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❖ Natura ingerilor 

 

Dupa natura lor, ingerii sunt duhuri curate, adica imateriale si    

necorporale, mult inferioare lui Dumnezeu, superioare 

omului, dar marginite si nemuritoare; Sfanta Scriptura ii 

numeste duhuri: "Nu sunt oare toti (ingerii) duhuri 

slujitoare...?" (Evr.,1, 14). Fiind duhuri netrupesti, la ingeri 

nu se poate vorbi de sex; (Fac, 6, 2), deci ei nu se casatoresc, 

nu se inmultesc (Matei, 22, 30) si nici nu pot sa moara (Luca, 

20, 35-36). Ingerii au "o fire rationala, spirituala, libera si 

schimbatoare in felul de a gandi sau de a voi, caci tot ceea ce 

este creat este schimbator. Numai ceea ce este necreat este 

neschimbator. Tot ceea ce este rational este si liber.  Asadar, 

pentru ca ingerul are o fire rationala si spirituala este liber, iar 

pentru ca este creat este si schimbator, are facultatea de a 

ramine si a progresa in bine sau de a se indrepta spre rau" (Sf. 

Ioan Damaschin, Dogmatica, II, 3; trad. rom., p. 80-81). Dar,odata cazuti, nu se mai pot pocai si 

indrepta. Numai omul are parte de pocainta din pricina slabiciunii trupului. "Ingerii sunt - cum 

afirma sfantul Ioan Damaschin - lumini spirituale secundare, care isi au luminarea din lumina 

primara fara de inceput. Nu au nevoie de limba si de auz, ci isi transmit unii altora propriile 

lor ganduri si hotarari fara sa rosteasca un cuvant."(Ibidem). Fiind fiinte spirituale 

netrupesti, ingerii sunt nevazuti(Col.1, 16). Totusi, dupa voia lui Dumnezeu si pentru 

indeplinirea slujbei lor, ingerii pot sa ia forma omeneasca, de barbat sau tanar (II Regi, 6,17 ; 

Fac, 32, 25), pot sa vorbeasca omeneste si sa manance, apar imbracati si uneori purtind aripi 

(Fac, 32, 25 ; Luca, 24, 4 ; Matei, 28, 3 ? Apoc,14, 6 ; Isaia, 6, 2). Desi sunt fiinte spirituale 

netrupesti, ingerii sunt circumscrisi, caci atunci cand sunt in cer nu sunt pe pamant si cand sunt 

trimisi de Dumnezeu pe pamant nu raman si in cer (Ibidem). Starea morala actuala a ingerilor 

buni este una de sfintenie si de ne-pacatuire, dar nu prin insasi natura lor, ci prin harul divin. 

Conlucrand cu harul divin, ingerii s-au desavarsit in bine, asa incat nu pot sa pacatuiasca. Deci 

nepacatuirea ingerilor este rezultatul rezistentei lor fata de ispite, al persistentei in bine si al 

intaririi prin harul dumnezeiesc. 

 
www.crestinortodox.ro/dogmatica/ingeri/despre-ingeri-69080.html 
 

https://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68458-sfantul-ioan-damaschin-despre-om
https://www.crestinortodox.ro/editoriale/70419-rasarit-a-lumii-lumina-cunostintei
https://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68972-colaborarea-omului-cu-harul-divin-in-lucrarea-mantuirii
https://www.crestinortodox.ro/sfintitorul/69155-harul-dumnezeiesc
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❖ SAMARINEANUL MILOSTIV 

În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi 

zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Dar 

Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea? Iar el, 

răspunzând, a zis: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată 

inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot 

cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi». Atunci Iisus   

i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu. Dar el, voind să se 

îndreptăţească pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele 

meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la 

Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au 

rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot 

cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături.                

De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc, venind şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, 

mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe 

ele untdelemn şi vin; apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el.    

Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă 

voi întoarce, îţi voi da. Deci, care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari?  

