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

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 
Numărul 86 (2015), Duminica a 24-a după Rusalii                                        

(Învierea fiicei lui Iair) 

Evanghelia: Luca 8, 41-56* 
 

Î n vremea aceea a venit un bărbat, al cărui nume era Iair; şi acesta era             
mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să vină în casa 

lui. Că numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi aceea era pe moarte. Şi pe 
când Se ducea El, mulţimile Îl îmbulzeau.  
    Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi-şi cheltuise 
toată averea cu doctorii şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, s'a apropiat 
de El prin spate, s'a atins de poala hainei Lui şi îndată i s'a oprit scurgerea 
sângelui. Şi a zis Iisus: „Cine este cel ce s'a atins de Mine?“ Dar cum toţi 
tăgăduiau, Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: „Învăţătorule, mulţimile Te 
îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine s'a atins de Mine?...“. Iar Iisus a zis: 
„S'a atins de Mine cineva. Căci Eu am simţit puterea care a ieşit din Mine“. 
Atunci femeia, văzând că n'a rămas tăinuită, a venit tremurând şi, căzând 
înaintea Lui, a spus în faţa întregului popor din ce pricină s'a atins de El şi cum 
de'ndată s'a tămăduit. Iar El i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a                
mântuit; mergi în pace!“  
    Şi pe când El încă vorbea, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: 
„Fiica ta a murit; nu-L mai supăra pe Învăţător“. Iar Iisus, auzind, i-a răspuns: 
„Nu te teme; tu crede numai, şi ea se va mântui“. Şi venind în casă, n'a lăsat pe 
nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacob şi pe tatăl           
copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau din pricina ei. Iar El a zis: 
„Nu plângeţi; n'a murit, ci doarme“. Şi ei Îl luau în râs, ştiind că ea a murit. Iar 
El, apucând-o de mână, a strigat, zicând: „Copilă, scoală-te!“ Şi s'a întors duhul 
ei, şi ea în chiar clipa aceea a înviat; şi El a poruncit să i se dea să mănânce. Şi 
părinţii ei au rămas încremeniţi. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ceea 
ce s'a petrecut. 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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Astăzi, de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, (…) sărbătoare mare în 
toată creştinătatea, ne întrebăm şi noi cu Sfântul Apostol Pavel: “Ce este omul, 
Doamne, atât de mare că Tu îl pomeneşti pe el, că Tu îţi aminteşti de el, că pe el L-ai 
făcut cu puţin mai mic decât pe îngerii? Slava şi cinstea sunt veşmintele cu care Tu 
pe om l-ai îmbrăcat, Doamne!” 

Pentru că este, iubiţi credincioşi, o legătură de nedesfăcut între om şi îngeri, între 
puterile cerului şi cei care vieţuim în trup pe pământ. Din păcate, de la greşeala lui 
Adam şi a Evei, dar parcă din ce în ce mai mult cu cât curge istoria şi se îndreaptă 
spre punctul ei final, lumea şi noi oamenii, parcă nu mai suntem împreună cu îngerii. 
Parcă legătura pe care Dumnezeu a instalat-o între noi şi îngeri nu mai este evidentă. 
Desigur, îngerii nu au dispărut, ci noi nu mai avem capacitatea să le sesizăm prezenţa 
şi aproape simţim şi credem că lumea este lipsită de îngeri. Pentru că un înger al 
Domnului nu poate sta acolo unde este murdărie, acolo unde este necurăţie. Se în-
treba un Părinte al Bisericii din veacul trecut [Sfântul Siluan Athonitul]: “Cum poate 
Duhul cel Sfânt, cel smerit al lui Dumnezeu să locuiască într-o inimă şi într-o minte 
trufaşă?” Aceeaşi întrebare o putem pune: “Cum poate sta îngerul lui Dumnezeu 
lângă cel care nu are neprihănire, lângă cel care nu are curăţie, lângă şi în cel care nu 
are sensibilitate, gingăşie, candoare?” – lucruri pe care le întâlnim tot mai des în noi 
înşine şi în cei de lângă noi. 

