
 
“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 25 (2014), Duminica a 12-a după Rusalii                                        
(Tânărul bogat) 

Evanghelia: Matei 19, 16-26* 
 

Î n vremea aceea un tânăr a venit la Iisus şi I-a zis: „Învăţătorule 
bun, ce bine să fac ca să am viaţă veşnică?“ Iar El a zis: „De               

ce-Mi spui bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul 
Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în Viaţă, păzeşte poruncile“. El         
I-a zis: „Care?“ Iar Iisus i-a zis: Să nu ucizi, să nu te desfrânezi, 
să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi 
pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
Tânărul I-a zis: „Pe toate acestea le-am păzit din tinereţea mea. 
Ce-mi lipseşte?“ Iisus i-a zis: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, 
vinde-ţi averile, dă-le săracilor şi vei avea comoară în cer; şi vino 
de-Mi urmează Mie“. Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, a 
plecat întristat, căci avea multe avuţii.  
    Iar Iisus a zis către ucenicii Săi: „Adevărat vă spun că cu greu 
va intra un bogat în împărăţia cerurilor. Şi vă mai spun: Mai 
lesne e să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un 
bogat în împărăţia lui Dumnezeu“. Auzind acest cuvânt, ucenicii 
tare s'au mirat şi au zis: „Atunci, cine poate să se mântuiască?“... 
Iar Iisus, privind drept la ei, le-a zis: „Aceasta e cu neputinţă la 
oameni, dar la Dumnezeu toate sunt cu putinţă“.  

*)Texte preluate din Biblie, (Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu) 
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Despre pocăinţă  
Părintele Rafail Noica 

 

Pocăinţa este întoarcere de la moarte la viaţă. Pocăinţa începe numai în măsura 
în care avem harul Duhului Sfânt, fiindcă omul, fiind în întuneric şi necunoscând 
lumina, nu ştie ce este lumina, dar nici întunericul. (…)  

Dacă vedem că ne este greu să trăim o viaţă morală, ştim, dibuim că nu suntem  
la nivelul dumnezeiesc la care Dumnezeu ne aşteaptă. Când încercăm să facem 
schimbarea asta în viaţa noastră, nu pe ea să ne centrăm, ci să cerem lui 
Dumnezeu, aşa cum găsim şi-n Psalmi şi-n rugăciuni: “Arată-mi calea în care voi 
merge”, “Lege pune în calea mea”, legea fiind prima călăuză care mă trece prin 
jungla patimilor şi a tuturor acestor elemente sau mădulare ale iadului care 
trăiesc în mine. Dar şi legea, chiar şi Legea lui Moise, şi aş îndrăzni să zic, chiar 
legile Noului Legământ, noii Biserici, adică Canoanele noastre, nu sunt decât o 
primă călăuză pe care trebuie s-o depăşim ca să aflăm Viaţa. 

Liturghia ortodoxă începe la Proscomidie cu cuvintele troparului din Sfânta Joi: 
“Răscumpăratu-ne-ai din blestemul Legii cu scump Sângele Tău”. Aceste cuvinte 
nu sunt o blasfemie; este un paradox de nespus, pe care îl expune Sfântul Pavel      
în mai multe din epistolele lui: că Legea, care era sfântă, fiindcă era dată de 
Dumnezeu ca o călăuză, la un moment dat devine un blestem, fiindcă ţinând 
preceptele Legii poţi să devii mai bun, dar viaţă nu găseşti. Viaţa veşnică nu se 
găseşte nicăieri, în nicio lege.  

