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Domnul a zis: «Dacă voiește cineva 
să vină după Mine, să se lepede de sine 

însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze» 

(Marcu 8:34). Postul mare este o 

perioada  de poca int a ; iar poca int a este 

acea lupta  î mpotriva patimilor 

pa ca toase s i poftelor, care este ata t de 

grea î nca t Domnul, Judeca torul luptei 

Î nsus i, se supune ei pa na  la cruce. Ni se 

amintes te aceasta chiar la mijlocul 

Postului mare, î n Duminica Sfintei 

Cruci. As a cum Domnul a purtat crucea 

pentru ma ntuirea noastra , astfel 

fiecare dintre noi trebuie sa -s i “poarte 

crucea” pentru a ajunge la ma ntuirea 

prega tita  noua  de Dumnezeul nostru. 

Fa ra  cruce, fa ra  lupta , nu exista  

ma ntuire! Aceasta este ceea ce 

cres tinismul adeva rat ne î nvat a . 

Î nva t a tura despre lupta , despre 

purtarea crucii este precum un fir ros u 

î n toata  Sfa nta Scriptura  s i-n toata  

istoria Bisericii; s i viat a Sfint ilor care 

au fost bine-pla cut i Domnului, atlet ii 

duhovnices ti ai evlaviei cres tine, sunt 

adeva rat i martori la aceasta. Postul 



 

mare e pur s i simplu un exercit iu 

repetat anual pentru purtarea crucii î n 

aceasta  viat a , un exercit iu î n lupta 

duhovniceasca  legat, fa ra  putint a de a 

fi separat, de î ntreaga viat a  a unui 

adeva rat cres tin. 

Acum î nsa , î n al XX-lea secol al erei 

cres tine, au apa rut “î nt elept ii” – “neo-

cres tinii“, cum se intituleaza  unii – 

care nu vor sa  auda  de aceasta. Predica  

un tip nou de dragoste siropoasa , 

sentimentala , colorata  î n roz s i o 

desfa tare neî nfra nata  cu toate 

pla cerile acestei viet i treca toare. 

Îgnora  total nenuma ratele fragmente 

din Sfa nta Scriptura  care vorbesc cu 

convingere s i elocvent a  despre luptele 

duhovnices ti, de a-L urma pe Hristos 

Ma ntuitorul î n pa timirea Sa, de 

multele necazuri care-l as teapta  pe 

cres tin î n aceasta  viat a , î ncepa nd cu 

cuvintele pe care Hristos le adreseaza  

ucenicilor Sa i la Cina cea de Taina : “În 

lume veți avea necazuri” (Îoan 16:33). 

S i aceasta este as a, cum Domnul Î nsus i 

explica, pentru ca  adeva rat ii cres tini 

“nu sunt din lume” (Îoan 15:19), de 

vreme ce “toată lumea zace în cel rău” 

(Î Îoan 5:19). De aceea cres tinii nu 

trebuie sa  iubeasca  lumea s i “nici 

lucrurile care sunt din lume” (Î Îoan 

2:15); “prietenia cu lumea este 

vrăjmășie cu Dumnezeu”, s i “cine vrea 

să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș 

cu Dumnezeu” (Îacob 4:4). 

Aces ti “î nt elept i” moderni es ueaza  

cumva î n a vedea Cuva ntul lui 

Dumnezeu, care nu promite nica ieri 

cres tinilor deplina  desfa tare 

duhovniceasca  s i binecuva ntare 

cereasca  î n aceasta  viat a  pa ma nteasca , 

ci chiar dimpotriva  subliniaza  faptul ca  

viat a pe pa ma nt se va î ndepa rta din ce 

î n ce mai mult de Legea lui Dumnezeu; 

ca , î n ce prives te moralitatea, oamenii 

vor ca dea din ce î n ce mai jos (vezi ÎÎ 

Timotei 3:1-5); ca  “toți cei ce voiesc să 

trăiască cu evlavie în Iisus Hristos, vor 

fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători 

vor merge din rău în mai rău, vor amăgi 

pe alții, și se vor amăgi pe ei înșiși” (ÎÎ 

Timotei 3:12-13); s i ca , î n fine, 

“pământul cu tot ce este pe el, va arde” 

(ÎÎ Petru 3:10). Dar vor apa rea “un cer 

nou și un pământ nou, în care va locui 

dreptatea (ÎÎ Petru 3:13) – un minunat 

“nou Ierusalim, coborându-se din cer de 

la Dumnezeu” (Apocalipsa 21:2), care 

i-a fost descoperit lui Îoan, cel care a 

privit tainele, î n timpul descoperirii 

fa cute lui.  

Toate acestea nu sunt pe placul “neo-

cres tinilor”. Ei vor desfa tarea aici î n 

aceasta  lume, î mpova rata  de mult imea 

pa catelor s i nedrepta t ilor; s i as teapta  

aceasta  binecuva ntare cu nera bdare. 

Una dintre ca ile cele mai sigure pentru 

aceasta, o socotesc a fi “mis carea 

ecumenica ”, unirea s i unificarea 

tuturor popoarelor î ntr-o singura , 

noua  “Biserica ” care va cuprinde nu 

numai romano-catolici s i protestant i, 

dar s i evrei, musulmani s i pa ga ni 

fiecare ment ina ndu-s i convingerile s i 

gres elile. Aceasta  dragoste “cres tina ” 

imaginara , î n numele viitoarei 

buna sta ri a omului pe pa ma nt, nu 

poate ca lca î n picioare adeva rul. 



