Sfintii  Parinti,  printre care si Cuviosul Antonie cel Mare, ca „imparateasa faptelor 

bune este dreapta socoteala”.  Multi  s-au aruncat in potopul patimilor ca sa scape pe altii  de la 
moarte si s-au inecat pentru ca nu au avut chibzuinta si drepta socoteala in viata. Toate faptele bune 
trebuie  facute  cu masura  si  cu  dreapta  socoteala  ,  adica  sa  umblam pe calea  imparateasca,  de 
mijloc, dupa darul, firea si puterea fiecaruia, ca sa nu cadem intr-o parte sau alta, ca extremele sunt 
ale diavolului, spun dumnezeiestii Parinti.

61. Care este folosul cugetarii la moarte?
Cuvantul „moarte” a fost prima amenintare a lui Dumnezeu asupra omului pe cand era in rai 

si cea mai puternica arma impotriva pacatului.  Sfantul Vasile cel Mare spune ca  „cel mai bun 
sfetnic in viata este aducerea aminte de moarte”. Iar Sfantul Ioan Damaschin zice: „O, moarte, 
moarte, mai bine te-am numi noi viata!” Si avea perfecta dreptate. Ca si inteleptul Solomon, daca ar 
fi avut sfetnic moartea, nu ar fi cazut in desfranari cu femei. Dar pentru ca nu a cugetat la moarte a 
cazut, cu toata intelepciunea data lui de Dumnezeu.

62. Ce ne spuneti despre credinciosii care vin la manastiri?
Sa stii ca nu vin credinciosii  la manastiri  pentru noi, ci pentru credinta lor curata  ca la 

manastriri este mai multa credinta si viata calugarilor este mai aleasa. Eu asa cred, ca Dumnezeu nu 
tine manastririle pentru noi, calugarii, ca suntem pacatosi; ci le tine pentru credinta credinciosilor 
iubitori de Hristos. Poporul roman este un popor de aur! Credinciosii din mune sunt mai buni ca 
noi!
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De aceea avem marea datorie  sa nu-i  smintim in credinta  lor si sa ne jertfim pentru ei. 
Sfantul Apostol Pavel zice: Nimeni al sau sa nu caute, si in alt loc zice: Tuturor toate m-am facut  
ca pe toti sa-i dobandesc (I Cor. 9, 19). Iar Sfantul Evrem Sirul zice: „Fiecare bucatica rupta din 
tine sa fie un folos pentru aproapele”. Ei se folosesc sufleteste de noi, de slujbele care se fac prin 
manastiri, de cantari, de sfaturile preotilor, de spovedanie, de binecuvantare, de rugaciuni, ca nu le 
dam de la noi, ci din cele ce ne-a dat Dumnezeu; iar noi, calugarii, ne folosim sufleteste de credinta 
lor curata, de dragostea lor, de sinceritatea lor, de rabdarea, de smerenia si ascultarea lor.

Asa sunt manastirile noastre, deschise pentru toti, si mai ales pentru bunii nostri credinciosi 
de la orase si sate. Si, dupa cum stim, asa au fost ele dintotdeauna. Chiar si sihastri din paduri si 
pesteri primeau credinciosii la chiliile lor, carora le dadeau sfaturi si se rugau pentru ei, si ajungea o 
bucatica de paine si pana la ei de la bunii nostri crestini.

63. Cum se cuvine sa ne purtam noi, calugarii, cu mirenii?
Mai intai sa nu-i smintim cu faptele si cuvintele noastre. Auzi ce spune Sfantul Isaac Sirul: 

„Calugarii care vor sminti pe mireni, in veac nu vor vedea lumina!” Iar Sfantul Ioan Scararul 
zice:  „Daca vei vedea minuni la mireni, sa stii ca nu pentru tine, ci pentru credinta lor s-au 
facut aceste minuni”. Apoi sa-i ospatam si sa ne purtam cu ei cu multa dragoste si mila, ca vin de 
departe, cu multe greutati pe suflet; unii sunt bolnavi, altii au copii multi.

Apoi, sa ne rugam cu credinta pentru ei, iar nu de mantuiala. Si sa le dam sfaturi crestinesti 
si cuvinte de mangaiere, cum spune si Sfantul Ioan Gura de Aur:  „De nimic nu au mai multa 
nevoie credinciosii decat de cuvinte de mangaiere”.

64. Este bine sa primim pe mireni la spovedanie?
Cum sa nu! Sa-i spovedim, sa-i sfatuim, sa-i binecuvantam, sa-i folosim duhovniceste si sa 

nu-i  lasam se plece din manastire tot  cum au venit.  Cat s-au ostenit  sfintii  ingeri  sa-i aduca la 
manastire si noi sa-i refuzam? Ba, inca sa-i aducem la masa, sa nu plece flamanzi de la noi, caci si 
ei ne hranesc pe noi.

Iata ce spune Sfantul Ioan Gura de Aur:  „De va fi cineva intelept ca ingerii din cer si 
curat ca Sfantul Ioan Botezatorul, dar daca nu are sfetnic duhovnicesc nu se poate mantui”. 
Mare dar este darul duhovniciei! Sa mangai, sa dezlegi pacatele oamenilor, sa randuiesti canon de 
vindecare si sa dai sfaturi de mantuire. Numai un suflet daca ai castigat, acela este mai scump decat 
toata lumea!

65. Care Taina din cele sapte este cel mai greu de savarsit?
Taina Sfintei Spovedanii, parinte! Prin aceasta Taina, ori salvezi un suflet si te salvezi pe 

tine, ori ucizi si te ucizi in veci si pe tine! Totusi, prin nici o alta Taina sau slujba nu poti castiga 
mai multe suflete pentru imparatia lui Dumnezeu, ca prin Taina Spovedaniei. Insa atata raspundere 
si primejdie apasa asupra preotului duhovnic, incat Sfantul Ioan Gura de Aur spune ca  „putini 
duhovnici se mantuiesc”. Aceste cuvinte ne infricosaza si ne cutremura pe toti.

66. Care dinte membrii Bisericii sunt cel mai greu de marturisit?
Candidatii  la  hirotonie  si  clericii  in  general.  Mai  ales  cand este  vorba  de  candidatii  la 

hirotonie, duhovnicul trebuie sa fie foarte atent, sa nu le dea dezlegare la preotie, daca au pacate de 
moarte, ci sa-i trimita la episcopul locului, sa isi ia asupra sa toate pacatele acelora. Iata ce spune 
Pravila Bisericeasca  despre aceasta: „Asculta, o duhovnice! Ia seama la candidatii de preotie, ca 
toate pacatele facute de ei, daca nu le marturisesc la duhovnic, sau ii dezlegi la hirotonie impotriva 
Canoanelor, toate cad asupra ta...”.

In aceasta privinta spune Sfantul Vasile cel Mare: „Ma mahneste foarte ca se neglijeaza 
Canoanele Parintilor si s-a inlaturat orice strictete din Biserica. Si ma tem ca nu cumva sporind cate 
putin aceasta nebagare de seama sa ajunga ordinea Bisericii  in cea mai de pe urma tulburare... 
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Curatiti dar Biserica, inlaturand pe cei nevrednici; cercetati pe cei care sunt vrednici...” (Sfantul 
Vasile cel Mare, canonul 89 si Prolog, vol. I, 10 oct.).

67.  Care  sunt  princilalele  conditii  canonice  pentru  admiterea  candidatilor  la 
hirotonie?

Iata principalele conditii: Sa fie ortodox din nastere si din parinti evlaviosi; daca este dintre 
ceu reveniti de la alte confesiuni, sa nu fie de curand botezat; sa fie sanatos si nevatamat la trup. 
Cei ciungi, orbi, schiopi, infirmi si bolnavi de nervi nu se pot face preoti. Sa nu fie epileptic sau 
schizofrenic. La casatorie sa fie, atat candidatul cat si sotia, feciorelnici si neintinati; sa nu fi cazut 
nici dupa casatorie in pacatul desfranarii; sa nu fie facut sotia lui vreun avort sau alt pacat pentru a 
nu avea copii; sa nu fi fost mai inainte talhar, betiv public, necredincios, sectant, smintitor prin 
pacatele sale publice etc.

Apoi  candidatul  sa  fie  foarte  credincios,  milostiv,  cu  mare  frica  de  Dumnezeu  si 
binecunoscator al Sfintei Scripturi, al Sfintelor Canoane si scrierilor Sfintilor Parinti, ca sa poata 
pastori bine turma incredintata lui de Hristos si sa apere dreapta credinta de sectem de necredinta si 
de tot felul de pacate. La fel si sotia lui sa fie ortodoxa, evlavioasa, iubitoare de Hristos, milostiva si 
din parinti binecredinciosi.

68. Care sunt datoriile preotilor dupa hirotonie?
Cele mai importante datorii  ale preotului sunt acestea:  Sa savarsasca Sfanta Liturghie si 

toate slujbele in zilele randuite, cu toata evlavia si credinta,  iar nu pentru bani sau lauda de la 
oameni; sa nu ceara bani credinciosilor pentru nici un fel de slujba, ci sa lase ca fiecare sa dea 
singur cat binevoieste, dupa a sa putere; sa fie milostiv cu toti oamenii si mai ales cu vaduvele, cu 
saracii si cu cei bolnavi; sa nu intre niciodata in carciumi, nici sa se imbete, spre a nu sminti pe 
credinciosi; sa nu intre singur in casele credinciosilor, spre a nu face sminteala atat lui, cat si altora; 
sa nu se amestece in afaceri lumesti, comert, betii, judecati, certuri publice, politica etc.

Sa invete pe credinciosi permanent dreapta credinta; sa tina regulat predica in biserica si sa 
explice cele sfinte credinciosilor; sa cerceteze pe fiecare familie periodic si sa se ingrijeasca de 
mantuirea turmei sale; sa lupte cu toate puterile si mai ales cu pilda vietii sale impotriva sectelor si 
a tot  pacatul;  sa procure credinciosilor  sai  carti  folositoare de suflet;  sa combata cu toata  taria 
desfraul, betia, divortul, avortul, certurile in parohie etc.

Acestea sunt, mi se pare principalele indatoriri, la care mai adaug: sa marturiseasca regulat 
pe credinciosi in cele patru posturi; la fel si el cu ai sai, sa aiba un duhovnic bun de care sa asculte 
si la care sa se spovedeasca adesea; sa respecte, dupa putere, Sfintele Canoane; iar in caz de mare 
nevoie sa ceara sfatul episcopului locului (Dupa  Pravila Bisericeasca de Archimandrit Nicodim 
Sachelarie, ed. 1940, p. 149-155 si 264-267).

69. Ce trebuie sa faca duhovnicul cu clericii care au savarsit pacate oritoare de cele 
sfinte?

Spune Sfantul Simeon al Tesalonicului (op. cit., cap. 293) ca „greselile preotilor in cele ale 
preotiei  la  arhiereu  trebuie  sa  se  marturiseasca  si  sa  se  dezlege”.  Canonul  11  al  Sinodului  I 
Ecumenic spune ca daca duhovnicul constata la clerici abateri canonice grave sa nu-i dezlege, nici 
sa-i opreasca de la cele sfinte, ci sa-i trimita la episcopul locului, singurul care ii poate dezlega sau 
caterisi.

Iar  Sfantul  Nicodim Aghioritul  spune la  fel:  „Sa nu cumva,  o,  duhovnicule,  sa  dezlegi 
greselile preotilor opritoare de Sfanta Liturghie, ci sa-i trimiti la episcopul locului”. Clericul care a 
savarsit pacate opritoare de cele sfinte, macar de Sfanta Liturghie sa se opreasca , daca nu si de 
celelalte Sfinte Taine. In aceasta privinta spune Sfantul Ioan Gura de Aur: „Mai  bine  sa  stea 
biserica lui Dumnezeu fara slujba, adica inchisa, decat sa slujeasca in ea un preot nevrednic!”
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70. Ce sfaturi mai importante dati duhovnicilor?
Preotul duhovnic este suveran in scaunul de spovedanie. El judeca atunci in numele si in 

locul lui Hristos. Nu poate lega oricum, fara judecata; nici sa dezlege orice si pe oricine. Pentru a 
nu gresi  trebuie  sa cunoasca foarte  bine Sfintele  Canoane,  Traditia  Bisericii,  practica  liturgica, 
invataturile Sfintilor Parinti si mai ales Sfanta Scriptura, sa faca aceste arme este ca un soldat fara 
sabie.

Apoi duhovnicul trebuie sa fie tare in credinta, cu mare frica de Dumnezeu, cu multa mila 
de oameni li cu inima de tata pentru toti. Sa judece cat mai atent si drept, adica fara partinire, sa 
tina cont de firea, varsta, asezarea, temperamentul, studiile, pozitia sociala, starea sanatatii, cultura, 
puterea de intelegere si ascultarea fiecaruia, si mai ales, de credinta si de firca de Dumnezeu pe care 
o are credinciosul. Sa spovedeasca cu mare grija si atentie, fara graba. Sa asculte ce i se spune de 
fiecare, si apoi sa intrebe, incepand de la cele duhovnicesti, la cele firesti, de la credinta, rugaciune 
si biserica, la cele omenesti si trupesti. Sa nu iscodeasca prea mult pacatul, sa nu sminteasca mai 
ales pe tineri si copii cu intrebarile sale; sa nu se mire nici sa ocarasca pe cineva pentru pacatele 
marturisite; sa nu intrebe cu cine anume a pacatuit si mai ales sa nu divulge secretul spovedaniei.

Sfintele Canoane spun ca cine divulga pacatele de la spovedanie sa i se ia harul preotiei si al 
duhovniciei. Duhovnicul sa marturiseasca numai individual si niciodata in comun.

71. Cum poate duhovnicul sa socoteasca mai bine canonul la spovedanie?
Duhovnicul trebuie sa tina masura adevarului, adica sa tina calea de mijloc intre dragoste si 

asprime, intre acrivie, adica scumpatate, si pogoramant. Sa masoara asa cum il invata Dumnezeu, 
de la caz la caz, dragostea cu dreptatea si mustrarea cu rabdarea si blandetea. Apoi, sa dea canonul 
dupa masura pacatului, dupa starea sufleteasca si trupeasca a credinciosului si potrivit cu practica si 
Canoanele Bisericii. Preotul are o limita in a lega si a dezlega pacatele, mai ales cand spovedeste 
clerici. El nu are toata puterea de a dezlega, Aceasta o are numai episcopul, iar preotul este numai 
un delegat al lui, deci nu putere limitata. Cand preotul nu poate chibzui canonul, sau are un caz 
grav, amana spovedania si dezlegarea, pana ce se consulta cu un alt duhovnic mai batran, sau il 
trimite pe cel in cauza la episcop.

Daca un duhovnic primeste pe cineva de la alt duhovnic, el este dator sa-l spovedeasca din 
nou, din copilarie; insa nimeni nu poate sili pe cineva sa se spovedeasca la el. Credinciosul are 
libertatea de constiinta sa se duca la cel care are mai multa evlavie, dupa cum il calauzeste Duhul 
Sfant. Ca nimic nu este mai greu decat a spovedi, a creste si a povatui sufletele pe calea mantuirii. 
De aceea multi se feresc de duhovnicie, de teama sa nu alunece si ei in aceleasi pacate. Ca auzi ce 
spune Sfantul Isaac Sirul: „Vai de cei ce se arunca de voia lor in potopul lumii (patimilor) ca sa 
scoata pe altii, iar ei se ineaca si pier pentru Imparatia lui Dumnezeu”. Iar despre cei ce cauta 
duhovnici slabi ca dansii, spune Cuviosul Nicodim Aghioritul:  „Cel ce cauta duhovnic rau ca 
dansul, el nu doreste sa-l vindece de pacate, ci sa-l tolereze in pacatele sale”.

