
 
“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 105 (2016), Duminica întâi din Post                                    
(a Ortodoxiei)  

Evanghelia: Ioan 1, 43-51* 
 

Î 
n vremea aceea Iisus a vrut să meargă în Galileea şi l-a găsit pe Filip. Şi          
i-a zis Iisus: „Urmează-Mi!“ Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui              

Andrei şi a lui Petru. Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi L-am aflat pe 
Acela despre Care au scris Moise în lege şi profeţii, pe Iisus, fiul lui Iosif din 
Nazaret“. Şi i-a zis Natanael: „Din Nazaret poate fi ceva bun?...“. Filip i-a zis: 
„Vino şi vezi!“ Iisus l-a văzut pe Natanael venind către Dânsul şi a zis despre 
el: „Iată într'adevăr israelit întru care nu este vicleşug!“ Natanael I-a zis: „De 
unde mă cunoşti?“ A răspuns Iisus şi i-a zis: „Mai înainte ca Filip să te fi 
chemat, te-am văzut când erai sub smochin“. Răspunsu-I-a Natanael: „Rabbi, 
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Regele lui Israel!“ Răspuns-a Iisus şi i-a zis: 
„Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, de aceea crezi? Mai mari 
decât acestea vei vedea“. Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: De acum veţi 
vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorân-
du-se peste Fiul Omului!“ 

Astăzi este sfânta Duminică a Ortodoxiei, sfânta Duminică a slavei omului. Astăzi 
Biserica Ortodoxă ne descoperă întreaga taină a omului. Ce este omul, cine este 
omul? Ce sunt eu, ce eşti tu, ce este fiecare dintre noi? Şi răspunde Sfânta Biserică: 
omul este măreţie dumnezeiască pe pământ. De obicei, oamenii consideră că măre-
ţia împărăteasca este mai presus decât toate de pe pământ. Nu! Măreţia dumneze-
iască este mai presus decât orice măreţie omenească pe acest pământ. 

Astăzi, biserica proslăvind această măreţie dumnezeiască a omului, de fapt, ce pro-
slăveşte? Proslăveşte icoana vie a lui Dumnezeu în această lume, îl proslăveşte pe  

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

Omul— icoana vie a lui Dumnezeu  
Cuviosul Iustin Popovici  
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om. Căci sufletul omului este de la Dumnezeu, sufletul este chipul lui Dumnezeu în 
om, icoana lui Dumnezeu în om, iar trupul – rama dimprejurul acestei sfinte icoane. 
Acesta este omul. Pe acest om îl cinsteşte şi îl proslăveşte Biserica. Acesta eşti tu. 
Omul este icoana vie a lui Dumnezeu în această lume – aceasta este vestea cea bună 
a acestei mari şi sfinte duminici. (…) 

Domnul a coborât în această lume, a devenit om aşa cum se spune în minunatele 
cântări şi rugăciuni, ca să înnoiască Chipul Său în om, să înnoiască Icoana Sa în om, 
care a fost pângărită de patimi, pângărită de viciile noastre, stricată de păcatele 
noastre, încât omul a devenit sluţire a Icoanei lui Dumnezeu. Şi El, pogorându-Se în 
această lume ca o curată, preacurată Icoană a lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, a arătat 
ce este omul, ce este omul desăvârşit, cum trebuie să fie omul în această lume. (…) 

În această lume, noi purtăm, de fapt, o luptă neîncetată, o luptă pentru icoana lui 
Dumnezeu care se află în sufletul nostru. Cine o fură de la noi? Toţi iconoclaştii, 
toţi potrivnicii icoanelor, iar primul iconoclast este păcatul. Păcatul nu Îl suportă pe 
Dumnezeu, nu Îl vrea pe Dumnezeu nici în om, nici în lumea dimprejurul său. Iar în 
păcat iconoclastul principal este satana, împreună cu îngerii săi, diavolii cei întune-
caţi. Ei sunt aceia care ne fură sufletele noastre, care aruncă păcate în sufletele 
noastre şi acoperă Chipul lui Dumnezeu care este în noi. Cu catranul cel negru al 
păcatelor spoiesc Chipul lui Dumnezeu din sufletele noastre. Şi omul, dacă trăieşte 
în păcate fără să se pocăiască, dacă nu se luptă împotriva păcatelor sale, dacă 
rămâne în ele, dacă nu le spovedeşte, ce rămâne din sufletul său? Chipul lui 
Dumnezeu rămâne cu totul mânjit de vicii care răspândesc duhoare, de patimi şi de 
moarte. Înfricoşătoare imagine, cumplită ruşine! 

