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Î 
n vremea aceea lui Iisus I‐a răspuns unul din mulţime: 
„Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. 
Şi oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură 

şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi le-am spus ucenicilor Tăi 
să-l scoată, dar ei n'au fost în stare“. Iar El, răspunzându-le, a zis: 
„O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? până când vă voi 
răbda? Aduceţi-l la Mine!“ Şi l-au adus la El. Şi, văzându-L, duhul 
îndată l-a zguduit pe copil; şi căzând la pământ, se zvârcolea spu-
megând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când  i-a 
venit aceasta?“ Iar el a răspuns: „Din pruncie. Şi de multe ori l-a 
aruncat şi în foc şi în apă, ca să-l piardă. Dar dacă Tu poţi ceva, 
ajută-ne, fie-Ţi milă de noi!“ Iar Iisus i-a zis: „Dacă Tu poţi crede, 
toate-i sunt cu putinţă celui ce crede“. Şi îndată strigând tatăl co-
pilului, a zis cu lacrimi: „Cred, Doamne!, ajută necredinţei mele!“ 
Iar Iisus, văzând că năvăleşte mulţimea, a certat duhul cel necu-
rat, zicându-i: „Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el, şi'n 
el să nu mai intri!“ Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ie‐
şit; iar copilul s'a făcut ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Iar 
Iisus l-a apucat de mână şi l-a ridicat; şi el s'a sculat în picioare.  

“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) 

*)Texte preluate din Biblie, ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000 (citată pe scurt: 
Biblia Bartolomeu) 
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    Şi după ce El a intrat în casă, ucenicii L-au întrebat ei între ei: 
„De ce noi n'am fost în stare să-l scoatem?“ Iar El le-a zis: „Soiul 
acesta de demoni prin nimic nu poate ieşi decât numai prin 
rugăciune şi prin post“. 
    Şi ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea; iar El nu voia să ştie 
cineva. Că-i învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului Se va 
da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a 
treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L 
întrebe. 
 

“Doamne, eu nu sunt nimic. Tu eşti totul!” 
Predica Sfântului Iustin Popovici la                                                             
Duminica Sfântului Ioan Scărarul 

 
(…) Scara Raiului - ce este aceasta? Acestea sunt sfintele virtuţi, sfintele 
virtuţi evanghelice: smerenia, credinţa, postul, blândeţea, răbdarea, 
bunătatea, bunăvoinţa, milostenia, dragostea adevărată, iubirea lui 
Hristos, mărturisirea lui Hristos, pătimirea pentru Domnul Hristos. Iată 
şi încă multe alte sfinte virtuţi ale Noului Legământ. 

Fiecare poruncă a Domnului Hristos – aceasta este virtutea, frate. De 
pildă, împlineşti, oare, porunca Sa referitoare la post, o ţii? Postul este 
sfântă virtute, treaptă pe scara de la pământ la Ceruri. Fiecare virtute 
este un mic Rai, fiecare virtute educă sufletul, îl împărtăşeşte de bine-
cuvântare, face să se pogoare în suflet desfătarea cerească şi dumne-
zeiască. Fiecare virtute este treaptă de aur şi de diamant pe scara mâ-
ntuirii tale, care se întinde de la pământ la Ceruri, se întinde între iadul 
şi Raiul tău. Fiecare virtute… 

Da, Scara Raiului depinde de tine. Dacă postesc cu străpungere, cu  
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evlavie, cu plâns, cu lacrimi, şi mai apoi întrerup acestea, iată, am înce-
put să construiesc scara de la pământ la Ceruri şi eu însumi am frânt-o 
şi am distrus-o. Tu deseori posteşti, te înfrânezi de la orice hrană mate-
rială. Dar, iată, îngădui ca în cursul postului să-şi facă sălaş în sufletul 
tău păcatul, să ţi se semene în suflet diverse gânduri, dorinţe necurate. 
Al tău este să le respingi de îndată de la tine prin rugăciune, prin plâns, 
prin citire, prin orice nevoinţă. Dar dacă vei posti material, iar duhovni-
ceşte ţi-ai hrănit sufletul cu oarecari păcate, sau cu patimi ascunse, ia-
tă, scara postului pe care începi să o înalţi de la pământ la Ceruri, sin-
gur o dărâmi, singur o distrugi. (…) 

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăţia Cerurilor (Matei 5,3). 