72. Cand duhovnicul se sminteste de pacatele celor pe care ii marturiseste, cade sub 
canon?

Iti raspund cu cuvintele Sfantului Ioan Gura de Aur, care zice despre aceasta: „Nu judeca pe 
cel ce tamaduieste prin spovedanie pe cineva, ca si doctorul, cand operaza, se umple cu puroi li de 
sange, dar el vindeca. Asa si duhovnicul, se umple de sminteli cand spovedeste pe altul, dar el 
mantuieste sufletele de pacate si de osanda vesnica”. Numai atunci cade duhovnicul sub pacat: 
cand iscodeste pacatele oamenilor cu patima, cand se grabeste la spovedanie si nu intreaba pacatele 
cele de moarte cu amanuntul, cand nu da cuvenit sfat penicentului si canon de indreptare pe masura 
pacatelor  lui;  cand  spovedeste  in  comun  si  nu  face  fiecaruia  dezlegare  pe  cap,  prin  punerea 
mainilor; cand sminteste pe credinciosi cu intrebarile sale, indeosebi pe copii si pe tineri, si cand da 
Sfanta Impartasanie repede, fara canon si pocainta, cum obisnuiesc unii preoti astazi.
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73. Care sunt efectele Sfintei Spovedanii si ale Sfintei Impartasanii?
Spovedania dezleaga pacatele,  iar  Sfanta Impartasanie  indumnezeieste  pe om. Numai ca 

spovedania se face in orice timp,  iar  Sfanta  Impartasanie  se da cu mare atentie  si numai  celor 
vrednici de Hristos, ca mare osanda apasa asupra preotului care da Sfintele Taine celor nevrednici. 
Cand cineva nu este vrednic sa primeasca cele  sfinte,  i  se da aghiasma mare,  pana isi  termina 
canonul si paraseste pacatul; iar daca din nou greseste, ia canonul de la capat.

74. Care este soarta sufletelor care au murit spovedite, dar nu si-au facut canonul pe 
pamant?

Cei ce au murit spovediti si dezlegati de pacate, dar au ramas sub canon, sunt scosi din 
muncile iadului prin jertfa Sfintei Liturghii, care le spala pacatele. Aceasta este deosebirea intre 
purgatoriu si jertfa Sfintei Liturghii. Catolicii sustin sa sufletele celor pacatosi se curata intr-un foc 
curatitor, iar noi spunem si credem, dupa invatatura Sfintilor Parinti, ca sufletele celor spovediti 
sunt in iad pentru ca nu si-au implinit canonul pe pamant, se curata si se scot la lumina raiului prin 
Sfanta Liturghie. Ca jertfa si Sangele lui Hristos ne curata pacatele.

75. Ce legatura este intre invatatura si fapta buna?
Cel ce invata pe altii dar el nu face este ca cel ce vantura grau strain, iar el moare de foame. 

Ca spune Sfantul Apostol Pavel: Cunostinta ingamfa, iar duhul da viata. Iar Mantuitorul zice: Cel 
ce va face si va invata, acela mare se va chema intru Imparatia lui Dumnezeu (Matei 5, 9). Deci, 
vezi ca Iisus Hristos pune intai pe „a face” si apoi „a invata!” Intai trebuie sa predicam altora prin 
exemplul vietii noastre si apoi prin cuvant. Cuvantul se cuvine sa iasa din experienta vietii noastre, 
adica din lucrare, iar nu invers, ca numai atunci are putere si ajunge la inima credinciosilor.

Cel ce invata si nu lucreaza fapta buna, sminteste pe credinciosi si nici el nu se mantuieste, 
ca auzi ce zice Hristos: Nimic necurat nu va intra in imparatia Tatalui Meu. Este adevarat ca omul 
nu va putea niciodata sa faca in viata tot ce stie, nici sa ajunga cu lucrarea unde este invatatura. Dar 
este dator, cum spune Domnul, macar cu degerul cel mic sa atinga, sa faca cele ce invata pe altii.

Aceasta ne invata si Sfantul Isaac Sirul, zicand: „Cunostinta fara lucrare este amanet al 
rusinii”, ca ne rusinam de cuvintele noastre si ne mustram de ele sa nu facem ce spunem;  „iar 
cunostinta unita cu lucrarea este camara a nadejdii”, adica, ne da nadejde de mantuire. Dar, 
cum spune un sfant parinte: „Cand este din ascultare, sa indraznesti a vorbi”. Adica, daca este 
absoluta nevoie si ti se porunceste de mai marele tau, atunci vorbeste de Hristos.

Sfantul Isaac Sirul ne invata, zicand: „Cand vrei sa vorbesti undeva, intai sa te smeresti, 
adica sa-ti vezi neputintele tale si apoi sa vorbesti...”. Ca „nimeni nu este mai sarac decat cel 
ce vorbeste, da el nu face”, adica nu traieste. Cea mai puternica predica este cea prin traire, 
prin exemplul personal, „ca cuvantul si strigand, supara; iar viata si tacand, foloseste”.

Sfantul  Ioan  Gura  de  Aur  spune  ca  in  trei  feluri  se  propovaduieste  Evanghelia  lui 
Hrisots: cu cuvantul, cu scrisul si cu trairea, adica cu exemplul personal. Aceasta este cea mai 
inalta  cale  de propovaduire.  Dar Talasie  Libianul  zice:  „Daca nu ai fapte bune,  nu vorbi de 
lucrare”. La fel Sfantul Isaac Sirul zice: „Nimic nu este mai sarac pe lume decat mintea aceea 
care filosofeaza despre fapta buna fara lucrare”.
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C O N V O R B I R E A  A  T R E I A

D E S P R E  I N G E R I ,  M O A R T E ,
V I A T A  V I I T O A R E  S I  J U D E C A T A  D E  A P O I

76. Cand i se da omului inger pazitor? La zamislire, la nastere sau la Sfantul Botez?
Dupa Sfanta Tradutie a Bisericii lui Hristos ingerul pazitor se da omului la Sfantul Botez. 

Acest lucru se poate intelege din rugaciunea a cincea de la facerea catehumenului, unde, printre 
altele,  se  zice  asa:  „Insoteste-i  viata  lui  cu  inger  de  lumina,  ca  sa-l  izbaviasca  pe  el  de  toata 
bantuiala potrivnicului, de intampinarea celui viclean, de demonul cel de amiaza si de nalucirile 
rele”. Pe langa ingerul pazitor, Dumnezeu trimite omului si alti ingeri in viata spre a-l ajuta, a-l 
indrepta si a-l mangaia in ispitele si incercarile luptelor duhovnicesti prin care trece omul in acest 
veac.

Despre aceasta vorbeste dumnezeiescul Apostol Pavel, zicand: Au nu sunt duhuri slujitoare,  
care se trimit spre slujba pentru cei ce vor sa mosteneasca mantuirea?  (Evrei 1, 14). Cu aceste 
cuvinte, Apostolul inalta cugetele ascultatorilor si mangaie foarte mult pe crestini, fiindca arata ca 
Dumnezeu are multa  purtare  de grija pentru dansii,  de vreme ce „pe ingeri,  care covarsesc pe 
oameni, i-a randuit sa slujeasca pentru mantuirea oamenilor”.

Dar  vedem ca,  atat  in  Legea  Veche,  cat  si  in  Legea  Darului,  ingerii  au fost  trimisi  de 
Dumnezeu  sa  ajute  si  sa  slujeasca  oamenilor  celor  alesi,  precum Lot,  Avraam,  Iacob,  Moise, 
Valaam,  Isus  Navi,  Ghedeon,  Manase,  proorocul  David,  Ilie  Tesviteanul,  Sedrah,  Mesah  si 
Abdenago,  Daniil  proorocul,  Iosif,  Fecioara  Maria,  pastorii  de la  Bethleem,  Maria  Magdalena, 
Cornelie  Sutasul,  Apostolul  Pavel  si  altii.  Prin  aceste  cateva  marturii  am  aratat  ca  Preabunul 
Dumnezeu ne randuieste noua ingeri pazitori, nu numai la Sfantul Botez, ci si in toata viata, ajutand 
pe calea mantuirii pe cei drepti, care Il iubesc si cred intru El.

77. Necredinciosii, paganii si ereticii primesc si ei de la Dumnezeu ingeri pazitori?
Unii ca acestia, intrucat nu sunt botezati intru numele lui Hristos, nu primesc ingeri pazitori. 

Ei nu cred in ingeri. Iar cei ce zic totusi ca cred in Dumnezeu, dar sunt eretici, acestia intristeaza si 
departeaza de la ei pe ingerii Domnului care iubesc adevarul dreptei credinte, cel asezat de Hristos 
si de Apostoli in Biserica Sa (A se vedea Talcuirea Epistolei catre Evrei, de Trofilact al Bulgariei, 
1904).

Cat  priveste  popoarele  pagane,  acestea de abia  au cate  un inger  pazitor  pentru hotarele 
fiecarei  tari,  dupa marturia  Sfintei  Scripturi,  care zice:  Atunci  a pus hotarele  neamurilor dupa 
numarul ingerilor lui Dumnezeu (Deut. 32, 9). Acesti ingeri fac parte din ceata Domniilor, ca cei ce 
domnesc peste neamuri.  Dupa traditie,  sunt ingeri  pazitori  peste cetati,  orase,  sate,  manastiri  si 
oriunde se preamareste numele lui Dumnezeu.

78.  Care  este  menirea  ingerului  pazitor  in  viata  credinciosului  si  cum il  ajuta  la 
mantuire?

Menirea  ingerului  pazitor  este  de  a-l  pazi  pe  credincios  in  chip  nevazut  de  ispitele 
diavolului,  de  caderi  in  tot  felul  de  pacate,  de  a-l  calauzi  pe  calea  Bisericii,  a  pacaintei  si  a 
rugaciunii;  de a-l  mangaia  in  necazurile  vietii  li  de a-l  indemna prin cand la toata  fapta  buna. 
Ingerul pazitor este dat de Dumnezeu omului spre pazirea trupului si a sufletului sau. El niciodata 
nu doarme, dupa cuvantul psalmistului: Nici sa dormiteze cel ce te pazeste (Ps. 120, 3).

Ingerul pazitor apara sufletul cel incredintat lui in toata vremea de ispita, daca are credinta 
si  frica  de  Dumnezeu,  dupa  spusa  aceluiasi  imparat  si  prooroc:  Tabara-va  ingerul  Domnului  
imprejurul celor ce se tem de dansul (Ps. 33, 9). Ingerul pazitor slujeste la mantuirea omului (Evrei 
1, 14). Ingerul pazitor scapa pe om in vreme de primejdie (Fapte 5, 19; 12, 7-8; 12, 15; 9, 11). 
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Ingerul pazitor este duh slujitor al lui Dumnezeu spre pazirea oamenilor (Ps. 102, 21; 103, 5; Luca 
16, 22; Evrei 1, 7). Mantuitorul ne porunceste sa nu dispretuim pe copii,  ca ingerii lor, in ceruri,  
pururea vad fata Tatalui Meu (Matei 18, 10).

79.  Crestinul  are  si  un  inger  rau  care  ii  urmeaza  toata  viata?  Care  este  scopul 
ingerului rau?

Da, orice crestin are de la Botez un inger bun, care sta de-a dreapta lui si il povatuieste spre 
tot locul placut lui Dumnezeu. El scrie cu de-amanuntul, una cate una, toate faptele bune, pe care le 
face in viata  si pe care i le va prezenta  in ceasul  judecatii,  cand „cartile  se vor deschide”.  De 
asemenea, crestinului ii urmeaza din pruncie si un inger rau (diavol) care scrie si el, amanuntit, tot 
pacatul pe care il face omul in viata, pana in clipa mortii.

Scopul ingerului rau este de a-l ispiti intotdeauna si a-l indemna la pacat, cu gandul, cu 
imaginatia, cu simturile, cu cuvantul, cu fapta, cu trupul si cu sufletul.  Daca omul il asculta, se 
invoieste la pacat si chiar il savarseste; diavolul scrie orice gand, orice cuvant sau fapta rea facuta 
in  viata,  de care  ii  va cere  raspuns la  judecata  particulara,  adica  dupa  moarte,  daca  nu a  fost 
dezlegat de pacate in viata, prin spovedanie si pocainta.

80. Cum poate crestinul scapa de ispitele ingerului rau, adica ale diavolului, care il 
urmareste toata viata?

De nevoie este pentru mantuirea omului sa fie ispitit de diavolul, ca daca nu se va ispiti, nu 
se va mantui.  Nu se poate cali  in lupta cea duhovniceasca si nu poate avea nici  o plata pentru 
faptele sale cel bune, fiind facute din obicei, fara nici o impotrivire de la diavolul. De acee zice si 
Sfantul Petru, ca diavolul, potrivnicul vostru, ca un leu racnind umbla, cautand pe cine sa inghita,  
caruia stati-i impotriva, fiind intariti in credinta... (I Petru 5, 8-9).

Deci, viata noastra este o lupta cu diavolul, care ne ispiteste, fie prin propriul nostru trup, fie 
prin cei din jurul nostru, fie direct prin slugile intunericului.  Ispitele sunt necesare pentru ca ne 
calesc in lupta cu pacatul, pentru mantuirea noastra, dar numai sa nu ne biruiasca. Un mare parinte 
din Pateric zice: „Inlatura ispitele si nu se va mantui nici un om”. 

Crestinul poate scapa nebiruit de ispitele diavolului prin lucrarea tuturor faptelor bune si 
mai ales prin rugaciune, post, smerenie, dragoste, spovedanie deasa, pocainta, milostenie si multa 
rabdare.

81. Cand crestinul pacatuieste cu voia sa, se indeparteaza ingerul bun de la dansul? 
Dar cand face o fapta buna, fuge ingerul rau de la dansul?

Daca pacatul este uraciune inaintea lui Dumnezeu (Deut. 25, 16; Prov. 5, 5; 10, 5; 3, 32), 
apoi cum va iubi ingerul Domnului pe cei pacatosi si nu se va departa de la ei? Si daca cel ce face  
pacatul este de la diavolul (I Ioan 3, 8-10; Ioan 8, 44), apoi cum va sta ingerul Domnului langa cel 
ce face lucrurile diavolului, adica langa cel betiv, desfranat, preadesfranat, necredincios, mincinos, 
zgarcit, urator de oameni si eretic. Si daca pacatul alunga de la om binecuvantarea lui Dumnezeu 
(Num. 14, 34; Isus Navi 5, 6; Ps. 80, 13-14; Isaia 48, 18-19), apoi cum va sta ingerul Domnului 
langa l cel ce lucreaza pacatul? Si daca Duhul Sfant se intristeaza de pacat (Gal. 4, 30; I. Tes. 5, 
19), cum nu se va intrista ingerul Domnului si nu voieste sa se intoarca la pocainta? Si daca Sfantul 
Duh este maniat si suparat pe cei neascultatori si rai (Isaia 6, 3, 10), cum nu va supara si ingerul 
Domnului cel curat si sfant, pe cel ce face pacate si nu voieste sa se intoarca la pocainta?

Asadar, ingerul pazitor, randuit de Dumnezeu fiecarui crestin, uraste pacatul, caci pacatul 
ucide sufletul, si se departeaza de la cel ce lucreaza faradelege. Dar, iarasi se intoarce si ajuta pe 
omul pacatos, cand acesta vine la pocainta cu lacrimi si cu durere in inima pentru cele facute (II 
Cor. 7, 9). Caci  bucurie se face in cer pentru un pacatos care vine la pocainta (Luca 15, 7-10), 
deoarece Dumnezeu voieste  ca toti oamenii sa se mantuiasca si sa vina la cunostinta adevarului  
(Iez. 18, 23-32; 33, 11; II Petru 3, 9).
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Deci, cand omul face cele rele, intristeaza si departeaza de la sine pe Duhul Sfant si pe 
ingerul pazitor, iar in locul lui se apropie de om diavolul si duhul cel rau. Iar cand crestinul se 
intoarce din toata inima la pocainta, veseleste pe Dumnezeu si pe toti ingerii din cer, apropie de 
sine pe ingerul sau si alunga de la dansul pe ingerul satanei. Si aceasta lupta se da in inima si 
mintea omului in orice clipa, pana la sfarsitul vietii lui.