Sărbătoarea de astăzi, marea sărbătoare închinată puterilor cereşti şi în mod special 
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, este un strigăt al Bisericii, un glas al lui 
Dumnezeu care răsună cu putere, un cuvânt al conştiinţei creştine, un glas, o voce 
care se adresează lucuitorilor pământului astăzi şi dintotdeauna. Şi anume, să găsim 
calea cea potrivită, cu ajutorul Celui de Sus, pentru a face loc îngerilor în viaţa noas-
tră. Şi cum putem face loc îngerilor înlăuntrul fiinţei noastre? Sunt tot atâtea cai câte 
fiinţe umane sunt pe pământ. Şi din mulţimea, din multitudinea acestor căi să ale-
gem câteva, iubiţi credincioşi. Şi să le alegem, nu la întâmplare, ci aplecându-ne 
fruntea asupra dumnezeieştii Scripturi, căci din ea vine adevărul care nu poate fi 
contestat de nimeni, în realitate şi în adevăr. 

(…) Mântuitorul Hristos văzând minunile, inclusiv izgonirile duhurilor necurate pe 
care le săvârşeau în numele Său dumnezeieştii Săi apostoli, Hristos strigă cu mare 
glas: “Am văzut pe satana coborând din cer, alungat din cer.” Acesta este primul cu-
vânt la care ar trebui să medităm astăzi, şi anume că din mândrie, din trufie demoni-
că, Lucifer a căzut din înălţimea cerului încă înainte de crearea omului, arătând prin 
aceasta că cel mai mare obstacol al pătrunderii vieţii îngereşti în viaţa noastră este 
trufia, mândria luciferică. 

Îngerii în viaţa noastră: smerenia, starea de veghe şi curăţia 
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei 
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La Sfânta Liturghie, la fiecare Sfântă Liturghie, preotul sau diaconul amintesc urmă-
toarele cuvinte: “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”. Aceste cuvinte nu 
sunt altele decât acelea care au fost rostite de Arhanghelul Mihail când, văzând că o 
ceată de sfinţi îngeri din mândrie, din trufie, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, 
văzând căderea unei cete de îngeri împreună cu căpetenia lor, Lucifer, Arganghelul 
Mihail strigă către toate puterile cereşti: “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm 
aminte!” Adică, a doua cale prin care omul face lăcaş îngerilor în viaţa lui este starea 
de veghe. După starea de smerenie prin care omul pregăteşte sufletul său şi trupul 
său pentru viaţa sfinţilor îngeri, este starea de veghe pentru că nenumărate ispite, 
cele de la trup, cele de la lume şi cele de la puterile întunericului, ca nişte cântece de 
sirenă vin ca să ne vrăjească  auzul nostru lăuntric, ca să cădem împreună cu căpete-
nia îngerilor răzvrătiţi. Şi atunci starea de veghe, atenţia la noi înşine şi la duşmăniile 
care vin din jurul nostru, trebuie să fie o stare de deşteptare continua sau de redeş-
teptare în momentul în care adormim, că suntem slabi şi neputincioşi. Şi vocea de 
tunet a Arhanghelului Mihail să răsune, şi nu numai să răsune, să fie auzită: “Să stăm 
bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!” 

De asemenea, în această sfântă zi, îl vedem pe Arhanghelul Mihail cu sabia în mâna 
stând la poarta Raiului, ca nimic necurat, nimic nepocăit, să nu intre în Împărăţia 
Cerurilor. Dumnezeiescul Apostol Pavel spune, preluând de asemenea un cuvânt din 
Vechiul Testament, că nici o neascultare, nici o călcare de poruncă, nu au rămas şi nu 
rămân nepedepsite, arătând prin aceasta că neascultarea în diferitele ei chipuri, căl-
carea poruncilor, fac în aşa fel ca sabia de foc a măreţului Arhanghel să nu ne permi-
tă intrarea în Împărăţie. Şi aşa cum spunea un Părinte, plecat la ceruri nu demult, că 
o mare ispită a omului de astăzi este să creadă că Dumnezeu este doar milostiv, 
multmilostiv şi îndelung răbdător, cum şi este, fără să adauge şi faptul că Dumnezeu 
este şi drept, că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. Aşadar, starea de 
pocăinţă, starea de încredere în milostivirea lui Dumnezeu, dar şi de credinţă în 
dreptatea Lui, este, după smerenie şi starea de veghe, o altă cale prin care viaţa 
îngerilor pătrunde în viaţa noastră. 