Prin aceasta Îşi începe Mântuitorul minunata învăţătură de pe Munte, 
învăţătura despre fericiri, învăţătura despre sfintele virtuţi. Smereş-    
te-te înaintea Domnului... Omul care crede despre sine că reprezintă o 
măreţie, o strălucire, că toţi trebuie să privească la el, să-l preţuiască, 
să-l cinstească, să-l idolatrizeze, el trebuie să se înfrângă, să se biruias-
că pe sine. Acest babilon pe care şi l-a zidit, babilonul hulei împotriva 
lui Dumnezeu, trebuie el însuşi să-l dărâme. Cum? Să se smerească 
înaintea Domnului Hristos, înaintea omului, a neamului omenesc, a              
Bisericii lui Hristos, să se biruie şi să proclame că nu este nimic. Să 
plângă şi să se tânguiască împreună cu Apostolul Pavel: 

Doamne, eu sunt cel mai păcătos, cel mai mare păcătos dintre toţi. 

Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi dintre 
care cel dintâi sunt eu (1 Timotei 1,15). 

(…) Doamne, eu nu sunt nimic. Tu eşti totul! Eu – nimic, iar Tu – totul. 
Mintea mea nu este nimic înaintea Minţii Tale. Duhul meu nu este 
nimic înaintea Duhului Tău, inima mea, cunoaşterea mea, o, nimic, 
nimic, faţă de Cunoaşterea Ta, Doamne! Eu, eu sunt un zero, zero... şi 
după aceea un şir de alte zerouri. Acesta sunt eu înaintea Ta, Doamne. 

(Sursa: Cuviosul Iustin de Celie, Cuvinte despre veşnicie – predici alese, Ed. Egu-
meniţa, 2013) 
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Vitamine duhovnicești 
Despre blândeţe 

 Blândeţea este starea nemişcată a sufletului, care rămâne aceeaşi 
în necinstiri ca şi în laude. 

 Mânia este izbucnirea urii ascunse, a ţinerii de minte a răului.    
Mânia este pofta de a face rău celui ce ne-a supărat. 

 Dacă definiţia celei mai înalte blândeţi este a rămâne senin cu      
inima şi plin de iubire faţă de cel ce ne supără când e de faţă, definiţia 
iuţimii este a te lupta prin cuvinte şi mişcări cu cel ce te-a supărat şi a 
te înfuria asupra lui chiar când eşti singur. 

Ţinerea de minte a răului 

 Cel ce se linişteşte ţinând minte răul are încuibată în sine o viperă 
purtătoare de venin ucigător. Aducerile aminte de Patimilor lui Iisus vor 
tămădui sufletul ce ţine minte răul, ruinându-l puternic cu a Lui       
neţinere de minte a răului. 

 Neţinerea de minte a răului este semnul adevăratei pocăinţe. Iar 
cel ce ţine duşmănie şi pare că se pocăieşte, e asemenea celui căruia    
i se pare că aleargă în vis. 

Despre dragostea de Dumnezeu 

 Cel ce iubeşte pe Domnul, a iubit mai întâi pe fratele său. Dovada 
primului lucru este cel de al doilea. Cel ce iubeşte pe aproapele, nu 
rabdă vreodată pe cei ce clevetesc, şi fuge de ei mai degrabă ca de foc. 
Cel ce zice că iubeşte pe Domnul, dar pe fratele său se mânie, este  
asemenea celui ce alergă în vis. 

 

(Sursa: Scara Sfântului Ioan Scărarul (Filocalia IX), 1980,                                                                  
pp. 186-188, 197-200, 201, 425, 429) 

 