82. Cum trebuie sa colaboreze crestinul cu ingerul sau pazitor, pentru a ajunge intru 
imparatia lui Dumnezeu?

Crestinul trebuie sa imite pe sfinti si pe ingeri, ca sa fie numarat in cer impreuna cu sfintii si 
cu ingerii. Adica, sa-L slaveasca neincetat pe Dumnezeu, sa-L laude si sa-I multumeasca totdeauna 
pentru toate, sa-L asculte, sa pazeasca poruncile Lui, sa-L iubeasca pe Dumnezeu, sa iubeasca pe 
toti oamenii si sa duca intru toate viata crestineasca. Precum ingerul este slujitor al lui Dumnezeu si 
il pazeste pe om intru caile sale (Ps. 90, 11) si precum ingerul se supune voii lui Dumnezeu (Ps. 
102, 20-21), la fel trebuie sa faca si omul credincios. Sa se supuna lui Dumnezeu si sa faca voia 
Lui. Si daca ingerul se bucura de intoarcerea pacatosului la pocainta (Luca 15, 7-10), asa se cuvine 
sa faca si omul credincios. Sa se bucure de intoarcerea celor rai la pocainta.

Daca ingerii se ingrijesc de mantuirea oamenilor si le ajuta (Fac. 24, 7; Ps. 90, 11-12; Ps. 
33, 7; Matei 4, 6), asa sa faca si crestinii, mai ales pastorii de suflete; sa se ingrijeasca in tot chipul 
de  mantuirea  si  intoarcerea  la  pocainta  a  sufletelor  omenesti.  Ingerii  slavesc  neincetat  pe 
Dumnezeu, dupa cuvantul psalmistului:  Bine voi cuvanta pe Domnul in toata vremea; pururea 
lauda Lui in gura Mea (Ps. 33, 1). Si daca ingerul este pururea veghetor spre tot lucrul bun, apoi si 
omul credincios este dator neincetat sa vegheze cu mintea sa si sa ia aminte ca potrivnicul nostru,  
diavolul, umbla ca un leu, cautand pe cine sa inghita (I Petru 5, 8). Asa de va face tot crestinul, se 
va afla impreuna lucrand cu ingerul sau pazitor la savarsirea tuturor faptelor bune.

83. In ce chip ajuta ingerul pazitor pe suflet in ceasul mortii si pana cand ramane 
langa el dupa moarte?

Mai intai ingerul pazitor se roaga lui Dumnezeu pentru sufletul incredintat lui, ca sa aiba 
sfarsit crestinesc si sa i se ierte toate pacatele. Apoi ii da in cuget credinciosului sa se impace cu 
toti, sa se spovedeasca din copilarie la preot, sa se impartasasca cu Trupul si Sangele Domnului si 
sa-si puna toate in buna randuiala. Iar in ceasul mortii lui, nu numai un inger il ajuta pe el, daca a 
facut fapte bune, ci mai multi.

Acest lucru il spune Sfantul Efrem Sirul, zicand: „Au nu stiti, fratii mei, ce fel de frica si de 
nevoie avem sa patimim in ceasul iesirii noastre din viata aceasta, cand se va desparti sufletrul de 
trup? Mare frica, mare taina se savarseste acolo. Ca vin la dansul ingerii buni si o multime de oaste 
cereasca si toate puterile cele potrivnice si stapanitorii intunericului, amandoua partile voind sa ia 
sufletul si sa-l aseze si sa-i intocmeasca locurile lui.

Deci, daca sufletul si-a castigat de aici fapte bune, in ziua iesirii lui, faptele bune pe care le-
a  castigat  de aici  se  fac ingeri  buni  si  il  inconjoara pe dansul  si  nu lasa nici  una din puterile 
potrivnice sa se atinca de el; ci il iau pe dansul cu bucurie si veselie impreuna cu ingerii, cantand 
cantari de biruinta lui Dumnezeu, si il duc pe dansul la Stapanul Hristos, Imparatul slavei, si il 
inchina Lui impreuna cu toata puterea cereasca, si il duc de aici in loc de odihna, unde nu este 
durere, nici intristare, nici suspin, nici lacrimi, nici grija, nici viata nemuritoare si veselie vesnica, 
impreuna cu toti care au bineplacut lui Dumnzeu...” (Sfantul Efrem Sirul,  Cuvant pentru ca de-a 
pururea sa avem in minte ziua iesirii noastre din viata, tromul III).

La cei pacatosi, spune Sfantul Efrem Sirul, faptele lor cele rele se prefac in ceasul mortii in 
ingeri rai si il insotesc pana este aruncat in focul gheenei, acuzandu-l pe el de acelea ce le-a facut si 
nu s-a pocait. Dupa moarte ingerul insoteste sufletul 40 de zile, impreuna cu alti ingeri, aratandu-i 
intai  fericirea raiului si apoi muncile iadului.  Apoi il  duc pentru a treia oara in fata Preasfintei 

35



Treimi si i se hotareste, pana la judecata de apoi, fie loc de odihna in rai, fie loc de osanda, dupa 
faptele sale.

Din clipa aceea ingerul pazitor il paraseste pana la judecate viitoare. Iar cum sufletul trece 
prin vamile vazduhului dupa moarte, acelasi sfant parinte Evrem ne arata, zicand: „Atunci, luand 
ingerii  sufletul  se duc prin vazduh, intru care stau incepatoriile,  stapaniile  si tiitorii  de lume ai 
puterilor celor potrivnice, parasii nostri ce amari, vamesii cei cumpliti, luatorii de seama si zapciii, 
care, intampinand pe suflet in vazduh, il iscodesc si aduc inaintea omului pacatele si zapisele cele 
din tinerete, cele din batranete, cele de voie si cele fara de voie, cele facute cu lucrul, cu gandul si 
cu aducerile aminte. Multa este frica acolo, mult cutremur ticalosului suflet; nepotrivita este nevoia 
care o patimeste atunci de la multimea milioanelor de vrajmasi, tinandu-se de dansii, frangandu-se, 
clevetindu-se, impingandu-se, oprind pe suflet sa nu se salasluiasca in lumina si sa intre in latura 
celor vii. Insa sfintii ingeri luand pe suflet, il duc...” (Ibidem, Cuvant pentru a doua venire si pentru 
judecata, tomul III). Astfel, sfantul inger pazitor, dupa cum mai inainte am aratat, intotdeauna sta 
langa omul credincios, spre a-l pazi si a-l ajuta in viata. Insa si dupa moarte il insoteste pe suflet 
pana la 40 de zile.

84. La invierea cea de obste va veni si ingerul pazitor al fiecarui om?
In ziua infricosatei judecati, ingerul pazitor ajuta sufletul pe care l-a pazit in aceasta lume si 

calatoreste cu el inaintea infricosatului Judecator. Despre acest adevar se scrie in mai multe locuri, 
si mai ales la „Canonul catre ingerul pazitor”, unde se scrie asa: „Cand se va pune scaunul si cartile 
se vor deschide, si Cel vechi de zile va sedea, si oamenii se vor judeca, si ingerii vor sta inainte, si 
pamantul se va clatina, si toate se vor infricosa si se vor cutremura, atunci arata spre mine iubirea 
Ta de oameni si ma izbaveste de gheena, pe Hristos imblanzindu-L” (Cantarea a 8-a).

Ingerul pazitor va conduce sufletul la invierea cea de apoi, spre a-si cunoaste trupul sau din 
pamant, cum spune in viata Sfantului Vasile cel Nou din 26 martie.

85. Cum se bucura ingerii din ceruri pentru un pacatos care se pocaieste si in ce chip 
se intristeaza cand pacatuieste?

Ingerii din ceruri se bucura cand se pocaieste un pacatos, asemenea Pastorului celui mare, 
Mantuitorul nostru Iisus Hristos, Care a aflat oaia cea pierduta,  adica neamul omenesc,  zicand: 
Bucurati-va impreuna cu Mine ca am aflat oaia cea pierduta (Luca 15, 6). Acest lucru il descopera 
Mantuitorul si in pilda cu drahma cea pierduta. El arata bucuria ingerilor pentru cel ce se intoarce la 
pocainta prin cuvintele: Va zic voua, asa se face bucurie inaintea ingerilor lui Dumnezeu pentru un 
pacatos care se pocaieste (Luca 15, 10). Iar cand omul pacatuieste, ingerul pazitor se intristeaza si 
plange  pentru  el,  departandu-se de  acel  suflet,  pana  cand iarasi  se  intoarce  la  Dumnezeu  prin 
pocainta.

86. Care este cea mai inalta intelepciune a crestinului?
Dupa Sfantul Vasile cel Mare, cea mai inalta intelepciune a crestinului este sa cugete de-a 

pururea la ceasul mortii. Iar dupa Sfanta Scriptura, cea mai inalta filosofie a crestinului este frica de 
Dumnezeu  (Ps.  1,  1-4:  110,  10;  Iov  18,  28;  Prov.  15,  33).  Frica  de  Dumnezeu  este  neaparat 
trebuincioasa pentru cinstirea lui Dumnezeu (Ps. 5, 7) si slujirea lui Dumnezeu (Deut. 6, 13; 10, 20; 
Ps. 2, 11; Evrei 12, 20).

Frica de Dumnezeu este necesara pentru dobandirea mantuirii nostre (Filip. 2, 12; Prov. 28, 
14); pentru pazirea poruncilor lui Dumnezeu (Deut. 6, 24; 8, 6; 10, 12-13); pentru ferirea de pacate 
(Ies. 20, 20; Ps. 4, 4; Prov. 14, 16; 16, 6; Iov 1, 8; 2, 3); pentru dobandirea sfinteniei (II Cor. 7, 1); 
pentru a carmui sufletele cu dreptate (Ies. 18, 21; II Regi 23, 3); pentru a judeca drept (II Paral. 19, 
6-9).

De aceea Sfanta Scriptura ne invata sa umblam intru toate cu frica lui Dumnezeu, sa facem 
toate cu credinta si cu frica de Dumnezeu (II Paral. 19, 9; Ef. 5, 21; Col. 3, 22).
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87. Ce trebuie sa intelegem prin cuvintele: Adu-ti aminte de cele mai de pe urma ale tale  
si in vceac nu vei gresi (Isus Sirah 7, 38)?

Aceste cuvinte ne invata ca de-a pururea sa avem in minte, pe langa frica de Dumnezeu, si 
cugetarea mortii. Insa aceasta, la cei noi incepatori in fapta buna, caci cei ce sunt sporiti, prin darul 
lui Dumnezeu, dobandesc in locul fricii de moarte, dragostea de Dumnezeu. Acestia nu mai au frica 
de moarte, deoarece dragostea scoate afara frica (I Ioan 4, 18). Iar cele mai de pe urma ale omului, 
dupa Sfintii Parinti, de care trebuie sa ne aducem aminte in toata viata, sunt: ceasul mortii, adica 
despartirea sufletului de trup, trecerea sufletului pe la vamile vazduhului, starea sufletului inaintea 
Preasfintei Treimi si hotararea care i se va da, adica raiul sau iadul.

88. Ce intelegem prin moarte?
Prin moarte se intelegem doua lucruri: moartea fizica, adica despartirea sufletului de trup, si 

moartea duhovniceasca, adica calcarea poruncilor lui Dumnezeu, care ucide si sufletul  si trupul 
omului pacatos. Omul insa nu moare niciodata cu sufletul, ci numai cu trupul. Caci sufletul este 
creat de Dumnezeu nemuritor, fie ca ajunge in rai sau in iad, dupa faptele lui. Moartea sufletului 
este pacatul, dupa cuvantul: Plata pacatului este moartea (I Cor. 15, 56; Iez. 18, 4, 20; Rom. 1, 32; 
6, 16 etc).

89. Ce intelegem prin judecata particulara si unde se aseaza sufletele oamenilor dupa 
moarte?

Sunt doua feluri de judecati ale oamenilor. Cea dintai este  judecata numita particulara, 
adica personala, ce se va face indata dupa moarte, cand fiecare suflet trece prin infricosatele vami 
ale vazduhului si sta inaintea Dreptului Judecator, spre a i se hotari loc de odihna sau se osanda 
provizorie, dupa faptele lui, pana la a doua venire a lui Hristos. A doua este judecata de apoi sau 
generala, a tuturor oamenilor, care va avea loc la sfarsitul veacurilor, cand se vor alege cei buni 
de cei rai si vor merge cei buni intru imparatia lui Dumnezeu, si asa pururea cu Domnul vor fi...,  
iar cei rai vor fi aruncati in focul cel vesnic (Matei 25, 31-46).

Cat despre locul unde se asaza sufletele oamenilor dupa moarte, potrivit cu pilda bogatului 
nemilostiv si saracului Lazar (Luca 16, 19-31), Sfanta Biserica ne invata asa: timp de doua zile 
dupa moarte, sufletul este purtat de ingerul pazitor peste tot in lume, pe unde a trait si a facut fapte 
bune sau rele, si isi aminteste de toate cele din pruncie pana in ceasul mortii. In a treia zi este dus la 
Dumnezeu, iar la 40 de zile i se randuieste loc de odihna sau osanda.

In Pravila Mare de la Targoviste, capitolul  162, spune ca „sufletul,  de multa dragoste a 
trupului (sau), caci s-a despartit  de dansul, uneori merge la casa aceea unde a fost in viata,  iar 
alteori la mormantul unde este trupul ingropat. Iar imbunatatitul si dreptul suflet merge la locurile 
unde avea obiceiul sa se roage pentru mantuirea lui si face doua zile pe pamant. Iar a treia zi merge 
impreupa  cu  ingerul  sau  la  cer  si  sta  inaintea  groaznicului  scaun  si  se  inchina  inaintea  lui 
Dumnezeu. Pentru aceea se face a treia zi Sfanta Liturghie si pomana pentru cel mort. Iar daca se 
inchina lui Dumnezeu, merge cu ingerul de ii arata bogatele si frumoasele lacasuri ale sufletelor 
dreptilor si ale sfintilor care au facut voia lui Dumnezeu in lume. Toate acestea le vede sufletul 
atunci (de la a patra zi pana la a noua zi).

Iar a noua zi merge iar de se inchina lui Dumnezeu. Pentru aceasta se face Liturghie si 
pomenire la a noua zi. Apoi il duce ingerul si ii arata toate muncile cele de dedesupt (din iad) pana 
la 40 de zile (cand se inchina a treia oara Preasfintei Treimi).  Pentru aceasta se fac liturghii  si 
pomeniri (pentru cei morti) la 40 de zile. Iar de acum incolo, dupa lucrurile care le-am facut, ii da 
lui loc de se odihneste, pana va veni Hristos sa judece lumea si sa-i dea sau sa-i plateasca dupa 
lucrurile lui”.

Aceasta este Traditia Bisericii si acesta este rolul slujbelor de ce fac pentru cei raposati.
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90. Ce deosebire este intre rai si imparatia lui Dumnezeu?
Sfantul Ioan Damaschin, in Dogmatica sa, spune ca „raiul este material si spiritual si in el 

stau sfintii pana la sfarsitul lumii”. Dupa Judecata de apoi, dreptii vor intra impreuna cu Hristos 
intru imparatia cerurilor.

In rai sfintii si dreptii nu se impartasesc direct  din slava Preasfintei Treimi, ci numai in 
parte. Iar cand vor „intra intru slava Sa”, atunci „vor fi pururea cu Domnul”. In rai stau dreptii 
numai provizoriu, temporar, pana la infricosata judecata generala; iar in imparatia lui Dumnezeu 
petrec vesnic impreuna cu ingerii, in lumina cea neinserata a Preasfintei Treimi. In rai sufletele pot 
fi  mutate  dintr-o  stare  de  fericire  in  alta,  potrivit  cu  faptele  facute  pe  pamant,  care  ajuta  la 
mantuirea altora in vreme indelungata si potrivit cu rugaciunile si milosteniile ce se fac pentru ele; 
iar in imparatia lui Dumnezeu toate sunt desavarsite si vesnice.

Raiul este o gradina dumnezeiasca, cu pomi, cu flori, cu pasari ceresti, cu fericire nedeplina, 
situata „in cer”. Iar imparatia lui Dumnezeu este insusi locul slavei, unde se afla scaunul Preasfintei 
Treimi,  situata  deasupra cerurilor,  in „cerurile  cerurilor”,  despre a  carei  slava nimeni  nu poate 
vorbi; nici om, nici inger, nici insusi Sfantul Pavel, care a fost rapit pana la al treilea cer (II Cor. 12, 
3-4). Asadar, primul om a pierdut prin pacat raiul, o gradina cereasca, iar prin credinta in Iisus 
Hristos si prin sfintenie va dobandi, nu o gradina, nu raiul cel dintai, ci insasi imparatia slavei lui 
Dumnezeu.