În această lume, noi suntem, frate, la luptă, mereu în luptă. Niciodată nu încetează 
această luptă. Nu există împăcare între om şi diavol, nu există împăcare între om şi 
păcat. Diavolul aleargă în jurul fiecăruia dintre noi căutând ca să o schimonosească, 
să întineze, să distrugă, să nimicească Icoana lui Dumnezeu Care este întru noi, ca   
să-l poată purta pe om după voia lui cea demonică şi nebună şi să-l înfunde în iad. 
De aceea în Evanghelie auzim de atâtea ori din gură Mântuitorului: “Privegheaţi, 
privegheaţi asupra sufletelor voastre!” (Matei 24, 42; 26,41). Sufletul este măreţia 
dumnezeiască întru tine, mărirea dumnezeiască. Aceasta este cea mai de seamă 
valoare pe care o aveţi, cea mai de seamă valoare după Dumnezeu, în toate lumile, 
este sufletul omului. Ia aminte ce faci cu sufletul tău! El este nemuritor şi veşnic. 
Unde va merge sufletul tău depinde de tine: va merge, oare, în veşnică Împărăţie a 
Cerurilor sau în întunericul veşnic, în iad – depinde de liberă ta voie. 

(…) Iată, Domnul i-a dăruit Bisericii toate mijloacele şi puterile, pentru ca să păstrăm 
întru noi această măreţie dumnezeiască şi să o sporim până la cea mai înaltă 
măsură. Ne-a dăruit Sfintele Taine şi sfintele virtuţi. 
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Iată, ce este sfântul post? Sfântul post este curăţirea sufletului, curăţirea icoanei din 
suflet de noroiul păcatelor, de smogul patimilor, de mâlul viciilor dacă omul voieşte 
cu sinceritate să-şi curăţească sufletul înaintea lui Dumnezeu, să curăţească icoana 
sufletului său care este cu totul mânjită şi cel mai adesea stricată de păcate. (…) 
Apoi, rugăciunea este recunoaşterea ajutorului lui Dumnezeu, a luminii cereşti ce se 
pogoară în sufletul nostru întunecat, pentru a scoate bezna întunecată a păcatelor 
din icoana sufletelor noastre. Ce este iubirea evanghelică? Ce este milostenia, ce 
este blândeţea, ce este smerenia? Toate acestea sunt puteri dumnezeieşti, sfinte 
virtuţi evanghelice pe care ni le-a dăruit Domnul Hristos, iar Biserica ni le dăruieşte 
şi ni le recomandă ca să ne curăţim sufletele de păcate şi să zugrăvim icoana, icoana 
lui Hristos în sufletele noastre. Culmea a toate este atinsă prin Sfânta Împărtăşanie. 
Sfânta Împărtăşanie prin care fiecare dintre noi ne împărtăşim – cu Cine? Cu Însuşi 
Domnul Hristos! Căci în Sfânta Împărtăşanie fiecare creştin Îl primeşte pe Dumnezeu 
întreg, Îl primeşte pe minunatul Domn Hristos, primeşte întregul Său Adevăr veşnic, 
întreaga Sa Dreptate veşnică, primeşte întreaga Sa Viaţă veşnică. 

De aceea, fratele meu, Sfânta Împărtăşanie este cel mai însemnat eveniment în 
viaţa fiecărui creştin, cel mai important. Prin ea tu primeşti neştirbit nemurirea lui 
Hristos în sufletul tău, Îl primeşti pe El întreg, primeşti Evanghelia Sa întreagă. Ia 
aminte cum trăieşti! Nu sluţi chipul lui Dumnezeu din sufletul tău şi nu-L răni pe 
Domnul Hristos Care prin Sfânta Împărtăşanie a intrat în sufletul tău. Nu-I împleti 
prin păcatele tale cununa de spini în jurul capului. Nu-I intina minunatul şi Sfântul 
Său Chip cu tina păcatelor tale, cu smogul patimilor tale. Ia aminte cum trăieşti! 
Dacă până astăzi ţi-ai îngăduit orice păcat, fie că ai furat, fie că ai săvârşit adulter, 
sau ai fost iubitor de argint, sau ai avut gânduri necurate în sufletul tău, osteneşte-te 
că pe toate acestea să le respingi. (…) Te-ai împărtăşit, ai devenit purtător de Hristos, 
te-ai îndreptat, ţi-ai îndreptat viaţa. Nu îngădui în niciun fel ca aceste dorinţe să te 
ucidă. Gândurile cele rele aduc tulburare, luptă-te împotriva lor, nu te lăsa stăpânit 
de rău. Biruie răul cu binele! Biruie-l pe diavol cu ajutorul lui Dumnezeu! Cu 
Dumnezeu suntem puternici, numai împreună cu Dumnezeu (Psalmul 60, 12). (…) 

