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„Dacă nu ascultă de Moise şi de 
Prooroci, nu vor crede nici dacă ar 
învia cineva dintre morţi.” (Luca, 16, 
31). Ş i ca  adeva rat este acest lucru, ca  
cel ce nu asculta  de Şcripturi nu va 
asculta nici de cei î nviat i din mort i, 
au ara tat iudeii, care, dupa  ce nu au 
ascultat pe Moise s i pe prooroci, nici 
va za nd mort i î nviat i nu au crezut – ci 
ba î ncercau sa  î l omoare pe Laza r (cel 
î nviat a patra zi, fratele Martei s i 
Mariei), ba se na pusteau asupra 
apostolilor, des i mult i mort i au î nviat 
î n vremea Ra stignirii.  
 
Ca sa  î nvet i s i din alta  parte ca  mai 
vrednica  de crezare este î nva t a tura 
proorocilor deca t vestirile celor 
î nviat i, ia seama ca  mortul este cu 

totul rob, iar Şcripturile gra iesc ceea 
ce gra ies te Şta pa nul. As a î nca t s i daca  
mort ar î nvia, s i daca  î nger din cer s-
ar pogorî , Şcripturile sunt mai 
vrednice de crezare deca t oricine – 
fiindca  Şta pa nul î ngerilor, Domnul  
mort ilor s i al viilor, Acesta Î nsus i le-a 
as ezat pe ele ca lege.  
Şa  nu cerem, dar, a auzi de la mort i 
ceea ce Şcripturile ne î nvat a  cu mult 
mai limpede î n fiecare zi. Ca  daca  
Dumnezeu ar fi s tiut, î n atots tiint a Şa, 
ca   nis te î nviat i din mort i ar putea 
aduce folos celor vii, n-ar fi la sat 
neba gat î n seama  un asemenea ca s tig 
tocmai El, care toate le lucreaza  spre 
folosul nostru. Ş i apoi, daca  mort ii ar 
tot î nvia s i ne-ar aduce la cunos tint a  
toate cele de dincolo, s i fat a  de lucrul 
acesta ar ajunge oamenii, cu timpul, 
sa  fie nepa sa tori.  
Şa  nu socotim, dar, ca  urma rile 
faptelor noastre se ma rginesc la viat a 
de acum, ci sa  credem ca  negres it va 
fi judecata  s i ra spla tire a tuturor 
celor fa cute aici de ca tre noi. Acest 
lucru este ata t de limpede s i de 
î nvederat tuturor ca  s i iudeii, s i 
pa ga nii, s i ereticii, s i tot i oamenii 
sunt de un cuget î n privint a lui. Ca  
des i nu tot i filozofeaza  despre î nviere 
cum se cuvine, totus i cu privire la 
judecata  s i pedeapsa  s i la tribunalele 
de dincolo tot i se î nvoiesc spuna nd 
î ntr-un glas ca  este o ra spla tire a 
celor fa cute aici: ca  de nu ar fi fost 
as a, la ce sa  mai fi î ntins Dumnezeu 
ditamai cerul, sa  fi as ternut 
pa ma ntul, sa  fi desfa s urat marea, sa  fi 
ara tat ata ta purtare de grija , daca  nu 
avea de ga nd sa  ne poarte de grija  
pa na  la capa t? Nu vezi ca t i oameni cu 
viat a  î mbuna ta t ita  au plecat din 



 

aceasta  lume dupa  ce au pa timit 
nenuma rate groza vii, fa ra  sa  fi primit 
nimic bun? Îar alt ii, care au va dit 
multa  ra utate ra pind averile altora, 
despuind s i î mpila nd va duve s i 
orfani, bucura ndu-se de boga t ie s i 
dezmierdare s i de neuma rate 
buna ta t i, au plecat din aceasta  viat a  
fa ra  sa  fi pa t it nici cel mai mic necaz? 
Deci, ca nd se vor bucura cei dinta i de 
ra spla t ile faptei bune, sau ca nd vor 
pla ti ceilalt i pentru ra utatea lor, daca  
totul se sfa rs es te pentru noi odata  cu 
viat a de aici?  
 