Cuviosul Nicodim Aghioritul, in talcuirea Epistolei a doua catre Corinteni, spune ca „dupa 
slava, altul este cerul si altul este raiul. Iar dupa alegorie si analogie, poate este acelasi sau poate nu 
este acelasi... Sfantul Maxim Marturisitorul explica mistic cele trei ceruri la care poate ajunge omul 
indumnezeit.  Intaiul  cer  este  sfarsitul  a  toata  fapta  buna.  Al  doilea  cer  este  inaltarea  mintii  si 
cunostintei la cele dumnezeiesti, atat simtite cat si gandite.

Al treilea cer este teologia,  prin care ajunge cel desavarsit,  cu ajutorul darului Sfantului 
Duh, la starea de contemplatie, adica la rapirea mintii si la intelegerea tainelor lui Dumnezeu celor 
mai presus de constiinta. Unii din Sfintii Parinti zic ca Apostolul Pavel a fost rapit in rai, adica la al 
treilea cer al cunoasterii dumnezeiesti, fiindca i s-au vestit cuvinte tainice si negraite in despre rai, 
care si astazi  sunt ascunse pentru noi. Adica,  este pomul vietii  cel din mijlocul raiului;  ce este 
pomul cunostintei binelui si raului; ce au fost heruvimii si sabia de vapaie care pazea usa Edenului; 
ce au fost pomii din care a randuit Dumnezeu sa manance Adam, si altele pe care le-au talcuit 
Sfintii Parinti, insa nu asa cu amanuntul.

Raiul este loc foarte laudat pentru frumusetea lui. Acolo a fost rapit Sfantul Pavel si a auzit 
cantari pe care nu este cu putinta omului a le vorbi (II Cor. 12, 4). Acolo sunt Enoh si Ilie; acolo 
este talharul de pe cruce; acolo este „sanul lui Avraam” in care a intrat Lazar si unde sunt asezate 
de catre ingeri toate sufletele dreptilor si sfintilor, in loc de odihna, pana la judecata viitoare, cand li 
se va da imparatia cerurilor (Kiriacodromion, Talcuirea evangheliei cu bogatul si saracul Lazar).

91. Care sunt insusirile sufletului dupa moarte?
Sufletul,  dupa  despartirea  de  trup,  isi  pastreaza  insusirile  sale  date  de  Dumnezeu,  ca 

memoria, cugetarea, gandirea, intelegerea, vointa libera etc. In schimb unele facultati ca: placerea, 
mahnirea, frica, mania, imaginatia, activitatea si cele de acest fel, dincolo nu lucreaza ca aici, unde 
sufletul  este  in  legatura  cu  trupul  acesta  patimas.  Toate  aceste  facultati  dupa  moarte  se 
induhovnicesc,  asemenea  trupurilor  cele  duhovnicesti,  dupa cuvantul  Sfantului  Pavel  care  zice: 
Semana-se trup sufletesc, scula-se-va trup duhovnicesc (I Cor. 15, 44).

Patru  sunt  insusirile  trupului  inviat  din  morti,  dupa  Sfantul  Apostol  Pavel: 
nestricaciunea, cinstea, puterea si duhovnicia (I Cor. 15, 42-44). Iar insusirile sufletului sunt cele 
aratate mai sus, care raman vesnic cu el, fie ca sufletul este in rai sau in iad. In schimb, insusirile 
firesti ale trupului omenesc, precum puterea seminala, cea hranitoare si simtitoare, dupa moarte nu 
se mai are sufletul, deoarece trupurile duhovnicesti in rai nu mai au nevoie de mancare si bautura, 
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cum spune Sfantul Pavel: Imparatia lui Dumnezeu nu este mancare si bautura, ci dreptate, pace si  
bucurie in Duhul Sfant (Rom. 14, 17).

92.  Sufletele  dreptilor  se  cunosc  intre  ele  in  rai?  Dar  ale  pacatosilor  din  iad?  Ce 
legatura este intre cei din rai cu cei din iad si cu cei de pe pamant?

Ca dreptii se cunosc in rai, despre aceasta nu poate fi nici o indoiala. Acest lucru il arata 
Insusi Mantuitorul in pilda cu bogatul nemilostiv si saracul Lazar, unde spune: Si in iad, ridicandu-
si bogatul ochii sai, vede pe Avraam de departe si pe Lazar in sanurile lui (Luca 16, 23). Dar nu 
numai sa se vad, ci intelegem din Sfanta Evanghelie sa se aud unii pe altii. Ca iata ce zice bogatul 
din iad catre Avraam: Parinte Avraam, miluieste-ma si trimite pe Lazar...

In  Kiriacodromion scrie urmatoarele, la talcuirea acestei evenghelii: „Cei pacatosi vad pe 
cei drepti, nu numai pe cei cunoscuti, ci si pe cei necunoscuti. Vad cei pacatosi si pe cei nedreptatiti 
de dansii, insa „de departe”. Ca foarte departe sunt ei de imparatia lui Dumnezeu si de fericirea cea 
vesnica. Vede bogatul cel nemilostiv pe Avraam cel milostiv si iubitor de staini si pe Lazar cel 
nemiluit de dansul. Egipteanca cea inversunata (femeia lui Putifar) vede pe Suzana cea curata si pe 
Iosif pe care l-a suparat si nepastuit. Izabela cea nedreapta vede pe Ilie cel drept si pe Nevute pe 
care l-a nedreptatit. Iar Nero tiranul vede pe Constantin imparatul, cel intocmai cu Apostolii, pe 
Petru, pe Pavel si pe ceilalti sfinti pe care i-a omorat. Aceasta o adevereste si cuvantul Domnului, 
Care zice: Vedea-vor pe Acela pe Care L-au impuns (Ioan 19, 37).

Aceasta mai pe larg o zice inteleptul Solomon, graind: Atunci va sta dreptul cu indrazneala  
multa inaintea fetei celor ce l-au necajit pe el si a celor ce au lepadat ostenelile lui si, vazand, se  
vor  tulbura  cu  frica  groaznica  si  se  vor  minuna  de  vederea  cea  preslavita  (Intelepciunea  lui 
Solomon 5, 1-2).

Deci, legatura dintre cei din rai cu cei din iad aceasta este, ca se vad si se aud unii pe altii 
„de departe”; ca cei din iad se roaga si cer ajutor celor din rai, ca sa fie scapati de osanda. Iar cei de 
pe pamant sunt in legatura duhovniceasca de dragoste cu toti cei raposati, indiferent unde ar fi, si 
fac rugaciuni si milostenii pentru izbavirea lor din munci. Datorita acestora si, mai ales, Sfintei 
Liturghii si dezlegarilor ce se fac in Biserica pentru cei raposati, este posibila iesirea unor suflete 
din iad, spre a intra in rai, prin mila Preabunului nostru Dumnezeu. Dar numai pana la judecata cea 
de apoi, dupa care nimic nu se mai poate face pentru cei aruncati in muncile iadului. Cei din iad 
vad si pe cei de pe pamant si se cunosc intre ei, dar nu pot ajuta cu nimic (Luca 16, 28-31).

93. Ce trebuie sa intelegem prin cuvintele Domnului, Care zice: Ma sui sa va pregatesc  
voua loc si In casa Tatalui Meu multe locasuri sunt (Ioan 14, 2)?

Mantuitorul nostru Iisus Hristos S-a suit la ceruri sa gateasca loc celor ce vor crede in El si 
vor lucra poruncile Lui. Si aceasta gatire este despartita dupa masura faptelor bune ale fiecaruia, 
zice Sfantul Andrei al Cezareei in talcuirea Apocalipsei, la Cuvantul VI. In ce consta „pregatirea” 
de loc in ceruri, ramane o taina a lui Dumnezeu. Ea insa arata dragostea desavarsita a Tatalui si a 
Fiului si a Sfantului Duh pentru omul impodobit cu fapte bune, care devine fiu al lui Dumnezeu 
dupa dar.

Iar cat priveste multele locasuri care sunt in „casa Tatalui”, adica in ceruri, auzi pe Sfantul 
Efrem Sirul ce zice: „Multele locasuri ale Tatalui numeste Mantuitorul pe masurile mintilor celor 
ce se salasluiesc in latura aceea (in rai), adica pe despartirile si deosebirile intru care cu mintea se 
vor desfata. Ca nu cu deosebirea locurilor, ci cu randuiala darurilor a zis Domnul multe locasuri. 
Caci precum din razele soarelui acestuia simtit, dupa curatirea puterii celei vazatoare (fiecare) se 
desfateaza... asa si in veacul viitor toti dreptii si sfintii se vor salaslui intr-o bucurie cu nedespartire 
si fiecare, dupa masura sa, dintr-un soare gandit se straluceste si dupa vrednicie trage bucurie si 
veselie” (Tomul III, Cuvant pentru fericitele locasuri).
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94. Dumnezeu, Care stie mai inainte de nastere cine se mantuieste, de ce ne sileste pe 
om sa mearga pe calea mantuirii?

Da, Dumnezeu stie toate  mai  inainte  de nastere noastra.  El stie care  din oameni  se vor 
mantui si care se vor osandi. Dar nu le hotaraste toate mai dinainte, ci lasa la voia lor libera. Ca 
daca l-ar sili pe om pe calea mantuirii, i-ar rapi libertatea si vointa si omul nu ar mai avea nici o 
plata dincolo. Adica, omul si-ar pierde calitatea sa de om, de fiinta libera si, deci, si-ar pierde si 
rasplata si mantuirea. Ca Dumnezeu nu este spargator de usi, ci numai bate la usa inimii fiecaruia, 
iar a deschide este in voia libera a omului. Auzi ce zice Domnul: Iata, stau la usa si bat; de va auzi  
cineva glasul Meu si va deschide usa, voi intra la el si voi cina cu el si el cu Mine (Apoc. 3, 20).

Iata,  dar,  ca  Dumnzeu nu forteaza  usa,  adica  voia  libera  a  omului.  Dumnezeu stia  mai 
dinainte  ca cetatea  Ninive se va pierde,  pentu rautatile  sale,  dar  nu a  hotarat  pierderea ei  mai 
dinainte, asteptand intoarcerea oamenilor. Intoarcerea lor la pocainta a intors spre bine si hotararea 
lui Dumnezeu (Dupa Sfantul Ioan Gura de Aur, Cuvant despre pocainta, din Impartire de grau).

Asadar, ramane la voia omului de a se incununa sau a se osandi, caci Dumnezeu voieste ca 
toti oamenii sa se mantuiasca si la cunostinta adevarului sa vina (Isaia 45, 22; Matei 18, 14; Ioan 
3, 16; Tim. 2, 4; 3, 4; II Petru 3, 9) La mantuirea fiecaruia dintre noi se cere o singura conditie: 
unirea voii noastre cu voia lui Dumnezeu si atunci niciodata nu ne vom osandi.

95. Cum poate ajuta Biserica sufletele credinciosilor dupa moarte?
Zice  Sfantul  Simeon  al  Tesalonicului  ca  „mai  mult  decat  orice  alta  slujba,  sufletele 

raposatilor nostri sunt ajutate dupa moarte de Sfintele Siturghii si scoaterea de miride (particele) 
pentru ei” (Tratat asupra tuturor dogmelor).

Rugaciunile  pentru  morti  se  intemeiaza  pe  credinta,  pe  binefacerile  aproapelui  si  pe 
incredere in pocainta celor raposati, cu care cei vii se prezinta inaintea Domnului, ca o implinire a 
poruncii  de a se iubi unii cu altii.  De vor fi mici  pacatele celui mort,  atunci el se foloseste de 
Liturghiile, rugaciunile si milosteniile ce se fac pentru el, adica il iarta Dumnezeu si-l scoate afara 
din iad. Iar de vor fi pacate mai grele, pe care nu le-a spovedit in viata, atunci nu se iarta, ci numai 
se usureaza. Caci Dumnezeu a inchis poarta raiului pentru el si nu-i foloseste la nimic; dar foloseste 
celor vii care le aduc cu vrednicie (Pravila Mare de la Targoviste, 158).

„Mirida care se scoate la Liturghie si pomenirea care se face pentru cel mort, il uneste pe cel 
mort  cu Dumnezeu si-l  impartaseste  cu Dansul nevazut”  (Sfantul  Simeon al  Tesalonicului,  VI, 
374). Foloseste inca pentru sufletele celor raposati si pomenirile care se fac la 3, la 9 si la 40 de zile 
(Ibidem 372). Pomenirea mortilor se face pana la un an din trei in trei luni si apoi din an in an pana 
la  sapte  ani.  Cel  ce a murit  spovedit,  dar nu si-a implinit  canonul,  este ajutat  dupa moarte  de 
slujbele Bisericii, de rugaciuni si de milostenii ce se fac pentru el. Iar dintre rugaciunile ce se fac 
pentru raposati, cele mai de folos sunt Sfintele Liturghii (Sfantul Simeon al Tesalonicului, IX, 72; 
Pravila  bisericeasca de  Arhimandrit  Nicodim Sachelarie  si  Viata  repausatilor).  Daca cineva  a 
murit spovedit, dar nu si-a facut canonul pe pamant, il  face dincolo, in iad, si apoi este scos la 
odihna raiului.

96.  Ce sunt  si  cate  sunt  la  numar vamile  vazduhului,  pe  unde trec  sufletele  dupa 
moarte?

Vamile vazduhului sau „tribunalele” din vazduh, pe unde trec si sunt cercetate  sufletele 
oamenilor dupa moarte, sunt formate din cete de ingeri rai, diavoli dintre cei mai infricosati, care 
stau in calea sufletelor, le opresc, le vadesc pacatele facute, chiar si pe cele spovedite si parasite de 
multa vreme, pe cele savarsite in copilarie, in tinerete, la batranete, pe cele gandite si savarsite cu 
voie sau fara de voie, pana in clipa mortii.

Sfantul Aposto Pavel zice despre aceste cete diavolesti: Ca nu ne este noua lupta impotriva  
trupului  si  a  sangelui,  ci  impotriva  stapaniilor,  a  incepatoriilor  si  a  stapanitorilor  veacului  
acestuia (Ef. 6, 12). Asa precum si Sfantul Pavel adevereste, ca cel ce a fost rapit pana la al treilea 
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cer,  precum  si  Traditia  Bisericii  ne  invata  ca  cetele  diavolilor  din  vazduh  sunt  impartite  in 
numeroase grupuri sau polcuri, dupa numarul patimilor si ale pacatelor de moarte. Fiecare ceata de 
ingeri rai, una mai ingricosatoare decat alta, are in fruntea sa un inger cumplit, avand misiunea sa 
cerceteze sufletul de un anumit pacat. Adica, de cand l-a facut, de cate ori, in ce imprejurare, daca 
l-a marturisit sau nu la preot, daca a facut sau nu canon pentru el, daca l-a parasit, daca a indemnat 
si  pe altii  sa-l  faca sau nu.  Cele mai  grele  vami,  unde cad cei  mai  multi  crestini,  sunt vamile 
desfranarii,  betiei,  uciderii  de copii,  mandriei,  necredintei,  osandirii  altora,  lenevirii,  zgarceniei, 
urii, lacomiei si eresurilor.

Cat despre numarul exact al acestor vami, sau cum anume sunt asezate in vazduh, ramane o 
taina a lui Dumnezeu. Unii sfinti, si mai ales Sfantul Vasile cel Nou de la 26 martie, numara 20 de 
vami ale  vazduhului,  pentru principalele  pacate  de moarte.  Altii  numara 24.  Noi nu trebuie  sa 
iscodim tainele lui Dumnezeu. Numai atat trebuie sa stim ca  pentru tot cuvantul desert vom da 
seama. De aceea trebuie sa parasim tot pacatul, sa ne marturisim la duhovnici iscusiti, sa facem 
canonul dat, sa punem inceput bun, sa ne rugam neincetat, sa facem milostenie si sa alergam cat 
mai  des la  biserica.  Prin acestea  ni  se iarta  toate  pacatele  si  se mantuiesc  sufletele  noastre  de 
vamesii vazduhului si de muncile iadului.