(…) Dacă îngerii se află undeva, şi nu o spun eu, o spune dumnezeiasca Evanghelie, 
ei se afla acolo unde sunt copii. De ce? Petru că îngerul nu poate să şadă acolo unde 
este murdărie, iar copilul este curat. Îngerul nu poate să şadă acolo unde este priha-
nă, iar copilul este neprihănit. Şi mai presus de toate, îngerul nu poate să şadă unde 
este viclenie şi neiertare, iar copilul nu este viclean şi are o capacitate uimitoare de 
iertare. Aşadar, doriţi să aveţi viaţă de înger? Împliniţi voturile monahale, cei din 
mănăstiri. Voiţi să aveţi viaţă de îngeri cei din lume? Păziţi-vă patul neîntinat, adică 
credincioşia soţului faţă de a lui soţie şi soţia faţă de bărbatul ei. Naşteţi prunci, 
creşteţi-i cu frică de Dumezeu, cu ruşine de oameni şi cu dragoste de neam. Şi atunci 
şi casa, şi familia, şi mănăstirea pe de altă parte, vor fi pline de îngeri, pline de harul  
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Trezvia de după spovedanie (6) 
Aducerea aminte a lucrurilor celor de apoi 

Foloseşte cea de a patra păzire, frate, ca să-ţi aminteşti de cele de la sfârşitul vieţii 
tale, adică să cugeţi necontenit la moartea ta, la înfricoşata Judecată a lui 
Dumnezeu, la pedeapsa cea veşnică şi la veşnica desfătare a Raiului. Fiindcă 
aducerea aminte şi teama de acestea patru se face întru tine ca un frâu puternic, 
care nu te lasă să păcătuieşti. După cum grăieşte Duhul Sfânt, prin Isus Sirah: “În tot 
ce faci, adu-ţi aminte de sfârşitul tău, şi nu vei păcătui niciodată” (Sirah 7:38). 
Aşadar, atunci când gândul cel viclean şi diavolul, ca şi patimile tale, se luptă cu tine 
şi te îndeamnă să păcătuieşti fă aşa: întâi, pune în faţa ta moartea şi cugetă că însuşi 
acest trup al tău - care acum pofteşte să curvească, sau să ucidă, sau să fure sau să 
săvârşească vreun alt păcat - va muri şi îşi va pierde frumuseţea, sănătatea, grăsimea 
şi toate puterile lui, şi o să ajungă un hoit, slut, fără chip, fără frumuseţe, fără suflet. 
Gândeşte-te că acesta are să fie înmormântat într-un mormânt prea-întunecat, şi 
acolo are să se risipească şi o să ajungă hrană viermilor, împuţiciune, putreziciune şi 
pulbere. Adu-ţi aminte câtă spaimă, câtă durere, câtă groază vei încerca atunci când 
sufletul se va despărţi de trup, când îţi vor sta în preajma diavolii, ca să te răpească, 
şi nimeni nu se va afla să te ajute. Să iei aminte că acelaşi lucru are să se întâmple şi 
acelui ins cu care doreşti să săvârşeşti păcatul. Fiindcă acest trup, pe care acum tu îl 
iubeşti şi-l pofteşti atât de mult, peste puţin are să se facă după moarte deopotrivă: 
un hoit nefericit, putreziciune, hrana viermilor şi împuţiciune. Şi, mai presus de toate 
acestea, aminteşte-ţi că însăşi moartea este ca un hoţ care vine pe neaşteptate, 
încât nu ştii niciodată când vine la tine. Se poate să vină în această zi, în acest ceas, 
în această clipă, şi tu, care te simţeai bine ziua, să nu apuci să mai vezi seara, şi tu, 
care ai ajuns până seara, să nu mai apuci a doua zi, după cum a grăit Domnul: “Drept 
aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului” (Matei 25:13). 
Trage învăţătură din acestea, frate al meu, şi spune aşa în sinea ta: “Dacă eu am să 
mor, şi poate de o moarte năprasnică, ce am să ajung, nefericitul de mine? Ce-mi va 
folosi atunci că m-am bucurat de toate plăcerile lumii? Ce voi câştiga dacă săvârşesc 
acest păcat? Ce-mi va rămâne dacă voi făptui această ticăloşie? Mergi înapoia mea, 
satano, şi tu, gând viclean! Nu vreau să te ascult, şi să cad în păcat!” 

Sursa: Sfântul Nicodim Aghioritul, Dulce sfătuire, Ed. Credinţa Strămoşească, 2000 

Vitamine duhovniceşti  

lui Dumnezeu de care avem o imensă nevoie. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi 
pentru rugăciunile sfinţilor îngeri, (…) să alunge necurăţia din viaţa noastră pentru ca 
puterile cele curate ale sfinţilor îngeri să se sălăşluiască şi în viaţa noastră! Amin! 

Sursa: IPS Teofan, transcrierea predicii la Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli, 2011 