Că dacă este Dumnezeu – şi este! – 
oricine se va învoi că El nu are cum 
să nu fie drept. Îar daca  este drept, 
le va ra spla ti ata t unora ca t s i 
celorlalt i dupa  vrednicie – lucru pe 
care de asemenea î l vor recunoas te 
tot i. Ei bine, daca  le va ra spla ti ata t 
unora ca t s i celorlalt i dupa  vrednicie, 
iar aici nu s i-a primit nimeni ra splata 
– nici ra ul pedeapsa ra uta t ii sale, nici 
dreptul pla t ile faptei bune – e 
limpede ca  ra ma ne sa  vina  o anumita  
vreme ca nd tot i vor primi ce li se 
cuvine.  
Altminteri, pentru ce ne-a pus 
Dumnezeu î n cuget un judeca tor care 
neî ncetat e treaz s i privegheaza ? De 
cons tiint a  zic. Ca  nu este î ntre 
oameni, nicidecum, vreun judeca tor 
as a neadormit precum cons tiint a 
noastra . Judeca torii cei din afara  se 
lasa  cumpa rat i cu bani s i ma gulit i cu 
lingus iri, s i frica î i face fa t arnici, s i 
î nca  multe altele sunt care strica  
dreptatea hota ra rii lor. Î n vreme ce 
tribunalul cons tiint ei nu se pleaca  
nici unuia dintre aceste lucruri, ci fie 
ca  dai bani sau lingus es ti, fie ca  

amenint i, fie ca  mai s tiu eu ce faci, va 
da hota ra re dreapta  î mpotriva 
ga ndurilor ce au pa ca tuit, s i î nsus i cel 
ce a fa cut pa catul se osa ndes te 
singur, chiar daca  nu-l pa ra s te 
nimeni altul. Ca  î n timp ce pa ca tuim 
nu simt im ata t de mult mustra rile 
cons tiint ei, fiind bet i de pla cere. Dar 
dupa  ce sfa rs im, ne stra punge boldul 
amar al ca int ei, ca durerile femeilor 
care nasc. La acelea î nainte de 
nas tere multa  s i nesuferita  este 
osteneala, s i chinurile facerii le sfa s ie 
cu junghiuri ascut ite, dar dupa  
nas tere le vine us urare, durerile 
ies ind din ele odata  cu pruncul. Aici, 
î nsa , nu este as a, ci ca ta  vreme 
za mislim s i nas tem ga ndurile stricate 
ne bucura m s i ne veselim, iar 
durerile ne apuca  abia dupa  ce 
aducem pe lume pruncul cel ra u, 
pa catul, ca nd vedem ca t de ha d este 
noul-na scut – s i atunci suntem 
sfa s iat i la untric mai ra u deca t femeile 
care nasc. 
Drept aceea, va  rog sa  nu primim 
pofta  stricata  chiar de la î nceputul ei. 
Îar daca  o vom s i primi, sa  î na bus im 
la untric semint ele ei. Îar daca  ne vom 
lenevi pa na  la a nu face nici ata ta, sa  
omora m pa catul prin ma rturisire s i 
lacrimi, prin î nvinuirea de sine. Ca  
nimic nu este as a de pierza tor pentru 
pa cat precum î nvinuirea s i osa ndirea 
de sine cu poca int a  s i lacrimi.  
Ţ i-ai osa ndit pa catul? Ai lepa dat 
povara. Ş i s tii cine spune asta? Î nsus i 
Dumnezeu, Cel care judeca : Şpune tu 
pa catele tale î nta i, ca sa  fii î ndrepta t it 
(Îsaia, 43, 26). 
 