97. De ce in unele parti se dezgroapa mortii la sapte ani?
Dupa traditia Bisericii mortii nu se dezgroapa niciodata, pana la judecata cea de apoi. Dar in 

unele locuri este obiceiul de a se dezgropa mortii la sapte ani, cand li se face pomenire la mormant. 
Se mai desgroapa prin orase, unde nu este suficient loc prin cimitire si chiar in unele manastiri, iar 
osemintele calugarilor se depun in asa numitele „gropnite”, „cripte”, adica „osuare”, situate sub 
bisericile din cimitir, cum sunt la manastirile Neamt, Secu, Agapia, Varatec si altele. 

Dezgroparea  este  benevola.  De  obicei  se  pastreaza  traditia  locului.  Dezgroparea  este 
obligatorie  numai  in trei  cazuri:  cand cel  raposat  a fost  blestemat  sau a  fost  sub vreo legatura 
arhiereasca, sau daca a murit in pacate foarte grele. Daca sunt aflati neputreziti, este semn ca nu au 
fost iertati de Dumnezeu si este nevoie de multe rugaciuni si dezlegari ca sa fie iertati. Iar in alte 
cazuri nu trebuie sa le mai tulburam linistea celor pecetluiti pana la a doua inviere.

98. Care sunt semnele ce caracterizeaza moastele sfintilor?
Moastele sfintilor aflate intregi in morminte sunt si raman permanent nestricacioase; sunt 

binemirositoare;  raspandesc  buna  mireasma;  sunt  uscate,  usoare  si  au  culoare  galben-deschis, 
asemenea alunelor coapte; sunt placute la vedere; nu provoaca frica, ci bucurie duhovniceasca; sunt 
asemenea omului care doarme linistit si izvorasc din ele felurite minuni si vindecari de boli, spre 
slava lui Dumnezeu (a se vedea si Pidalionul, 1844, fila 444). Cele mai recente moaste, descoperite 
in  vara anului  1980 in  pustiul  Hozeva,  din  valea  Iordanului,  sunt  moastele  unui  mare  sfant  si 
sihastru roman, moldovean – Cuviosul ieroschimonah Ioan Iacob „Hozevitul”. In prezent sfintele 
lui  moaste,  intregi  si  binemirositoare,  sunt  asezate  intr-un  sicriu  frumos  si  depuse  in  biserica 
Manastirii Sfantului Gheorghe Hozevitul, din apropiere de Ierihon.

99. Parinte Cleopa, de ce trebuie sa fie sfarsitul lumii?
Spun Sfintii  Parinti  ca  pentru patru pricini  trebuie  sa  fie  sfarsitul  lumii:  Ca sa  se  arate 

dreptatea  lui  Dumnezeu  in  toata  desavarsirea  ei;  ca  sa  se  arate  nedreptatea  oamenilor  fata  de 
poruncile lui Dumnezeu; ca sa se pedepseasca pacatele si faradelegile lumii de la intemeierea ei 
pana la sfarsitul veacurilor si ca sa se rasplateasca faptele bune ale dreptilor pe masura credintei si a 
rabdarii lor.

100. Cand va fi sfarsitul lumii?
Nimeni nu stie cand va fi sfarsitul lumii. Aceasta este o mare taina a lui Dumnezeu. Odata 

ucenicii au intrebat pe Iisus Hristos, cand va fi sfasitul lumii? Iar Domnul le-a raspuns: De ziua si  
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de ceasul acela nimeni nu stie, nici ingerii din ceruri, nici Fiul,  ci numai Tatal  (Matei 24, 36; 
Marcu 13, 32; Luca 17, 20). Mantuitorul ne spune ca sfarsitul va veni fara de veste, precum a venit 
candva si potopul. Precum a fost in zilele lui Noe, asa va fi si venirea Fiului Omului. Caci, precum  
in zilele acelea dinainte de potop, oamenii mancau si beau, se insurau si se maritau, pana in ziua 
cand a intrat Noe in corabie si n-au stiut pana ce a venit potopul si i-a luat pe toti, la fel va fi si  
venirea Fiului Omului (Matei 24, 37-39).

De aceea, intotdeauna trebuie „sa priveghem”, sa fim pregatiti prin pocainta si fapte bune si 
sa stam in asteptarea Mirelui Hristos, cum stateau si fecioarele cele intelepte, ca nu stim in care 
straja din noaptea vietii noastre va veni, ca in ceasul in care nu gandim Fiul Omului va veni (Matei 
24, 42-44).

Insa Domnul nu ne-a lasat cu totul in nedumerire. El ne-a spus ca mai inainte de venirea Sa 
„in slava, sa judece viii si mortii”, cum spune la Crez, vor urma numeroase semne intre oameni, pe 
pamant  si  in  univers,  care  vor  prevesti  apropierea  venirii  lui  Hristos.  Dupa aceste  semne  vom 
cunoaste cat de aproape este venirea Domnului la judecata.

101.  Care  sunt  cele  mai  importante  semne  premergatoare  venirii  lui  Hristos  la 
Judecata de apoi?

Ni le-au aratat in Vechiul Testament mai ales marii profeti Isaia, Iezechiel si Daniil, iar in 
Noul  Testament,  Sfintii  Apostoli  Petru,  Pavel  si  Ioan,  in  Apocalipsa.  Dar  cel  mai  clar  ni  le-a 
prevestit Insusi Domnul nostru Iisus Hristos, prin Sfintii Evanghelisti (Matei cap. 24; Marcu cap. 
13, Luca cap. 21).

102. Ce trebuie sa facem noi crestinii ca sa aflam mila in ziua Judecatii lui Hristos?
Sa facem mila,  ca  sa  aflam mila.  Mantuitorul  ne  va  intreba  mai  intai  de  faptele  milei 

crestine,  precum cititm la  Sfantul  Evanghelist  Matei,  in  capitolul  25,  versetele  31-46.  Apoi  sa 
pastram cu sfintenie dreapta credinta in Iisus Hristos, asa cum am mostenit-o de la Sfintii Apostoli. 
Sa ne pazim de  proorocii si hristosii mincinosi, care sunt crestini razvratiti  ce se rup de Trupul 
Bisericii lui Hristos.

Pe langa dreapta credinta sa ascultam la Sfanta Biserica si de pastorii nostri sufletesti; sa ne 
rugam mai mult, sa ne spovedim des, sa parasim tot pacatul care ne desparte de Dumnezeu, sa traim 
cu totii in dragoste, caci dragostea niciodata nu cade (I Cor. 13, 8) si sa rabdam toate necazurile si 
incercarile vietii, caci ne spune Hristos: Cel ce va rabda pana la sfarsit, acela se va mantui (Matei 
24, 13).

103.  Cum  trebuie  sa  intelegem  semnul  apocaliptic  666,  de  care  se  vorbeste  in 
Apocalipsa, capitolul 13, versetul 18?

Numarul 666 este un numar alegoric, simbolic. Unele grupari sectare cred, in mod literal, ca 
va fi o „pecete” pusa pe fruntea sau mana dreapta a anumitor crestini vrednici de pedeapsa. In 
Biserica Ortodoxa, cel mai bine explica sensul acestrui numar Sfantul Andrei, episcopul Cezareei. 
Astfel, primul 6 – spune acest sfant – simbolizeaza mania fara judecata; al doilea 6 simbolizeaza 
mintea plina de tulburare; iar al treilea 6 simbolizeaza pofta fara de ratiune. Toate aceste patimi 
vor stapani pe multi crestini in veacul de pe urma, adica razbunarea, necredinta si desfranarea.

104.  Prin  sfarsitul  lumii  intelegem distrugerea generala  a universului  sau numai o 
reinnoire a lui?

Nu va fi distrusa lumea materiala, pamantul si intreg universul, ci numai se va reinnoi, se va 
curati, dupa care va fi un cer nou si pamant nou (Apoc. 21, 1). La fel spune si psalmistul David: 
Trimite-vei Duhul Tau si se vor zidi si vei innoi fata pamantului (Ps. 103, 31; II Petru 3, 13). Este 
pacat sa credem ca Dumnezeu va distruge definitiv zidirea Lui pe care a facut-o cu mainile Sale si a 
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zis „ca este foarte buna”. Sfintii Parinti au hotarat si ei ca „cine va zice ca la sfarsitul lumii va fi 
distrus desavarsit pamantul si universul – care este zidirea lui Dumnezeu – sa fie anatema!”

105. De ce trebuie sa reanvie trupurile tuturor oamenilor la Judecata de apoi?
Trupurile tuturor oamenilor, de la primul Adam pana la ultimul nascut din femeie, trebuie sa 

invie la Judecata de apoi, ca sa stea inaintea tronului lui Iisus Hristos (Rom. 14, 10; II Cor. 5, 10) si 
ca sa ia fiecare suflet si trup plata sau osanda, dupa faptele care le-a lucrat in viata aceasta de acum 
(Iov 31, 11; Prov. 24, 12; Ier. 17, 10; 32, 19; Iez. 18, 20; Matei 25, 35-45; Rom. 2, 6; Iacob 2, 13; I 
Petru 1, 17).

Invierea dreptilor se face pentru a invia cu trupuri duhovnicesti si nestricacioase, asemenea 
trupului lui Hristos (Rom. 6, 5; I Ioan 3, 2; Filip. 3, 21). Nu vor fi doua randuri de invieri: a celor 
drepti mai intai,  pentru a imparati cu Hristos o mie de ani, si apoi a celor pacatosi,  cum invata 
ereticii  hiliasti  (milenaristi).  Ci  toti  vor  invia  odata,  „la  trambita  arhanghelului”.  Trupurile 
oamenilor trebuie sa invie, sau spre osanda, sau spre slava vesnica (David 12, 2-3).

Trupurile dreptilor vor invia spre a fi proslavite cu cele patru insusiri ale trupurilor ceresti, 
de  care  spune  Sfantul  Apostol  Pavel,  adica  cu  nestricaciunea,  cu  puterea,  cu  slava  si  cu 
duhovnicia (I Cor. 15, 42-49). Trupurile dreptilor vor invia, ca sa poarte chipul trupului ceresc al 
lui Hristos, precum in lumea aceasta au purtat chipul trupului celui pamantesc (I Cor. 15, 48). Iar 
trupurile celor pacatosi  ver invia spre munca vesnica (Matei 25, 46) si „spre a se cunoaste din 
asezarea fetei lor vina lor si pacatele care le-au facut” (Usa pocaintei).

Trupurile dreptilor vor invia ca sa fie proslavite de Hristos, pe Care L-au purtat in inima lor 
pe pamant, ostenindu-se la toata fapta cea buna, dupa invatatura Sfintei Evanghelii. Iar trupurile 
pacatosilor vor invia, ca sa se arate intunecate si grozave la vedere, ca cele ce au facut lucrurile 
intunericului si au purtat in ele pe diavolul, care este intuneric si inselaciune (Usa pocaintei, cap. 
3).

106. Cand si unde va fi judecata viitoare?
Intrebi cand va fi Judecata de apoi? Ne este de ajuns sa stim ca Dumnezue a hotarat o zi 

pentru judecata viitoare (Isaia 2, 12; 34, 8; Fapte 17, 31; Rom. 2, 16; Matei 11, 22-24), care va fi 
sfarsitul lumii acesteia (Matei 24, 1-26). Iar cand va veni ziua Judecatii de apoi, sa auzim pe Insusi 
Mantuitorul nostru Iisus Hristos, Care zice: Iar de ziua si ceasul acela nimeni nu stie, nici ingerii  
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatal (Matei 24, 36).

Iar de locul unde va fi judecata, stim din gura Sfantului Apostol Pavel, ca va fi in vazduh si 
in nori (I Tes. 4, 17; Ioan 3, 17, 24; I Cor. 15, 51). Dupa marturia Sfantului Prooroc Ioil, locul 
judecatii va fi deasupra Vaii Plangerii, adica a Vaii lui Iosafat de langa Ierusalim:  Si voi aduna 
toate neamurile, zice proorocul, si le voi pogori pe ele in Valea lui Iosafat si ma voi judeca cu ele  
acolo (Ioil 4, 12). Iar Sfantul Ioan Gura de Aur zice ca locul judecatii de apoi va fi „afara oareunde 
de toata lumea aceasta, precum socotesc eu. Ca precum temnitele imparatilor si ocnelor departe 
sunt puse, asa si gheena va fi afara de lumea aceasta” (Impartire de grau, Cuvant despre judecata 
ve va sa fie).

Asadar, din marturiile sfintilor prooroci si Apostoli si din invatatura Evangheliei lui Hristos, 
se arata atat de luminat ca este judecata si osanda vesnica pentru cei pacatosi. Iar de locul unde va fi 
judecata si gheena focului vesnic ne spune cel mai clar Sfantul Apostol Pavel, ca va fi in vazduh (I 
Tes. 4, 17).

107. Dupa care legi se vor judeca toate semintiile pamantului?
Sfantul Grigorie de Nyssa spune ca dupa patru legi vor fi judecati oamenii la infricosata 

Judecata de apoi:
a) Cei ce au trait de la Adam pana la darea legii pe Muntele Sinai, vor fi judecati de Hristos 

dupa  legea  constiintei  data  omului  din  nastere,  numita  si  legea  morala  sau  legea  firii.  Prin 
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constiinta, care este glasul lui Dumnezeu in om, fiecare stie ce este bine si ce este rau. Dupa aceasta 
lege s-a condus lumea pana la Moise (Rom. 2, 14-15).

b) A doua lege dupa care se vor judeca oamenii dinainte de Hristos si toti cei ce ne cred in 
Hristos, este legea zidirilor, a integii creatii care ne sta pururea in fata si ne spune ca este facuta atat 
de minunat de un Creator nevazut, de Dumnezeu. „Lumea vazuta, spune Sfantul Vasile cel Mare, 
este scoala a sufletelor celor cuvantatoare”, este Biblia nescrisa a tuturor oamenilor (Rom. 1, 20; 
Filocalia, vol. X, 1981, Cuvantul 5, p. 43; Hexaimeron, Cuvantul 1, Bucuresti, 1826).

c) A treia lege, dupa care se vor judeca numai evreii, este legea scrisa a lui Moise, care s-a 
dat pe Muntele Siani (Rom. 2, 12).

d) A patra lege este Legea Darului, sau Evanghelia, data noua de Hristos, dupa care se vor 
judeca toate popoarele crestine (Ioan 12, 48; Rom. 2, 1-6; Iacob 2, 12).

Daca cineva se leapada de botezul crestin este un apostat, adica lepadat de Dumnezeu, si nu 
are iertare in veci, iar la judecata va fi mai greu pedepsit decat un pagan care nu a stiut pe Hristos. 
Sfintii Parinti spun ca paganii nu se pot intoarce usor la credinta in Hristos, pentru ca n-au cunoscut 
pe Dumnezeu. Tot ei spun ca cei ce au gresit in Legea darului, ca crestini, mai greu si mai tare se 
vor pedepsi decat paganii care au gresit dupa legea firii.

108. Intrucat dreptii din rai sunt mantuiti, pentru ce trebuie sa invie si ei din morti si 
sa fie judecati a doua oara in ziua de apoi?

Pentru ca in ceasul mortii au fost judecati provizoriu si fara trup, iar la Judecata de apoi vor 
fi judecati cu tot cu trup. Adica va fi judecat si trupul pentru faptele lui, ca sa nu ramana nici el 
nejudecat si nerasplatit dau neosandit. Apoi, pentru ca de la judecata particulara pana la cea de pe 
urma, faptele bune facute de cei  drepti pe pamant le agonisesc mai multa rasplata si odihna in 
imparatia lui Dumnezeu, care li se va da in ziua cea mare a judecatii.  La fel si cu cei pacatosi, 
faptele lor rele de pe pamant le agonisesc dupa moarte, prin sminteala, mai multa osanda care li se 
va da la Jidecata de apoi.