Până când, ajungând în prima parte a pocăinţei noastre măcar să păstrăm o lege, 
măcar să nu răsplătesc omorând un om pentru un ochi, cum spune vechea lege: 
“Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”; măcar atâta dreptate. Iar după aceea, 
înţelegând că: “Ce câştig eu dacă el mi-a scos un ochi şi dacă eu îi scot ochiul lui, 
ce câştig din suferinţa lui?” Şi poate aflu o stare morală mai înaltă şi mă apropii 
de Hristos zicând: “Lasă, Domnul să-l ierte, măcar lui să-i fie bine”. Şi opresc răul 
la mine şi nu-l întorc înapoi asupra fratelui care poate se mâhneşte şi-mi întoarce 
iarăşi înapoi. Este cunoscut că, de exemplu, în anumite regiuni ale Italiei cuvântul 
vendetta, “răzbunare”, trece din generaţie în generaţie şi nu se mai sfârşeşte. 
Până când? Până când va veni cineva care va spune: “Stop, destul, la mine! Destul 
au suferit toţi, şi eu. Ce să dau înapoi, suferinţă pentru suferinţă?”(…) 

Nu ştiu dacă aş putea să dau în puţine cuvinte acuma, ca să ilustrez mai mult, ce 
este calea pocăinţei. Nu ştiu dacă aţi băgat de seamă, mai în toate Liturghiile               
se cântă ceea ce numim Fericirile. Cele nouă Fericiri sunt tot atâtea trepte către  
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desăvârşire. (…) 

Este cu neputinţă a descrie cele sfinte. Sfântul Pavel a văzut al treilea cer şi a spus 
că sunt lucruri pe care limba noastră nu le poate exprima. Dar dacă omul care se 
pocăieşte nu este cel de alături de tine, ale cărui suferinţe şi lacrimi vezi, şi se pot 
descrie; ci dacă eşti tu, apăi cu suferinţele şi cu lacrimile o să cunoşti o tainică 
bucurie, o tainică îndulcire, dar aşa mare, chiar când e tainică, că nici tu nu 
observi; dar nici tu n-ai vrea să te lepezi de dureri şi de lacrimi, fiindcă simţi în 
sinea ta că ceva sfânt se întâmplă. Şi ,deci, cel care trăieşte pocăinţa, deşi 
cunoaşte şi vorbeşte de lacrimi şi de durere, ceea ce el trăieşte mai puternic şi 
mai cu adevărat este o bucurie, o nădejde nesfârşită, o insuflare a Duhului Sfânt 
care-i dă putere să treacă, aşa precum şi maica când naşte, în multă nădejde 
trece prin acele dureri, ştiind că va avea bucuria de a ţine în ziua aceea un copil în 
braţe.  

Aşa că zic: noi, modernii, năpăstuiţi cu o educaţie şi cu o cultură intelectuală 
analitică, nu mai vedem decât analitic ce ni se pune pe hârtie, dar nu mai avem 
destulă intuiţie să presimţim ce se ascunde în urma cuvintelor, şi atuncea 
rămânem poticniţi de un oarecare dolorism, o atitudine oarecum bolnăvicioasă, 
aş zice. În loc să presimţim, în intuiţie nădejdea aceasta, aşa cum mama aşteaptă 
să ţină un prunc în braţe, într-un ceas, sau cât o trece prin durerile acelea, în loc 
să avem şi noi nădejdea asta, ne poticnim şi rămânem la acele chinuri care sunt 
singurele care pot fi descrise. 

Mântuitorul descrie călătoria diferitelor trepte ale pocăinţei ca fiind fericiri. Că 
asta şi este. Noi toţi căutăm fericirea şi niciunul dintre noi, nici noi, nici strămoşii 
noştri, nu am ştiut s-o găsim până nu a venit Însuşi Dumnezeu, întrupat în firea 
omului, ca să ne arate iarăşi un paradox de nedescris, cum spune troparul pe care 
îl cântăm în fiecare Utrenie de Duminică: “Căci iată a venit prin Cruce bucurie la 
toată lumea”. Bucuria aceasta este de presimţit - şi într-o zi de gustat. Slavă 
Golgotei! Mielul lui Dumnezeu, Care “fără de durere”, “fără de mâhnire” a trăit 
pocăinţa noastră până la moarte, până la iad! Dar iadul ce-a putut? N-a putut 
decât să nască înviere, şi El s-a făcut, cum spune Pavel, “întâiul născut din morţi”. 
Şi ne-a creat drum prin întunericul morţii către viaţa veşnică şi bucurie pe care 
“nimeni nu o poate lua de la noi”. Şi calea pe care ne-a arătat-o este calea 
Fericirilor. Dar paradox este fericirea dumnezeiască în viaţa aceasta, paradox pe 
care îl vom înţelege când vom trăi fericirea într-o măsură, şi într-o mai mare 
măsură în desăvârşirea noastră în veacul care vine. 