 

Distrugerea acestui pa ma nt cu tot ceea 

ce cuprinde, des i preva zuta  prin 

Cuva ntul Domnului, este considerata  

de ei ca ceva î ngrozitor, de parca  nu ar 

fi consecventa  cu atotputernicia lui 

Dumnezeu s i, aparent, destul de 

nedorita . Recunosc î n sila  distrugerea 

pa ma ntului (cum sa  nu accept i ceva ce 

a fost prorocit î n Cuva ntul 

Domnului?), dar cu ment iunea ca  va 

avea loc î ntr-un viitor î ndepa rtat s i 

î nconjurat de ceat a , nu peste secole, ci 

peste milioane de ani. Care este 

motivul? S-ar putea spune, din cauza  

ca  sunt slabi î n credint a , sau le lipses te 

î n totalitate credint a î n “învierea 

morților, și viața veacului ce va să vie”. 

Pentru ei totul este î n aceasta  viat a  

pa ma nteasca , s i ca nd aceasta se 

sfa rs es te, totul se sfa rs es te pentru ei. 

Î n ca teva puncte – mai ales î n 

as teptarea unei viet i binecuva ntate pe 

pa ma nt – o asemenea ga ndire 

seama na  cu erezia mult-ra spa ndita  a 

primelor secole de cres tinism numita  

“hiliasm”. Aceasta este as teptarea unei 

domnii de 1000 de ani lui Hristos pe 

pa ma nt; astfel manifestarea 

contemporana  a acestei erezii poate fi 

numita  “neo-hiliasm“. Trebuie sa  fim 

cons tient i s i sa  avem î n minte ca  

hiliasmul a fost condamnat de al doilea 

Consiliu Ecumenic î n anul 381; s i sa  

aderi la el acum î n secolul XX, chiar î n 

parte, este de neiertat. Pe la nga  

aceasta, acest “neo-hiliasm” 

contemporan e mult mai ra u deca t cel 

vechi pentru ca  la baza sa sta  

necredint a î n “viața veacului ce va să 

vie” s i dorint a pa timas a  de a se bucura 

de desfa ta ri aici pe pa ma nt, folosind 

toate î mbuna ta t irile s i realiza rile 

progresului material al timpului 

nostru. Aceasta  î nva t a tura  falsa  

produce un mare ra u, adormind 

vigilent a duhovniceasca  a 

credinciosului s i sugera ndu-i ca  

sfa rs itul lumii e foarte î ndepa rtat 

(daca  va exista vreun sfa rs it), s i astfel 

nu exista  nici o nevoie sa  “vegheați și 

să vă rugați”, cum Hristos Ma ntuitorul 

î ndeamna  constant pe cei care-L 

urmeaza  (Matei 26:41), de vreme ce 

totul î n lume se î mbuna ta t es te din ce 

î n ce, progresul duhovnicesc t ina nd 

pasul cu materialismul. Îar 

fenomenele groaznice pe care le 

observa m la momentul prezent sunt 

temporare; toate astea s-au mai 

î nta mplat s i toate vor trece pa na  la 

urma , s i o î nflorire extraordinara  a 

cres tinismului o va î nlocui, î n care, 

bineî nt eles, ca  ecumenis tii vor ocupa 

locul principal s i de onoare. Astfel, 

totul este bine! Nu e nevoie sa  te 

chinuies ti pe tine, s i nici o lupta  

duhovniceasca  nu este necesara ; 

posturile pot fi desfiint ate. Totul se va 

î mbuna ta t i de la sine, pa na  ca nd 

Î mpa ra t ia lui Dumnezeu va fi î n cele 

din urma  î ntemeiata  pe pa ma nt cu 

desfa ta ri pa ma ntes ti s i ra spla tiri. 

Frat ilor! Nu este destul de clar unde 

zace sursa acestei ama gitoare 

î nva t a turi? Cine induce toate aceste 

ga nduri cres tinilor de azi cu scopul de 

a desfiint a cres tinismul? Ca de o rana  

infect ioasa , ca de foc, trebuie sa  ne 



 

temem de acest “neo-hiliasm” care 

este ata t de opus î nva t a turilor 

cuva ntului lui Dumnezeu, 

î nva t a turilor Sfint ilor Pa rint i s i celor 

de-a lungul istoriei Sfintei noastre 

Biserici, prin care multe mii de drept i 

au fost ma ntuit i. 

Fa ra  lupta  duhovniceasca  nu exista  s i 

nici nu poate exista cres tinism! Prin 

urmare, calea noastra  nu parcurge 

calea curentelor moderne, nici a 

ecumenis tilor, nici a noilor hilias ti. 

Credint a noastra  este credint a 

Sfint ilor pustnici, “credint a apostolica , 

credint a pa rint ilor, credint a 

ortodoxa ”, care, “a fa cut î ntreaga lume 

sa  fie de neclintit” (slujba Duminicii 

Ortodoxiei). La aceasta  credint a  s i 

numai aceasta  credint a  vom adera cu 

fermitate î n aceste vremuri rele î n care 

tra im. Amin. 

Sursa: războintrucuvânt.ro

Puteți sprijini Parohia Sfântul Ilie - Hanul Colței  
prin redirecționarea către aceasta a 2% din impozitul anual 
pe venit. Sumele strânse sunt folosite pentru plata facturilor 
curente și susținerea financiara a bisericii parohiale. 
 

 Luni – Joi: 03-04 martie 

18:00 – Canonul Sfa ntului Andrei Criteanul 

 Vineri: 07 martie 

18:00 – Sfa ntul Maslu 

 Sâmbătă: 08 martie 

08:00 – Sfa nta Liturghie s i Parastas 

18:00 – Vecernia 

 Duminică: 09 martie 

08:00 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie 
→ Duminica Întâi din Post (a Ortodoxiei) 

→ Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia 
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