Fie ca El să ne curăţească de tot păcatul, de orice patimă, să ne izbăvească de orice 
diavol, de orice moarte, ca şi noi să fim pe pământ, cu adevărat, icoane vii ale lui 
Dumnezeu, ca omul să fie măreţie dumnezeiască pe pământ. Omule, frate! Nu uita 
niciodată că eşti un mic dumnezeu în facere! În facerea fiinţei tale ai icoana vie a lui 
Dumnezeu. Ia aminte cum trăieşti, ia aminte ce faci cu icoana lui Dumnezeu care 
este în tine. Ia aminte, omule! Omule! Omule! Căci, viaţa noastră îşi are începutul pe 
pământ şi ne duce înaintea prealuminatului Chip al lui Dumnezeu, ca acolo să dăm 
răspuns ce am făcut cu chipul lui Dumnezeu în această lume. 

Sursa: Cuviosul Iustin Popovici de la Celie, Cuvinte despre veşnicie – predici alese, 
Editura Egumeniţa, 2013 

Pagina 3 



GLASUL DOMNULUI Pagina 4 

Numai în viața aceasta putem câștiga viața cealaltă 

Cum se poate dobândi darul Duhului Sfânt într-o lume atât de agitată?  

Aş vrea să încep cu aceste cuvinte care se găsesc în slujba înmormântării: “Deşertă-
ciuni sunt toate cele omenești care nu rămân după moarte". Şi tot ce este în 
Biserică, precum şi cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Hristos ne cheamă din 
această lume la veşnicia lui Dumnezeu. Mult se sminteşte omul în Apus, mai ales în 
Apus, cred, fiindcă nu-şi dă seama. Încearcă să facă în Biserică un om mai bun, 
încearcă să facă o societate mai dreaptă, dar se uită prea mult că, în definitiv Biserica 
n-are esenţial în vedere decât ceea ce urmează de la moarte încolo. Fiindcă moartea 
nu există şi omul nu poate muri. 

Primirea Duhului Sfânt, rugăciunea şi tot ce ne-a dat Biserica şi experienţa Bisericii, 
experienţa celor ce au trăit, a Părinţilor noştri este comoara tăcerii, a sărăciei în 
lumea asta, comoara muririi - aş zice - lumii ăsteia puțin câte puțin. Nu numai că 
murim puțin câte puțin prin bătrâneţe şi epuizare, dar învăţăm să ne omorâm 
lumii ăsteia. Nu este vorba de moarte în sine, ci de câştigarea vieţii celeilalte. Numai 
în viaţa aceasta putem câştiga viaţa cealaltă. De aceea Biserica condamnă 
sinuciderea. Totuşi, viaţa aceasta, mai ales de la căderea lui Adam, are şi un rol 
ambiguu, în sensul că ne face şi un obstacol, ne pune un zid de netrecut între noi şi 
viaţa veşnică. De aceea, asceza Bisericii (...) este a ne dezvăţa puțin câte puțin de 
lumea asta, în măsura în care, dezvăţîndu-ne de ea o învăţăm pe cealaltă. 
Depărtându-ne de lumea aceasta intrăm în trăiri tainice, trăiri ale inimii, care sînt ale 
lumii celeilalte. Acestea nu sunt momente psihologice; le trăim în inimă, le trăim ca 
înduioşare, ca smerenie, ca tot felul de sentimente pe care le putem confunda cu 
psihologia, dar ele sunt de fapt trăiri duhovnicești, care ne introduc în viaţa Sfintei 
Treimi. 

În zilele noastre tulburate este foarte greu să te lepezi de lumea în care trăieşti 
pentru că toată cultura tăcerii, a isihiei în care încercăm să auzim cuvântul lui 
Dumnezeu, în taina sufletelor noastre este cuvânt fără cuvinte, fără glas; Duhul 
glăsuieşte fără glas în inima omului. Nu mai putem auzi însă din cauza zăpăcelii 
vieţii noastre, căci totul trebuie să se facă în grabă, toate trebuie să se termine 
înainte ca să înceapă. Şi totuşi, Părintele Sofronie spune că nu există condiţii şi nu 
pot exista condiţii în care cuvântul lui Dumnezeu să nu fie valabil şi - aş zice - în stare 
să mântuiască. Nu există şi nu pot exista condiţii care să împiedice mântuirea, trăirea 
cuvântului lui Dumnezeu. 

Sursa: Celălalt Noica – Mărturii ale monahului Rafail Noica însoțite de câteva cuvinte 
de folos ale Părintelui Symeon, ediția a 4-a, Editura Anastasia, 2004, pp. 79-80 

Vitamine duhovniceşti  