 



 

 
Mult timp n-am putut î nt elege 
cuvintele Psalmului: „Glasul 
Domnului, cel ce varsă para focului” 
(Ps. 28,7). Apoi am î nt eles ca  flaca ra, 
care pe pa ma nt are s i foc s i lumina , 
dincolo se î mparte î ntre rai s i iad 
astfel: lumina se afla  î n rai s i 
desfa teaza  pe cei drept i, î n timp ce 
focul, fa ra  lumina, se afla  î n iad s i 
arde pe pa ca tos i. Şcriptura spune: 
flaca ra din abisul iadului este î n 
î ntuneric s i pa ca tos ii nu se va d unul 
pe altul. Doamne, miluies te-ne s i ne 
ma ntuies te! Pedepses te-ma , Doamne, 
cum vrei, numai miluies te-ma ! 

 

Acum cres tinismul este ura t peste 
tot, pentru ca  î i î mpiedica  pe oameni 
sa  tra iasca  cum vor, sa  pa ca tuiasca  
nestingherit i. Noua generat ie se 
dizolva , se strica , putrezes te. Vor sa  
tra iasca  fa ra  Dumnezeu s i urma rile 
sunt evidente. 

 

Chinuri de nedescris î i as teapta  pe 
pa ca tos i î n iad, as a cum pe cei drept i 
î i as teapta  o fericire de negra it! 
<Ochiul n-a va zut s i urechea n-a 
auzit>. Cuvintele acestea ale 
Apostolului se potrivesc pentru 
chinuri s i pentru fericire. Noi ne 
ga ndim uneori cu foarte multa  
us urint a  la pedepsele din iad s i de 
aceea le uita m. Î n lume ele nu sunt 
primite deloc. Diavolul ne aduce 
ga ndul ca  nu exista  nici diavol, nici 
iad. Ţotus i, Şfint ii Pa rint i ne spun ca  o 
pregustare a gheenei se face î nca  de 
pe pa ma nt, precum s i a fericirii 
ves nice. Pa ca tos ii î ncep sa  simta  
pedeapsa iadului, iar drept ii, bucuria 
raiului, dar cu deosebirea ca  
ama ndoua  vor fi cu neasema nare mai 
mari î n viat a viitoare. Nu î ncape 
î ndoiala  ca  exista  iad s i-s i va face s i 
lucrarea sa. Şufletele drept ilor s i ale 
pa ca tos ilor vor fi s i atunci î mbra cate 
î n trup, î nsa  acel trup nu va fi as a de 
greoi, ci mai subt ire s i mai 
î nduhovnicit. Dar toate acestea se vor 
face mai î nainte de Judecata . Dupa  
Judecata , nimeni nu s tie ce va fi. Nici 
chiar î ngerii. Aceasta este taina lui 
Dumnezeu. Ţoate cele pe care le 
î nvat a  Biserica sunt adeva rate, 
precum s i î nva t a tura ca  dupa  moarte 
sunt chinuri. Dupa  ma rturia Şfint ilor 



 

Pa rint i, Judecata se va face la miezul 
nopt ii. Ceasul acela va veni pe 
neas teptate pentru tot i cei ce tra iesc 
pe pa ma nt, î ntocmai ca un fur. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Precum păsările grase nu pot 
zbura spre cer, aşa nici cel ce-şi 
hrăneşte şi-şi slujeşte trupul său. 
 
Precum e cu neputint a  s arpelui sa  se 
dezbrace de pielea sa cea veche daca  
nu intra  printr-o cra pa tura  stra mta , 
la fel s i noi nu putem lepa da vechile 
patimi ce ne sta pa nesc s i vechimea 
sufletului, s i ves ma ntul omului vechi, 
de nu vom stra bate calea cea stra mta  
s i plina  de necazuri a postului s i a 
necinstirii. 
 
Precum pa sa rile grase nu pot zbura 

spre cer, as a nici cel ce-s i hra nes te s i-
s i slujes te trupul sa u. 
 
Mocirla uscata  nu mai place porcilor, 
s i trupul ves tejit nu mai odihnes te pe 
draci. 
 