Iar el a răspuns: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.  (Luca X, 25-37)   

 

❖    “MILA OMULUI” SI MILA DOMNULUI 

Sa ne intelegem, milostenia nu e totuna cu “pomana”. Unii practica “pomana”  cu 
scopul de a-si face  vizibila “bunatatea” si “marinimia” sufleteasca. Ori trebuie sa 
admitem ca nimeni nu poate oferi nimic de la el, ci intotdeauna omul poate oferi 
numai din preaplinul, adesea confiscat de om de la Dumnezeu.  Milostenia este 
expresie a milei, mila insemnand dragoste pentru semeni, pe care Dumnezeu si-o 
manifesta in chip discret, respectand astfel demnitatea umana.                                                                                                              
Si cine este aproapele meu? Asa cum rezulta din parabola samarineanului 
milostiv, aproapele meu este, de fapt, un alt eu, cu aceeasi origine si aceeasi 
structura de fond ca si mine si de care trebuie sa ma ocup si sa am grija in egala 
masura, asa cum ma ocup si am grija de mine. Limitele sufletului, fiind infinit mai 
flexibile decat limitele trupesti, se pot extinde si pot actiona, in trup sau in afara 
trupului, in chip benefic asupra aproapelui meu.  
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Asa cum Persoanele Sfintei 
Treimi isi comunica reciproc 
dragostea, in chip egal si 
absolut, la fel omul e chemat sa 
se umple de dragostea lui 
Dumnezeu si s-o transmita mai 
departe  semenilor sai. 
Dumnezeu S-a milostivit de noi, 
nu aruncandu-ne bunatati din 
cer ca unor milogi, ci El insusi a 
devenit un Alter Ego al nostru.   

Aceasta este evidenta cea mai graitoare a milei lui Dumnezeu, intrucat El insusi a 
devenit asemenea celui din urma om, vrednic de mila, pentru ca tot El, din 
aceasta pozitie umila sa ne ofere marea Sa milostivire. Samarineanul din parabola, 
asa cum descifreaza parintii bisericesti, il preinchipuie chiar pe Mantuitorul 
Hristos, care salveaza omenirea cazuta in pacat.                                                                                                             
Pe de alta parte, daca “citim” duhovniceste lumea creata, fiecare element al ei 
foloseste la ceva si slujeste finalmente omului. Daca, de pilda, oxigenul nu ar fi 
fost util fiintelor vii, atunci acesta nu si-ar fi mai atins scopul. Oxigenul, acest 
“combustibil” necesar respiratiei, are drept corespondent sofisticatele sisteme 
respiratorii ale tuturor vietuitoarelor planetare.Oare ce-o fi fost mai intai? 
Oxigenul sau sistemul respirator (Oul sau gaina)? Logica elementara ne spune ca 
oxigenul ar fi fost mai intai. Era insa oxigenul  atat de inteligent incat sa poata 
contribui sau sa-si alcatuiasca singur atata varietate de “uzine respiratorii” pe care 
le gasim la toate vietuitoarele planetare? La fel, de pilda, si cu soarele. Daca 
soarele ar fi luminat fara ca noi sa avem ochi, atunci soarele nu si-ar fi mai atins 
scopul. Deci luminii soarelui ii corespunde puzderia de tipuri ale aparatelor 
olfactive extrem de complexe ale fiintelor vii. Daca marul n-ar fi facut mere, atunci 
nu si-ar fi mai atins scopul, acela de a constitui hrana pentru trup. Scopul tuturor 
celor ce exista e ca sa slujeasca implinirea unor altor scopuri, care duc in cele din 
urma la a-l ajuta pe om sa-si implineasca, liber si constient, scopul  imparatesc, 
acela de a fi asemenea lui Dumnezeu. Aceasta este mila nemasurata a lui 
Dumnezeu pentru om si pe-aceasta suntem chemati sa o avem si sa o inmultim.  
p. didel 
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❖ ISTORIOARE CU TALC 
 

Un înţelept, gândindu-se la planurile lui Dumnezeu, zicea: „De ce o fi făcut Dumnezeu ghinda atât de 
mica într-un stejar aşa de mare, iar dovleacul atât de mare cu un vrej aşa de mic? Eu să fi fost în locul 
lui Dumnezeu, puneam dovleacul în stejar, iar ghinda în vrej”.Întâmplător se afla sub un stejar.            
Şi deodată  i-a căzut pe nas o ghindă. 
- Dacă era dovleac? se întrebă speriat înţeleptul. Nu-mi spărgeam capul? Aşa că planurile lui 
Dumnezeu sunt sfinte. 
 