(Sursa: Pr. Rafail Noica, Cultura Duhului, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2002) 
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Orice cuvânt al nostru este o lucrare 

Apoi, cât de trist şi dureros este când lucrarea noastră e parazitată de duhuri rele. 
Orice chemare, orice invocare a celui rău sau orice gând râu, primit şi mestecat în 
mintea şi inima noastră, face ca lucrul nostru să fie o lucrare umano-demonică. 
Este o împreună-lucrare cu diavolul. Dacă în timp ce tai ceapă îl dau relelor pe 
bărbatul meu, care “iar n-a venit, precis a băut banii la cârciumă şi astăzi, şi e zi 
de salariu, cum era să vină?”, această lucrare de tăiere a cepei este o lucrare de 
îndrăcire a mea şi a obiectelor pe care le ating. De aceea, bărbatul meu, când va 
mânca din ciorba aceea, o să aibă o stare de agitaţie şi de “nu ştiu ce l-o fi 
apucat!".  

Şi, cred că v-am mai spus, că eu spun la toată lumea, de ce e mai bună mâncarea 
la mânăstire decât acasă? Pentru că la mânăstire, oricât ar fi de rea o maică sau 
un călugăr care face mâncare, ei tot vor zice “Doamne, Iisuse Hristoase,             
miluieşte-mă pe mine, păcătosul (păcătoasa)!".  

Şi aceste cuvinte şi Cel chemat prin ele, intră în viaţa mea, în ceapa mea, în ciorba 
mea, în cartoful pe care îl curăţ, şi mă sfinţeşte şi le sfinţeşte. Şi cel care mănâncă, 
mănâncă lucru sfinţit şi se uneşte cu Dumnezeu venit acolo în ciorba noastră, în 
ceapa noastră, iar alţii se unesc cu diavolul. Multe femei întreţin, cultivă răutatea 
bărbatului, prin această otravă pe care o pun în mâncarea pe care o gătesc cu           
repulsie, fără nici un fel de iubire sau rugăciune. Să luăm aminte că orice cuvânt 
al nostru este o lucrare, care niciodată nu este pur umană.  

Sufletul omului a fost făcut de Dumnezeu ca o cupă, ca un potir care este duhul 
omului sau inima lui. În acest potir se sălăşluia “suflarea" Lui dătătoare de viaţă. 
Duhul omului este o putere a sufletului care este ca un potir sau ca o antenă   
parabolică, dacă vreţi, în termeni mai moderni, deschisă să primească undele 
acestea, energia necreată a lui Dumnezeu, cu care apoi îşi potenţează celelalte 
puteri şi lucrări. Dacă respiri împreună cu Dumnezeu, este o respiraţie umano-
divină. Dacă respiri fără Dumnezeu, locul Lui nu rămâne gol, ci va fi umplut, fie de 
energii demonice, fie de energii animalice. Atunci lucrarea şi viaţa omului vor fi 
umano-demonice sau dobitoceşti. Aşadar, dacă alege să nu se înduhovnicească, 
omul alege, de fapt, să se îndrăcească sau să se îndobitocească. 

(Sursa: Monahia Siluana Vlad, Deschide cerul cu lucrul mărunt, Editura Doxologia, Iași, 2013, pp. 15-
16) 

Vitamine duhovniceşti  