Precum mult imea as chiilor î na bus a  s i 
stinge flaca ra pricinuind mult fum, 
as a s i ma hnirea peste ma sura  face de 
multe ori sufletul fumegos s i 
î ntunecat s i usuca  apa lacrimilor. 
 
Precum arcas ul orb este neiscusit, 
as a s i ucenicul ce se î mpotrives te se 
pierde. 
 
Dupa  cum ot elul ca lit poate ascut i pe 
cel neca lit, as a fratele ra vnitor 
ma ntuies te de multe ori pe cel 
tra ndav. 
 
Precum oua le pa sa rilor, î nca lzite î n 
cuibar, nasc viat a , as a s i ga ndurile 
neara tate se umplu de viat a  s i 
î nainteaza  la fapte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Sfântul Ierarh Nectarie de la 
Eghina ne-a lăsat, pe lângă sfintele 
sale moaşte tămăduitoare de boli, 
şi câteva scrieri alese din care 
deducem înălţimea credinţei sale. 
În cele ce urmează vă expunem 
viziunea Sfântului Nectarie despre 
chipul celui ce crede în Hristos. 
 
Ca t de frumos este chipul celui 
credincios! Ce minunata  este bucuria 
lui! Frumuset ea lui tainica  te atrage, 
iar expresia fet ei lui ma rturises te 
credint a î n Dumnezeu. Calmul s i 

pacea ce se pot vedea pe chipul sa u 
sunt o reflectare a pa cii ce se ga ses te 
î n sufletul sa u, î n inima sa linis tita  s i 
netulburata  de nimic. Buna tatea 
zugra vita  pe fat a celui credincios 
ma rturises te despre cura t ia 
cons tiint ei sale. El se î nfa t is eaza  ca 
un om care s-a lepa dat de tirania 
grijii permanente pentru cele 
lumes ti, grija  ce produce suferint a  
sufletului, iar credint a sa statornica  
î n Dumnezeu este viu oprimata  de 
tra sa turile chipului sa u. Credinciosul 
adeva rat se arata  a fi un om fericit. Ş i 
este fericit pentru ca  are certitudinea 
originii divine a credint ei sale s i este 
convins de adeva rul ei. Dumnezeu, î n 
chip tainic, î i vorbes te inimii sale s i o 
umple de bucurie sfa nta . Înima s i 
cugetul sa u sunt da ruite lui 
Dumnezeu. Înima sa se î nca lzes te de 
focul iubirii pentru Dumnezeu, iar 
sufletul sa u alearga  degraba  sa  se 
î nalt e ca tre El. 
Credinciosul, rupa nd lega turile 
egoismului s i cercul stra mt al iubirii 
de sine, care nu-i permitea sa  vada  s i 
sa  act ioneze dincolo de sinele sa u, s-a 
scuturat s i s-a eliberat de tirania 
jugului s i a robiei generate de 
egoism. El a tra it prin smerenie, 
adorarea sinelui sa u. Liber de aceasta  
lega tura , poate stra bate pa ma ntul 
î ntreg, spre oricare dintre punctele 
orizontului, oriunde î l cheama  
iubirea fat a  de aproapele. Nimic deja 
nu î l mai poate î mpiedica s i nimic nu 
î l mai poate influent a. Nici pla cerile 
lumes ti, care se scurg pururi 
asemenea unor ra uri, nici atract ia 
ca tre bunurile pa ma ntes ti. Îdolul 
egoismului a ca zut s i s-a sfa ra mat, 
jertfele, ofrandele, ta ma ia care se 