Deci, la judecata viitoare se vor judeca si dreptii si pacatosii (Eccl. 3, 17; II Petru 2, 9) si  
toti vom sta inaintea divanului lui Hristos, ca sa ia fiecare dupa cele ce-a lucrat prin trup (Rom. 
14,  10;  II  Cor.  5,  10).  Asadar,  dreptii  se vor judeca spre a avea  marturia lui  Hristos inaintea  
Tatalui (Matei 13, 43; 25, 34; Luca 12, 8; Apoc. 3, 5) si spre a primi rasplata cea vesnica. Iar 
pacatosii vor invia spre a primi osanda cea vesnica, dupa faptele lor (Matei 13, 43; 25, 46; Ioan 5, 
29; Rom. 2, 7-10; II Tim. 4, 8; I Petru 5, 4; Apoc. 11, 18).

Dreptii, dupa Judecata de Apoi, nu mai primesc raiul in care au fost pana atunci, ci primesc 
imparatia lui Dumnezeu unde vor straluci ca soarele intru lumina Preasfintei Treimi (Matei 25, 4, 
34,; 43).

109. De ce se cerceteaza la Judecata de apoi numai faptele milosteniei,  iar celelalte 
fapte nu, dupa cum spune Evanghelia dupa Matei, capitolul 25, 31-46?

Sa nu zicem ca la Judecata de apoi nu se intreaba si celelalte fapte bune. Sa ne aducem 
aminte de cuvintele Domnului, Care zice:  De nu va prisosi dreptatea voastra mai mult decat a 
carturarilor si a fariseilor, nu veti intra in imparatia cerurilor (Matei 5, 20). Sa ne aducem aminte 
ca imparatia cerurilor este a celor saraci cu duhul (Matei 5, 3) si a celor ce sunt prigoniti pentru 
dreptate (Matei 5, 10). Sa ne aducem aminte ca numai cei ce vor ajunge la nevinovatia si curatia 
pruncilor vor intra intru imparatia cerurilor (Matei 18, 3; 19, 14; Marcu 10, 14; Luca 18, 16). Sa 
ne aducem aminte  ca prin multe scarbe si necazuri ni se cade noua a intra intru imparatia lui  
Dumnezeu (Fapte 14, 22).

Iar Sfantul Apostol Pavel zice:  Nu va amagiti: nici desfranatii, nici inchinatorii la idoli,  
nici preacurvarii, nici malahienii, nici sodomitii, nici furii, nici lacomii, nici betivii, nici ocaratorii,  
nici rapitorii, nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu (I Cor. 6, 9-10). La Efeseni intareste din nou 
acest lucru, zicand: Aceasta sa stiti ca tot desfranatul, sau necuratul sau lacomul, care este slujitor  
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al idolilor, nu are mostenire intru imparatia lui Hristos si Dumnezeu (Ef. 5, 5). Iar la Apocalipsa 
zice:  partea  celor  fricosi  si  necredinciosi  si  pacatosi  si  spurcati  si  ucigasi  si  desfranati  si  
fermecatori  si inchinatori  la idoli  si  a tuturor celor mincinosi este iezerul care arde cu foc si 
pucioasa, care este moartea a doua (Apocalipsa 21, 8). Si Pavel adauga in alt loc: Nu stiti oare ca 
nedreptii  nu vor  mosteni  imparatia  lui  Dumnezeu? (I  Cor.  6,  9).  Iar  Domnul  zice:  pentru  tot  
cuvantul desert pe care il vor grai oamenii vor da seama in ziua judecatii (Matei 5, 22; 12, 36-37; 
Iuda 15).

Asadar, de toate faptele cele bune si cele rele vom fi intrebati in ziua Judecatii de apoi. Iar 
daca spune evanghelistul ca la Judecata de apoi vom fi intrebati aceasta sa intelegem ca milostenia 
este una din fiicele dragostei, dupa cum zice si Sfantul Pavel ca dragostea se milostiveste... (I Cor. 
13, 4). Deci, intrucat dragostea este legatura desavarsirii (Col. 3, 14), sa intelegem ca din dragostea 
de Dumnezeu si cea de apoapele izvorasc toate faptele cele bune si ca cine are dragoste desavarsita 
acela a ajuns la plinirea Legii (Rom. 13, 8-10). Avand in sufletul sau cea mai mare fapta buna care 
nu piere niciodata (I Cor. 13, 8). Caci in dragoste se cuprind toate faptele cele bune.

Pentru aceasta va intreba Domnul la judecata numai de milostenie, pentru ca cel ce este cu 
adevarat milostiv este un izvor al dragostei de Dumnezeu si de oameni si lucrator al toata fapta 
buna.

110. De cate feluri este milostenia crestina?
Milostenia  crestina  este  de  doua  feluri:  trupeasca,  adica  materiala,  si  sufleteasca,  adica 

duhovniceasca. Ambele milostenii izvorasc din dragostea de Dumnezeu si de aproapele.

111. Care sunt faptele milosteniei trupesti cele mai mari?
Sunt  cele  aratate  de  Mantuitorul  la  Evanghelia  Judecatii  de  apoi  (Matei  25,  34-45),  si 

anume: sa hranim pe cel flamand, sa adapam pe cel insetat, sa imbracam pe cel gol, sa cercetam pe 
cel bolnav si neintemnitat si sa odihnim pe cel strain si care este in necaz.

112. Care sunt faptele milosteniei sufletesti?
Sa intoarcem la dreapta credinta pe cei necredinciosi si eretici; sa intoarcem la pocainta pe 

cei pacatosi si instrainati de Dumnezeu; sa invatam cele bune pe cei nestiutori; sa mangaiem si sa 
sfatuim pe cei deznadajduiti, pe cei intristati si bolnavi; sa ne rugam pentru aproapele nostru, adica 
pentru tot omul care este in nevoi (Filip. 1, 19; Col. 4, 3; Iacob 5, 16); sa iertam din inima pe cei ce 
ne gresesc si sa nu ne razbunam pe ei (Matei 5, 44-48; 18, 22).

113. Care este cea mai mare fapta buna a iubirii de Dumnezeu? Dar a iubirii fata de 
aproapele?

Cea mai mare fapta buna a iubirii de Dumnezeu este de a lua cineva crucea sa si a urma lui  
Hristos pana la moarte (Matei 10, 38; Luca 14, 27), asa cum au facut si sfintii mucenici, cuviosii, 
calugarii  cei  alesi  si  toti  crestinii  drepti.  Iar  fapta  buna este  cea mai  mare  izvorata  din iubirea 
apropelui este de a-si pune cineva sufletul (viata) pentru aproapele sau (I Tes. 2, 8; II Cor. 12, 15; 
II Tim. 2, 10; I Ioan 3, 16).

114. Rugaciunea pentru aproapele este o datorie sau o fapta de milostenie?
Este si una si alta, caci toate faptele bune sunt o datorie a crestinilor fata de Dumnezeu si 

fata de oameni. Rugaciunea pentru aproapele este o dovada a dragostei crestine (II Cor. 9, 14) si o 
datorie duhovniceasca a fiecarui membru al Bisericii lui Hristos (Ef. 6, 18; I Tim. 2, 1; Iacob 5, 16). 
Oricum am socoti,  suntem datori sa ajutam pe aproapele nostru cu rugaciunea,  cu cuvantul,  cu 
sfatul, cu hrana, cu bani, cu tot ce putem si este nevoie.

115. Cum poate face cineva milostenie saracul care nu are ce sa dea milostenie?
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Daca cineva este asa de sarac ca nu are nimic sa dea milostenie celui lipsit, unul ca acela 
este scutit de milostenia cea trupeasca, „ca daca nu avem, nu ni se cere”, zice Sfantul Isaac Sirul. 
Insa milostenie duhovniceasca oricine poate si este dator sa faca cu aproapele. Adica sa se roage 
pentru cei din suferinta, sa-i indemne la biserica, sa le dea un pahar cu apa, sa le spuna un cuvant de 
mangaiere.

116. Calugarii sunt datori sa faca milostenie materiala?
Cat priveste pe calugari „este mai mare lucru pentru ei sa fie saraci, decat sa miluiasca 

pe  saraci”  (Filocalia,  vol.  IX,  Cuvintele  16,  17  din  Scara  Sfantului  Ioan  Scararul).  Iar  daca 
monahii vor uita fagaduinta lor de a fi saraci si vor aduna bani si alte averi, atunci prea obligati sunt 
sa faca milostenie la saraci, caci eu au dat juramant inaintea lui Hristos sa traiasca toata viata in 
saracie de buna voie. Pe calugarii care aduna bani si averi, numai milostenia ii poate izbavi de 
osanda lui Dumnezeu. In legatura cu aceasta sa va spun o istorioara adevarata, scrisa in Prolog, 
vol. I, in 11 octombrie.

Era  un egumen  vestit  de la  o  manastire  cu multi  calugari.  Acesta  la  inceput  era  foarte 
milostiv si iubitor de saraci. Pe toti care bateau la poarta manastirii ii primea, ii ospata, vorbea cu ei 
si le dadea cele de nevoie. Mai tarziu a devenit iubitor de cinste omeneasca si a parasit milostenia si 
pe saraci. Se imprietenise cu oameni bogati, cu dregatori si boieri, carora zilnic le dadea ospete si se 
indeletnicea  numai  cu  ei.  Iata  odata  a  venit  la  poarta  manastirii  un  batran  sarac  si  i-a  spus 
portarului: „Parinte, spune-i egumenului ca a venit un frate de-al lui de departe cu multa osteneala 
si doreste sa vorbeasca cu dansul”. S-a dus portarul manastirii, dar egumenul ospata si vorbea cu 
bogatii.

Cand i-a spus, a raspuns cu asprime portarului: „Nu ma supara acum. Nu ma vezi vorbind 
cu oamenii? Pentru ce ai slobozit pe acest sarac in manastire?” Auzind acel sarac nu s-a tulburat, ci 
a stat in asteptare la poarta pana seara. Dupa cinci ceasuri a venit la egumen un oarecare om bogat 
si l-a intampinat egumenul  la poarta.  Atunci i-a spus saracul acela:  „Am a-ti  spune un cuvant, 
parinte”. Dar egumenul nu l-a bagat in seama, ci l-a lasat la poarta si s-a dus la cina cu bogatul. 
Apoi iar l-a petrecut pana la poarta si nu a luat in seama rugaciunea saracului aceluia.

Deci, inserandu-se si vazand el ca nu-l primeste egumenul, s-a apropiat de portar si i-a zis: 
„Asa sa-i spui egumenului:  A venit Hristos la tine si nu L-ai primit! Deci, intrucat cauti cinste 
omeneasca,  iata, de acum voi trimite la tine pe cei bogati si puternici din toata tara aceasta,  ca 
lucruri pamantesti doresti, dar bunatatile Mele nu le vei vedea!” In clipa aceea s-a facut nevazut. 
Era Iisus Hristos in chip de sarac!

Sa invatam de aici, parinte, ce mare putere are milostenia la saraci pentru mantuirea noastra. 
Ca odata cu saracul vine si Hristos la usa noastra. Deci, cei care avem cate ceva, sa le dam, ca sa nu 
plece de la noi intristati. Iar cei care nu au, sa-i mangaie macar cu un cuvant si sa se roage pentru ei. 
Sa ne amintim de parintele Vichentie Malau, mare duhovnic la Secu si Agapia. Cand venea cate un 
sarac la chilia lui si nu mai avea ce sa-i dea, se ducea pe la parinti sau maici si le zicea: „Va rog, 
imprumutati-ma cu o suta de lei,  ca a venit Hristos la mine si nu am ce sa-I dau!” Asa faceau 
parintii nostri. Asa sa facem si noi! Saracii sunt mantuirea noastra!

117. Care este importanta milosteniei pentru mantuirea sufletului? Milostenia singura 
poate inlocui pe celelalte fapte bune?

Am aratat mai inainte ca adevarata milostenie trupeasca si sufleteasca izvoraste din dragoste 
de  Dumnezeu  si  de  aproapele.  Daca  cineva  este  milostiv,  fara  un scop rau,  unul  ca  acela  are 
dragoste de Dumnezeu si de aproapele si prin aceasta el implineste toata Legea, deoarece dragostea 
este implinirea legii si legatura desavarsirii (Rom. 13, 8-10; Col. 3, 14). Mila este mai placuta lui  
Dumnezeu decat jertfele (Osea 6, 6; Matei 9, 13; 12, 7). Cine face milostenie isi face bine sufletului  
sau, zice Solomon (Prov. 11, 17), dobandeste viata, dreptate si slava (Prov. 21, 21) si este fericit 
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(Prov. 14, 21). Iar Mantuitorul fericeste pe cei milostivi si le asigura mila Sa, atat in veacul de acum 
cat si in cel viitor, caci zice: Fericiti cei milostivi, ca aceia se vor milui (Matei 5, 7).

Dar nu este de ajuns pentru mantuire numai milostenia. Ca nu numai porunca milosteniei 
trebuie implinita, ci si toate celelalte fapte bune si porunci ale lui Dumnezeu. Sfantul Apostol Iacob 
zice:  Cine va pazi toata legea,  dar va gresi intr-o singura porunca, s-a facut vinovat  de toate  
poruncile. Caci Cel ce a zis sa nu desfarnezi, a zis si sa nu ucizi. Si daca nu desfranezi, dar ucizi,  
te-ai facut calcator al legii (Iacob 2, 11). Cel ce a zis fiti milostivi (Luca 6, 36), tot Acela a zis: Nu 
judecati si nu veti fi judecati; nu osanditi si nu veti fi osanditi; iertati si se va ierta voua (Luca 6, 
37). Si cel ce a fericit pe cei milostivi, Acela a fericit si pe cei saraci cu duhul, si pe cei blanzi, si pe 
cei ce flamanzesc si insetoseaza de dreptate, si cei curati cu inima, si pe facatorii de pace, si pe 
prigoniti pentru dreptate (Matei 5, 3-12).

Deci, trebuie sa intelegem clar ca  omul credincios, care voieste sa se mantuiasca, este 
dator sa implineasca nu numai porunca milosteniei, ci sa se osteneasca, dupa a sa putere, a implini 
toate faptele bune si toate poruncile Domnului.

118. De ce se numeste iubirea de argint, adica iubirea de bani, de placeri si de averi, 
inchinare la idoli?

Se numeste inchinare la idoli pentru ca cei ce iubesc banii, placerile trupului si averile, se 
inchina acestor patimi ca unor dumnezei si pun pe acestea mai presus de Ziditorul. Adica, cel ce se 
iubeste pe sine mai mult decat pe Dumnezeu, este un inchinator la idoli. La fel este si cel ce se 
ingrijeste  de  mancare,  de  bani,  de  haine,  de  avere,  mai  mult  decat  de  suflet,  de  biserica,  de 
rugaciune, de spovedanie, de milostenie. Iubirea de sine are masura iubirea de aproapele (Matei 19, 
19).  Iubirea  de  Dumnezeu  nu  are  limita,  adica  este  nelimitata,  dupa  porunca:  Sa  iubesti  pe 
Dumnezeu din toata inima ta, din tot cugetul tau si din toata puterea ta (Deut. 6, 4-5). 

Cel iubitor de bani se inchina banilor in locul lui Dumnezeu. Cel lacom la mancare isi face 
pantecele sau un dumnezeu, adica idol, dupa marturia Sfantului Apostol Pavel (Col. 3, 5). Iar cel ce 
face pacatul este rob al pacatului (Ioan 8, 34; Rom. 3, 9; 6, 16; Ef. 2, 3; I Tes. 4, 5; Tit 3, 3; II 
Petru 2, 19). Deci cine este rob al pacatului nu mai poate fi rob si fiu al lui Dumnezeu.

Tocmai de aceea Mantuitorul a pus prima conditie, celui ce vrea sa-I urmeze Lui, sa se 
lepede de sine si sa-si ia crucea sa, spre a-I urma Lui (Matei 16, 24). Si aceasta, pentru ca cel ce are 
parima iubirii de sine are, impreuna cu ea si toate patimile si pacatele, deoarece „iubirea de sine 
este  maica,  radacina si  izvor  a tot  pacatul” (Sfantul  Evrem Sirul,  Tomul  III,  Cuvant  pentru 
faptele cele bune si pentru patimi; Filocalia, vol. IV, Cuvant minunat si folositor, de Sfantul Ioan 
Damaschin etc).