                                                                                  *** 
 
Fiind chinuit cu duhul slavei deşarte, Sfântul Macarie s-a hotărât să care un sac plin cu nisip. 
Întâmpinându-l un om care-l cunoştea i-a zis: 
- Părinte, să vă ajut. De ce duceţi un sac aşa de greu singur? 
- Nu, fiule, nu trebuie să mă ajuţi. Chinuiesc pe cel ce chinuieşte. Şi asuprindu-se astfel, sfântul a 
scăpat de ispită. 
Din trei părţi vin ispitele: de la diavol, de la lume, de la tine însuţi. 
 
                                                                                   *** 
 
„Un creştin l-a întrebat pe duhovnicul său: – Părinte, aş vrea să fiu un bun creştin, să am o viaţă fără 
păcate. Ce trebuie să fac mai întai, ce este cel mai important ?- O, fiule, totul este important. Ia spune-
mi, dacă ai o grădină în care plantezi tot felul de flori frumoase, aştepti să crească ? Aşa, fără să faci 
nimic, or să răsară ele ? – Nu, părinte, trebuie să le ud …- Dar dacă le uzi şi atât, vor creşte ele mari si 
frumoase ? – Nu, părinte, trebuie şi să muncesc, să am grijă de ele, să nu fie distruse de buruieni …- 
Dar dacă le dai toate acestea, şi nu vor avea lumină, pot ele sa crească ? – În nici un caz, părinte, 
atunci toata munca mea nu-şi are rostul, florile nu vor creşte niciodată. – Acum ai inţeles, fiule ?! 
Sufletul nostru este asemenea unei grădini, în care sunt semănate cele mai frumoase flori: dragostea, 
credinţa, bunatatea, cumpătarea, omenia … Noi, insă, trebuie să avem grija de aceasta gradina din 
sufletul nostru, ca tot ce este acolo sa înflorească. Doar astfel sufletul omului se umple de frumuseţe. 
Ce trebuie sa facem pentru toate acestea ? Să avem grijă ca buruienile păcatelor să nu prindă rădacini 
în suflet, să veghem mereu ca răul să nu se cuibăreasca în noi, fiindcă, odată intrat, este foarte greu 
sa-l mai scoţi. Şi ce mai trebuie să facem pentru grădina sufletului ? Să o udăm mereu cu apa 
dătătoare de viaţă, care este rugăciunea. Dar ele tot n-ar creşte, dacă nu le-ar încălzi pe toate lumina 
binefăcătoare a dragostei dumnezeieşti. Şi unde ar putea găsi sufletele noastre mai multă căldură şi 
lumină dumnezeiască, dacă nu în Biserică ?! Ei, poti tu să-mi spui, fiule, ce este mai important ? Toate 
sunt importante. Fii mereu atent la sufletul tău, ai grija de el, fiindcă atunci şi Dumnezeu te va ajuta. 
Doar aşa, prin munca noastră şi cu ajutorul Domnului, florile minunate din sufletele noastre, adică 
dragostea, credinţa şi toate lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, vor creşte nestingherite, 
iar viaţa ni se va umple de fericire.” Doamne ajută. „Toate lucrurile ne-au fost încredintate nouă și noi 
acestora.” 
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  PROGRAM                                                      
 

➢ DUMINICA, 11 NOIEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Pilda samarineanului 

milostiv) 

➢ DUMINICA, 18 NOIEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Pilda bogatului care 

i-a rodit tarina) 

➢ DUMINICA, 25 NOIEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Dregatorul bogat, 

pazirea poruncilor) 

➢ VINERI, 30 NOIEMBRIE 2018, ORA 10:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Sfantul Apostol Andrei) 

VINERI, 30 NOIEMBRIE 2018, ORA 5:00 P.M   -  SFANTUL MASLU SAVARSIT DE 7 PREOTI    

VINERI, 30 NOIEMBRIE 2018, ORA 7:00P.M.  – AGAPA FRATEASCA IMPREUNA CU UN 

PROGRAM FOLCLORIC DEDICAT ZILEI NATIONALE A ROMANIEI (Rapsod GRIGORE ZANFIR)                                      

                                                                                                                               

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                        
 “Nu exista nimic pe lume care sa ma hraneasca mai bine, decat sa ofer 
cuiva un dar, sa simt bucuria in ochii celui care primeste. Cand 
daruiesc, parca eu as primi.“ - SOFIA  VICOVEANCA 
  
 
 