 

aduceau init ial ca tre acesta, acum se 
aduc numai ca tre Dumnezeul iubirii, 
Şingurul pe care din tot sufletul Î l 
iubes te s i Î l adora . Dedicat î ntreg, cu 
inima s i cu sufletul, Dumnezeului 
Celui Adeva rat, Celui Viu, ignora  cele 
lumes ti, iar pe cele trupes ti le 
mics oreaza  (estompeaza ); privirea 
lui se î ncordeaza  spre a vedea pe 
Dumnezeu î n timp ce inima lui 
neî ncetat Î l invoca . Duhul sa u se 
dedica  cunoas terii operei Şale 
creatoare, iar sufletul sa u î s i ga ses te 
odihna  î n pronia divina  a Creatorului. 
Cuvintele lui Dumnezeu sunt dulci ca 
mierea î n gura sa. Pe acestea le 
cerceteaza  ziua s i noaptea. Înima lui 
este î nfierba ntata  de dragostea lui 
Dumnezeu. Şe î ncordeaza  ca tre 
Acesta s i Î l cauta  prin cercetarea 
lucra rilor Şale. Lucrarea sa 
neî ncetata  este aceea de a ajunge la o 
ca t mai mare desa va rs ire, iar dorint a 
lui este de a ajunge la asema narea cu 
Dumnezeu, la dumnezeire. Îubirea s i 
adorarea lui Dumnezeu inunda  inima 
sa î nsetata  de prezent a Domnului, iar 
imnele s i doxologia, mult umirea s i 
lauda neî ncetat se î nalt a  spre El. 
Buzele sale gra iesc î nt elepciunea, iar 
inima sa î ndeamna  la cumpa tare. 
Viat a lui este un imn s i o armonie. 
Ţra ies te, ga ndindu-se s i la 
binecuva ntatul sfa rs it, ca nd se va 
î ndulci de buna tatea lui Dumnezeu s i 
de bogatul Şa u har. Ţra ies te pe 
pa ma nt, dar s tie ca  cetatea sa 
sta ta toare se afla  î n ceruri. Fa ra  sa  
sta ruie î n cele zilnice, este atent sa  nu 
auda  s i el cuva ntul “de multe te 
îngrijeşti şi pentru multe te sileşti” 
(Luca 10, 41). De aceea se stra duie 

neî ncetat sa  aleaga  “partea cea bună” 
(Luca 10, 42). Ţoata  grija sa se 
î ndreapta  spre a î mplini legea divina  
s i spre a sa va rs i binele. Î i considera  
pe oameni, indiferent de rasa  sau 
nat iune, ca fiind cu tot ii frat i ce 
provin din aceias i protopa rint i s i de 
aceea î s i î ndreapta  ca tre tot i la fel 
faptele sale bune. 
Şe bucura  pentru fericirea lor s i se 
î ntristeaza  î mpreuna  cu ei la necaz. 
Î n toata  ziua este milostiv s i darnic, 
iar dreptatea sa va ra ma ne î n veac. 
Înima sa na da jduies te î n Domnul, iar 
sufletul sa u este gata sa  se prezinte 
î naintea Creatorului sa u. Plin de 
sperant a  s i de curaj gra ies te 
asemenea psalmistului: “Domnul mă 
va ajuta, de cine mă voi teme, ce-mi va 
putea face mie omul?”  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Rugăciune către Maica Domnului 
 

Î mpa ra teasa noastra , cea preabuna  s i na dejdea noastra , 
Na sca toare de Dumnezeu, primitoarea sa racilor s i ajuta toarea 
sta inilor, 
Bucuria celor ma hnit i s i ajuta toarea celor neca jit i; 
Vezi nevoile noastre, vezi ma hnirea noastra , 
 
Ajuta -ne ca pe nis te neputincios i, 
Hra nes te-ne ca pe nis te stra ini; 
 
Necazurile noastre le s tii, deci dezleaga -le precum voies ti, 
Ca n-avem alt ajutor afara  de tine, nici alta  ma nga iere buna , 
Ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, 
Ca sa  ne pa zes ti s i sa  ne acoperi, 
 
Î n vecii vecilor. Amin.

  

 Marţi: 6 noiembrie 

18:00 – Şlujba Şfa ntului Maslu 

19:30 – Cateheza  „Ierurgiile şi roadele lor” 

 Duminică: 11 noiembrie 

08:30 – Utrenia s i Şfa nta Liturghie: Sfântul Mina 

Duminica a XXV-a dupa  Rusalii: Pilda bogatului 

căruia i-a rodit ţarina 
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