119. Ce este egoiemul si cum poate crestinul sa se izbaveasca de el?
Egoismul este iubirea de sine, adica iubire nerationala, exagerata fata de trup (Filocalia, 

vol. II, cap. 59). Crestinul se poate curati de aceasta cumplita patima prin lepadarea de sine 
(Matei 16, 24); prin biruirea de sine, nepretuirea de sine, defaimarea de sine, cunostinta de sine si 
tagaduirea de sine; prin rugaciune, post si deasa spovedanie.
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C O N V O R B I R E A  A  P A T R A

A L T E  C U V I N T E  D E  F O L O S

120. Parinte Cleopa, ce ne este mai de folos noua calugarilor sa facem in viata?
Eu socotesc ca cel mai de pret in aceasta viata este sa lasi toate si sa-ti plangi pacatele tale, 

pentru ca cea mai scumpa pentru noi este vesnicia. Deci, trebuie sa facem totul ca sa n-o pierdem, 
ca atunci degeaba am mai trait pe pamant!

121. Ce legatura duhovniceasca este intre rugaciune si citirea cartilor sfinte?
Spun Sfintii Parinti ca doua lucruri de geniu are mintea omului: citirea si rugaciunea. Ele se 

ajuta  permanent  una pe alta.  Cand suntem tulburati  si  raspanditi  cu mintea,  mai  mult  sa citim 
cuvinte folositoare de suflet. Iar cand vazduhul inimii s-a linistit si gandurile mintii s-au adunat, 
mai mult sa ne rugam si mai putin sa citim.

122. Dati-mi un sfat pentru rugaciune, ca uneori am timp sa ma rog si ma indeamna 
gandul sa fac altceva de folos, iar alteori nu am timp si as dori sa ma rog.

Daca te jefuieste vrajmasul la rugaciune, te jefuieste de orice. De aceea spune Sfantul Isaac 
Sirul: „Daca in vremea rugaciunii faci altceva decat sa te rogi, sa stii ca esti batjocorit de diavol”. 
Eu te sfatuiesc ca niciodata sa nu lasi sfanta rugaciune, nici sa faci altceva in vremea ei, ca diavolul 
ne indeamna sa facem orice, mai ales in vremea rugaciunii, numai sa nu ne rugam.

123. Ce intelegem prin rugaciunea facuta „in duh si adevar”?
Cand ne rugam in gand lui Dumnezeu atunci ne rugam in duh, adica cu mintea si cu inima 

stapanite de atentie si simtire. In adevar ne rugam cand lucram si poruncile lui Dumnezeu, ca ele 
sunt adevar, cum spune proorocul David: Toate poruncile Tale sunt adevar (Ps. 118, 86). Insa, te 
rogi in adevar numai cand faci poruncile dupa legea lui Dumnezeu, adica dreapta credinta, cum 
zice psalmistul: Ca legea Ta este adevar (Ps. 118, 42).

124. Cum putem ajunge la aceasta rugaciune duhovniceasca?
Maica de obste a rugaciunii este darul Duhului Sfant. Aceasta invata pe om sa se roage, sa 

creasca in rugaciune, sa urce dintr-o treapta in alta a rugaciunii,  pana ajunge la treapta cea mai 
inalta. Ca opt sunt treptele rugaciunii, dupa unii Sfinti Parinti: contemplarea naturala in duh, adica 
cugetarea la zidirile lui Dumnezeu; rugaciunea limbii; rugaciunea gurii si a limbii; adica rugaciunea 
cu  glas  tare;  rugaciunea  mintii  si  a  gurii,  cand te  rogi  cu  glas  tare  si  cu  toata  luarea  aminte; 
rugaciunea  mintii;  rugaciunea mintii  si  a inimii,  cand te  rogi in  taina  si  cu luare aminte  si  cu 
simtirea inimii; rugaciunea inimii, cand mintea este inghitita de inima, prin darul lui Dumnezeu si 
de  acolo  se  inalta  cu  putere  la  cer.  Si  ultima  treapta,  rugaciunea  contemplativa.  Aceasta  este 
rugaciunea fara cuvinte la care ajung numai unii din sfinti, cu darul Duhului Sfant.

125. Cu orice rugaciune putem ajunge la rugaciune cea de foc a inimii?
Da. Cu orice rugaciune putem dobandi adevarata rugaciune a inimii. Si cu citirea Psaltirii, 

daca o facem cu mare credinta  si cu luare aminte,  si  cu metaniile,  si  cu acatistele,  si  chiar cu 
cantarea cea duhovniceasca, si cu acatistele, si chiar cu cantarea cea duhovniceasca, si cu postul, si 
cu privegherile de toata noaptea. Sfintii Parinti insa au ales rugaciunea lui Iisus pentru a dobandi 
rugaciunea inimii, ca cea mai potrivita. Mai mare decat rugaciunea inimii inca este extazul, rapirea 
mintii, numita de Parinti „Vedere duhovniceasca”, cand se curateste vazduhul inimii. La aceasta 
treapta au ajuns Moise si Ilie, cand s-au invrednicit sa vorbeasca cu Dumnezeu si sa vada slava Lui. 
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Si mai ales Sfantul Apostol Pavel, care a fost rapit pana la al treilea cer, in trup sau afara de trup,  
Dumnezeu stie.

Ca nici el nu stia. In ultima treapta a rugaciunii puterile sufletesti raman la om, dar le poarta 
Duhul Sfant unde voieste, ca omul nu le mai poate conduce. Mintea omului in acel moment se 
topeste ca focul dumnezeirii, ca ceara in foc, si nu mai are lucrarea ei. Cei cu intelegere omeneasca 
nu pot pricepe intelepciunea Duhului Sfant. Nici descoperiile din vremea rugaciunii nu le poate 
talcui cel ce le-a vazut, ci altu al mai inalt decat el. Cum a fost proorocul Daniel. El nu-si putea 
explica descoperirile cele dumnezeiesti, ci i le explica arhanghelul Gavriil.

126. Ati cunoscut vreun calugar sau mirean cu rugaciunea inimii?
Am  cunoscut  cativa  pustnici  care  traiau  prin  bordeie  in  padurile  din  jurul  Manastirii 

Sihastria,  pe  la  Sihla,  Agapia  Veche  si  Pocrov,  dar  cat  erau  de  sporiti  in  rugaciune,  numai 
Dumnezeu stie. Acum toti sau dus din lumea aceasta. La noi in Sihastria, aveau rugaciunea inimii 
parintii  Ghervasie  Gaspar,  Paisie  Nichitencu,  bucatarul  manastirii  (†  1970),  si  poate,  parintele 
Gherasim Ilie, fratele meu.

Rugaciunea inimii, insa, este o lucrare de taina pe care numai Dumnezeu o stie, iar cel care 
o are foarte greu o spune altora. Sunt si mireni care au rugaciune duhovniceasca, incat intrec si pe 
calugari. Sa va spun o intamplare minunata pe care am vazut-o aici, in biserica, acum vreo zece ani. 
Eram de rand la Sfantul Altar. Am venit la biserica pe la ora 4 dimineata si imi faceam rugaciunile 
de Sfanta Impartasanie in genunchi, in fata Sfintei Mese. Nu dupa mult timp intra o femeie sa se 
roage, care venise de cu seara la manastire. N-o cunosteam. Se ruga incet pe la toate icoanele si 
facea mereu metanii.  Nu stia ca mai este cineva in biserica. Era intuneric, ca era timp de iarna. 
Vazand eu ca se roaga asa straruitor m-am uitat  prin sfintele usi sa vad cine se roaga cu atata 
credinta. Femeia statea in genunchi in mijlocul bisericii, cu mainile ridicate in sus si zicea din toata 
inima aceste cuvinte: „Doamne, nu ma lasa! Doamne, nu ma lasa!”

Am vazut o lumina galbuie in jurul ei si m-am inspaimantat. Apoi femeia a cazut cu fata la 
pamant si se ruga fara glas. Raza de lumina dimprejurul ei se facea tot mai mare si se ridica in sus. 
Dupa putin timp lumina s-a stins incet, iar femeia s-a ridicat si a iesit din biserica. Era o femeie de 
la tara.

Iata, deci, cine are darul rugaciunii! Iata ca mirenii ne intrec pe noi calugarii! Eu faceam 
proscomidia si de mare emotie am inceput a plange cu copia in mana. Numai Dumnezeu stie cati 
alesi are in aceasta lume!

127. Dar noi, care nu ajungem la masura rugaciunii adevarate, ne putem mantui?
Auzi  ce  spune  Duhul  Sfant:  In  dar  sunteti  mantuiti.  Nu  faptele  noastre,  ci  mila  lui 

Dumnezeu si smerenia inimii ne mantuiesc. Ca si sfintii au nevoie de mila lui Dumnezeu. Facem ce 
putem, iar darul Duhului Sfant savarseste toate. Vezi un gandac mic ce face? Merge de ici, pe colo. 
Se uita pe unde ar putea pasi, dupa puterea lui. Se urca pe o frunza, cade jos, apoi iar se urca; nu da 
inapoi, pana nu ajunge sus, pe deal sau in varful copacului. Asa face si puiul de pasare. Sare de pe o 
creanga pe alta, se mai uita, da din aripioare, se urca pe un copac. Si asa, dupa a lui putere, se urca 
cat mai sus, ca sa fie la adapost. Tot asa sa facem si noi cu smerenie, si asa, cu darul lui Dumnezeu, 
vom dobandi rugaciune curata de ganduri si imaginatii, apoi cateva lacrimi si nadejdea mantuirii.

128. Ce ne spuneti despre imaginatie care bantuie in vremea rugaciunii?
Fericita mintea care se roaga, se inchina fara imaginatie, ca Hristos n-a avut imaginatie, 

fiind Dumnezeu. Adam a cazut din rai dupa ce a cazut in imaginatie, ca isi imagina, dupa sfatul lui 
Lucifer, ca de va manca din pomul oprit nu va mai muri in veac. Spun Sfintii Parinti ca cea mai 
mare  boala  si  ispita  in  vremea  rugaciunii  este  imaginatia  mintii,  numita  de  ei  si  „caracatita 
sufletului cu opt brate” sau „octogon”. Mai este numita imaginatia si „pod al dracilor”. In timpul 
rugaciunii din inima ce mai greu lucru este a pazi imaginatia; mai greu chiar decat a pazi mintea de 
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ganduri. Sa nu uitam ca tot ce este circumscris, imaginat, nu este Dumnezeu. Or, daca ne oprim la 
imaginatii, ne inselam, nu mai putem patrunde pe poarta cea ingusta a inimii, nici nu ajungem la 
Dumnezeu.

129. Prin ce este omul superior tuturor creaturilor?
Toate sunt create de Dumnezeu, dar nu toate sunt din Dumnezeu, cu este omul. El este creat 

cu sfatul Preasfintei Treimi, dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Deci omul are puterea sa 
devina fiu al lui Dumnezeu, sa creasca in fapte bune, sa se indumnezeiasca. Omul are suflet viu, 
creat de Dumnezeu, in care se odihnesc o mica parte din energiile necreate ale lui Dumnezeu, care 
sunt tot atatea cate sunt si insusirile lui Dumnezeu.

130. Cel ce nu face deplin voia lui Dumnezeu are voie sa indemne si pe altii la fapta 
buna?

Spune Sfantul Isaac Sirul ca „se cade si celui ce nu face fapta buna sa invete pe altii fapta 
buna, ca lipsa faptelor sale o implineste folosul cuvantului”. Iar Sfantul Ioan Scararul zice: „Se care 
celui ce invata si nu face, rusinandu-se de cuvintele sale, sa inceapa si el cate putin a face fapta 
buna”.

131. Ce sfat ne mai dati pentru mantuirea sufletului?
Sa ramaneti in corabia Bisericii si sa ascultati de ea, ca Biserica este trupul Lui Hristos. 

Biserica este mama noastra cea de obste. Prin Biserica intram in lume, in viata si prin ea plecam in 
lume, in cealalta viata vesnica. Noi, crestinii,  suntem asemenea unui copac sadit de Dumnezeu. 
Creanga care se rupe din copac moare, nu mai poate fi vie. Asa si crestinii care se rup de Biserica 
mor, nu mai pot avea viata, nici mantuire pana nu se intorc in sanul Bisericii. Cand mintea omului 
iscodeste credinta si paraseste Biserica, in zadar sunt toate faptele bune. Iar unde este unitate si 
intelegere, acolo este mantuire si Dumnezeu ajuta. Mai spun Sfintii Parinti ca in vremea de pe urma 
doua lucruri vor ajuta Biserica si pe credinciosi: pustia simtita, adica mintii, pesterile, padurea; si 
pustia gandita, adica pastrarea credintei in taina inimii.

132. Unde se mantuiesc calugarii mai usor? In viata de obste sau in viata de sine, la 
liniste?

Spune Sfantul Teodor Studitul asa: „Calugarii din viata de obste se mantuiesc cu miile, iar 
cei din viata de sine cate unul la mie”. In viata de obste trebuie sa fie o minte in toate capetele si un 
suflet in toate trupurile, cum spune Sfantul Vasile cel Mare. Pe cand in viata de sine, fiecare face ce 
vrea. Mananca cand vrea, doarme cand vrea, se roaga cand vrea. Nimeni nu-l conduce si nu-i taie 
voia, decat singura constiinta sa il calauzeste si duhovnicul, daca ii cere statul. In aceasta privinta 
imi aduc aminte si de cuvantul parintelui nostru Ioanichie Moroi, egumenul Sihastriei, ca adeseori 
ne  zice:  „Parintilor  si  fratilor,  cand se  va strica  viata  de  obste  in  manastiri,  atunci  se  custiesc 
manastirile!” Si asa este. Acum aproape peste tot s-a strincat viata de obste.

133.  Dupa  randuiala  vietii  monahale,  care  sunt  motivele  canonice  pentru  care 
calugarul poate sa plece din manastirea sa de metanie?

Trei  sunt  motivele  canonice  pentru  care  un calugar  poate  sa  plece  in  alta  manastire,  si 
anume: daca stru femei in manastire; daca sunt copii mici in manastire si daca staretul este eretic. 
Al  patrulea  motiv,  dupa Sfantul  Vasile  cel  Mare,  daca  un calugar  are  vatamare  sufleteasca  in 
manastirea sa, poate pleca in alta manastire unde crede ca poate spori.

134.  Daca un calugar este  trimis  din manastirea  sa in  alta  parte  si  nu  se duce  la 
metanie, este pacat?
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Daca ne leaga inima de loc, inca nu iubim pe Dumnezeu. De vrea Dumnezeu sa ne puna o 
sarcina in spate,  oare noi sa n-o primim? Ca Dumnezeu nu ne incearca mai  presus de puterea 
noastra. Deopotriva cu ispita, cu suferinta, va veni si mangaierea Duhului Sfant in inima noastra.

135. Este de folos sa mearga calugarii in leperinaj la Mormantul Domnului?
Asa a fost intrebat odata Sfantul Vasile cel Mare de o calugarita, iar el i-a raspuns: „Daca n-

ai aflat cararea catre Ierusalimul cel dinlauntru, du-te la Ierusalim; iar daca ai aflat-o, nu te mai 
duce!”

136. Care este importanta Sfintei Liturghii?
Sfanta Liturghie care caracte si de jertfa si de cina. Prin jertfa liturgica se spala pacatele cele 

ce se pomenesc si li se scot particelele si, totodata, prin aceasta jertfa dumnezeiasca ni se ofera in 
dar cina Domnului, adica Trupul si Sangele lui Hristos. Cat timp va fi Sfanta Liturghie pe pamant 
este semn ca inca nu ne-a parasit mila lui Dumnezeu. Iar „cand va inceta jertfa si turnarea”, cum 
spune la Daniel proorocul, atunci va fi sfarsitul lumii. Ca nu armele vor pustii si arde pamantul, ci, 
cum spune la Pilde, faradelegea va pustii tot pamantul si va rasturna scaunele celor puternici. In 
acele zile, trei patimi cumplite vor stapanii  in lume, simbolizate de numarul apocaliptic 666, si 
anume: minte fara de judecata, adica plina de iutime, de razbunare si ucidere; pofta fara de minte, 
adica vor domni pe pamant desfranarea, sodomia si betia; minte plina de imaginatie sau inchipuire 
pripita, adica oamenii vor fi amagiti de tot felul de griji, ganduri, tulburari si patimi, incat nu vor 
mai avea timp sa se roage, sa citeasca, sa cugete la moarte.

137. Ce trebuie sa stim despre Botez?
Prin  Botez  se  spala  deodata  doua  pacate  cu  care  se  naste  copilul,  adica  atat  pacatul 

stramosesc,  cat  si  pacatul  zamislirii  din  placere.  Ca  si  zamislirea  este  considerata  pacat,  dupa 
cuvintele psalmistului din Psalmul 50, care zice:  Ca iata, intru faradelegi m-am zamislit si intru 
pacate m-a nascut mama mea... De aceea trebuie sa se boteze copiii. Ei se boteaza prin credinta 
nasilor, cum s-a vindecat si sluga sutasului. Omul la inceput a fost creat sa se inmulteasca prin 
cuvant, nu prin pofta, ca este fiinta cuvantatoare, asa cum a zamislit Maica Domnului prin cuvant. 
Insa omul, prin pacat a ajuns sa se inmulteasca trupeste.

138. Parinte Cleopa, in ce an ati venit la manastire?
Noi am fost zece frati la parinti, din care cinci – patru frati si o sora – am venit la manastire.  

Fratele cel mai mare, Mihail, a fost pustnic pe muntele Ceahlau. Sora mea Ecaterina a fost rasofora 
la Agapia Veche, iar eu si cu inca doi frati mai mari, Vasile si Gheorghe, am venit la Sihastria. 
Pana in anul 1935 mi-au mi-au murit de tineri, toti cei noua frati. Apoi a murit si tata, Alexandru 
Ilie, zis Tarlea. Mai traiam eu, ca staret la Manastirea Sihastria, si mama, acasa in comuna natala, 
Sulita-Botosani. In anul 1946 am adus pe mama la Sihastria, am calugarit-o si am dus-o la Agapia 
Veche, unde a trait pana in anul 1968, cand s-a dus la Domnul, in varsta de 92 de ani.

Iar venirea mea la manastire a fost asa: In ziua de 12 decembrie 1929, de Sfantul Ierarh 
Spiridon, cand aveam 17 ani, am plecat din casa parinteasca cu fratele meu mai mare Vasile, cu 
doua traiste in spate. In una aveam Vietile Sfintilor, Psaltirea, Ceslovul si Sfanta Scriptura; iar in 
cealalta aveam doua icoane mari, pictate – una, cu Maica Domnului si alta, cu Sfantul Gheorghe. 
Nimic altceva nu ne-am luat de-acasa. Parintii nostri Alexandru si Ana ne-au petrecut plangand 
pana pe camp, pe platoul targului Sulita, la locul numit „Rapa lui Budai”. Aici, fratele meu Vasile a 
inceput a canta condacul Acatistul Mantuitorului, „Aparatorul  cel  mai  mare  si  Doamne, 
biruitorul iadului...”. Apoi ne-am inchinat, am sarutat mainile parintilor si am plecat spre schitul 
Cozancea. In clipa de aceea parintii mei au cazut jos si plangeau in hohote! La Cozancea am stat o 
noapte la parintele Paisie. Apoi am luat si pe fratele nostru Gheorghe, am venit toti trei la Suceava, 
ne-am inchinat la moastele Sfantului Ioan cel Nou si de aici am venit pe jos la Manastirea Sihastria.
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Aici era egumen protosinghelul Ioanichie Moroi. Cum ne-a vazut ne-a tinut trei zile si trei 
nopti la poarta manastirii sa ne rugam si sa batem cu batul intr-un butuc de brad, ca sa ne ispiteasca 
daca avem rabdare pentru viata calugareasca. Numai seara ne lasa sa dormim intr-o chilie. Dupa 
trei zile de post, de rugaciune si ispitire, ne-a chemat la biserica, ne-a spovedit, ne-a impartasit cu 
Prea Curatele Taine, ne-a dus la trapeza sa mancam si ne-a randuit chilii si ne-a trimis la oi, ca 
stiam bine de acasa, iar pe fratele Gheorghe la vite. Nu ne vedeam unii cu altii cate o saptamana si 
chiar cate o luna. Asa am intrat in nevointa calugareasca. In anii 1931 si 1933 au murit fratii mei si 
am ramas singur. In anul 1937 am fost tuns in calugarie si am pascut zece ani oile manastirii, ca 
parintele  egumen  era  bolnav.  Iar  in  ianuarie  1945  am  fost  hitotonit  preot  si  numit  staret  al 
manastirii in locul batranului egumen, decedat.

139. Spun parintii batrani ca la inceput nu voiati sa primiti hirotonia in preot. Cine v-
a determinat s-o primiti?

Citind eu prin carti si auzind ca Sfantul Grigorie Teologul si Sfantul Ioan Gura de Aur au 
fugit multa vreme de preotie, ma temeam sa primesc o asa mare treapta, prin care multi nevrednici 
s-au osandit. De aceea nu voiam sa primesc preotia. Dar in toamna anului 1944, mergand cu carul 
cu boi la via manastirii de la Racova-Buhusi, ne-a iesit inainte plangand o batrana dintr-un sat, cu 
un Liturghier, un epitrahil, o cruce in mana si un baston preotesc si m le-a dat mie, zicand: „Parinte, 
aceste lucruri au ramas la mine de la un batran preot care a murit. Vi le dau sfintiei voastre, poate 
va trebuie!”. Le-am dus la manastire. Acest lucru m-a miscat atat de mult, incat l-am socotit un 
semn dumnezeiesc ca sa primesc Taina Preotiei si ascultarea de staret.

140. Cati ani ati fost staret la Manastirea Sihastria?
Aproape cinci ani. Din ianuarie 1945, pana la 1 septembrie 1949, cand am fost transferat la 

Masastirea Slatina cu 30 de calugari din Sihastria.

141. Cum vi s-a parut ascultarea de staret la Sihastria?
N-a fost deloc usoara. Dupa incendiul din 1941, manastirea era in reparatie, nu aveam chilii 

pentru calugari, iar fratii noi se adunau mereu. Era greu cu hrana si materialele, ca dupa razboi si 
foamete.  Obstea, insa, in cativa ani s-a dublat,  ajungand la 80 de parinti si frati.  La inceput nu 
aveam preoti suficienti la biserica, paraclisul de iarna era ars si nu aveam fonduri de reparatii. Dar 
ne-a ajutat Dumnezeu, ca ne-a trimis credinciosi buni din Radaseni si am mers inainte. Ne-au ajutat 
si manastirile Secu si Neamt cu bani, hrana si un paraclis pentru iarna. Apoi am facut calugari, am 
hirotonit preoti noi si am intarit programul slujbelor la biserica. Ce-am adaugat in plus la biserica 
au  fost  privegherile  de  toata  noaptea  la  cele  douasprezece  praznice  imparatesti,  privegherea 
Acoperamantului  Maicii  Domnului,  marti  seara  toata  obstea,  incepand  cu  staretul  manastirii, 
traditie care se mai pastreaza si astazi.

142. Ce bucurii  duhovnicesti  mai deosebite  ati  avut la manastirea Sihastria in anii 
tineretii?

Cele mai mari bucurii duhovnicesti le-am avut in primii zece ani, cand am fost cioban la 
oile manastirii  impreuna cu fratii  mei.  Stana, oile,  trairea in liniste si singuratatea pe munte,  in 
mijlocul naturii, mi-au fost cea mai inalta scoala de calugarie si teologie din toata viata mea. In 
acesti  ani  m-am rugat  cel  mai  mult  si  am citit  numeroase  scrieri  ale  Sfintilor  Parinti,  precum: 
Patericul, Scara Sfantului Ioan Scararul, Sfantul Isaac Sirul, Sfantul Efrem Sirul,  Putul Sfantului 
Ioan Gura de Aur,  Hexaimeronul  Sfantului Vasile cel Mare,  Vietile Sfintilor si Sfanta Scriptura. 
Cartile le imprumutam din bibliotecile manastirilor Neamt si Secu si le purtam cu mine in desaga, 
cu oile pe munte. Iar rugaciunea mea era cirirea Psaltirii in fiecare zi si cele sapte laude. Dupa ce 
terminam pravila, mancam ceva din desaga, apoi scoteam scrierile Sfintilor Parinti si citeam pe 
langa oi pana seara. Imi erau asa de dragi cuvintele Sfintilor Parinti incat se lipeau ca ceara de 
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memoria mea. Mi-amintesc ca odata si Sfantul Ioan Iacob, bibliotecar la Manastirea Neamt intre 
anii 1933-1939, mi-a imprumutat sa citesc cartea Alfavita sufleteasca.

Apoi ma intalneam cu calugarii pustnici care se nevoieau acum 50 de ani in padurile din 
imprejurimi, carora le ceream cuvinte de folos si le duceam cate ceva de mancare de la stana. Toate 
acestea au format pentru mine cele mai curate bucurii duhovnicesti.

143.  Ce  parinti  mai  alesi  se  nevoiau  acum  cincizeci  de  ani  in  jurul  Manastirii 
Sihastria?

In toamna anului 1930 am cunoscut pe Sfantul Cuvios Ioan, un mare rugator si calugar cu 
viata sfanta. Tot in acea vreme am cunoscuti alti parinti iubitori de liniste care traiau in padurile 
apropiate; ieromonahul Partenie cu ucenicul sau Gherasim; ieroschimonahul Vasian de la Sihla; 
schimonahia Isidora de la Rapa lui Coroi; monahiile Cleomida, Zenovia si Magdalena cu ucenicele 
lor;  ierodiaconul Cristofor, nevoitor aproape de Schitul  Sihla;  monahiile  Antonina,  Eufrosina si 
Pangratia, care mai tarziu s-au dus la Locurile Sfinte, unde au si raposat. Apoi monahii: Timotei, 
Ilarion si Nicodim, cu metania din Manastirea Neamt, si monahia Valentina cu fiica ei Emiliana. Pe 
toti acestia i-am cunoscut si m-am folosit duhovniceste de nevointa si sfaturile lor. Dumnezeu sa-i 
numere pe toti in ceata sfintilor!

144. Ati dorit vreodata sa va retrageti la liniste in Muntele Athos?
Am  dorit  aceasta  din  tineretile  mele,  mai  ales  ca  am  avut  si  un  mos  acolo,  pe 

ieroschimonahul Varlaam Vantu. Insa nu am vrut sa ma duc de capul meu, fara porunca, ca sa nu 
gresesc  inaintea  lui  Dumnezeu  si  sa  ma  mustre  constiinta  ca  am  facut  voia  mea.  Staretul, 
duhovnicul si mitropolitul meu niciodata nu m-ar fi lasat sa ma duc la Athos.

In toamna anului 1977, cand am fost impreuna cu sfintia ta la Sfantul Munte, inclinam cu 
gandul sa cer binecuvantarea Inalt Prea Sfintitului nostru Mitropolit Arhimandritul Iustin Popovici 
din Serbia, cum sti si sfintia ta, daca ar fi bine sa ma duc la Athos, sau sa raman in tara, el mi-a 
raspuns: „Daca te duci in Sfantul Munte, mai adaugi o floare la buchetul de flori din Muntele Athos 
si te rogi pentru sfintia ta. Iar daca ramai in tara, stai inaintea credinciosilor, inveti pe multi calea 
mantuirii, propovaduiesti pe Hristos, cresti ucenici si te mantuiesti si cu sfintia ta si pe altii. Ca daca 
ii  parasim si  plecam toti  la  liniste,  cine  sa-i  mangaie,  cine  sa-i  invete  voia  lui  Hristos  si  sa-i 
calauzeasca in dreapta credinta ortodoxa, mai ales acum cand s-au inmultit peste tot necredinta si 
sectele!”

Aceste cuvinte ale parintelui Iustin Popovici m-au linistit, renuntand pentru totdeauna sa ma 
retrag la Athos. Am socotit ca prin gura lui a vorbit Insusi Duhul Sfant.

145. La sfarsitul acestei convorbiri, ce sfaturi duhovnicesti dati parintilor care v-au 
cunoscut si pretuit?

Sa slujeasca Biserica lui Hristos cu toata vrednicia, cu toata daruirea si dragoste pana la 
jertfa, aparand dreapta credinta de tot felul de invataturi rele, si sa poarte grija de turma si sufletele 
ce li s-au incredintat, „ca cei vor sa dea seama” in ziua judecatii de toate. Spune Sfantul Ioan Gura 
de Aur ca: „Preotul trebuie sa se si jertfeasca, nu numai sa jertfeasca”. Si in alt loc zice: „Nimic nu 
este mai greu decat a pastori sufletele pe calea mantuirii!”

146. Ce sfat deosebit dati ucenicilor Prea Cuviosiei Voastre,  pe care i-ati crescut si 
invatat voia lui Dumnezeu?

Sa ramana in dragostea lui Hristos si sa se iubeasca unii pe altii, cu dragostea cu care i-am 
iubit si eu. Apoi, sa ajute si ei pe altii  la mantuire,  sa ramana sub ascultare in staulul Bisericii 
Ortodoxe si sa se roage pentru iertarea pacatelor mele, ca astept din zi in zi sa ma cheme Hristos la 
judecata si sa dau socoteala pentru toate.
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Sa nu  uite  ucenicii  mai  ca  oricata  siinta,  avere  si  cinste  am avea,  oricata  rugaciune  si 
nevointa am face, nu ne putem mantui daca nu ne iubim, daca nu ne iertam si daca nu ne ajutam 
unii pe altii, ca „Dumnezeu este dragoste”. Altfel, este in zadar toata osteneala si nadejdea nostra.

Cat am putut, m-am silit dupa a mea slaba putere cu darul lui Dumnezeu, sa folosesc si sa 
invat pe fiecare, calugar si credincios, calea mantuirii. Pe nimeni n-am intors desert de la usa chiliei 
mele. Ci am deschis usa chiliei si a cuvantului tuturor care au venit la mine, stiind ca odata cu 
ficare om, intra si Hristos in chilia mea. Nu pot spune ca am facut tot ce as fi putut face, nici n-am 
implinit cu fapta ce-am invatat pe altii. Insa am cugerul impacat ca ce mi-a dat Dumnezeu in dar, 
am impartit si eu altora in dar si nadajduiesc ca ma voi mantui prin mila lui Dumnezeu si prin 
rugaciunile Bisericii si ale fiilor mei duhovnicesti.

147. Ce dorinta mai aveti acum in suflet?
Sa las toate si sa ma rog pentru pacatele mele! Aceasta este ultima mea dorinta. Ca nimic nu 

este mai usor, decat a invata pe altii si nimic nu este mai greu, decat a face ce inveti pe altii. De 
aceea, acum si eu as vrea sa las toate si sa implinesc cu fapta ce am invatat pe altii toata viata.

148. Parinte Cleopa, in incheiere, dati-mi si mie un cuvant de folos.
Parinte Ioanichie, mai intai sa avem convingerea ca in toata clipa suparam pe Dumnezeu. 

Fara aceasta smerenie din inima nu ne putem mantui. Eu asa incep marturisirea mea. Apoi, daca 
voiesti sa te mantuiesti, pazeste aceste trei lucruri, cum spune Sfantul Antone cel Mare: „Sa nu te 
muti curand dintr-un loc in altul; sa ai intotdeauna pe Dumnezeu inaintea ochilor si, orice vrei sa 
faci, sa ai marturie din Sfanta Scriptura si de la Sfintii Parinti”. Alt cuvios parinte spunea: „Fa-ti 
chilia ta rai, pe calugari sa-i ai ca pe ingeri, cauta pacea si te vei mantui!”

Asa  si  noi,  parinte  Ioanichie,  sa  pazim  cu  scumpatate  invataturile  Sfintilor  Parinti  si 
poruncile date noua de Mantuitorul nostru Iisus Hristos si,  cu darul Lui, nadajduim ca ne vom 
mantui si in vesnica odihna ne vom salaslui. Amin.
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