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 Misiunea  Sfânta  Maria si Sfinții  Martiri Brâncoveni    

 
                                                                                        “Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor!”      

                                                                                                                                                                     (Matei III, 2) 

 
DIN IAD SPRE ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU 

 
Eu când am înnebunit prima oară tare de tot m-am dus la biserică. De fapt, la o 
mănăstire. M-a întrebat preotul: „Vrei să te spovedesc?” „Spovediți-mă”, zic, ca 
un tip care nu ar rata – Doamne ferește! – ocazia de a vorbi despre sine în trăirea 
celor mai spectaculoase ipostaze ale vieții sale. Am fost atât de firesc în relatare, 
încât cred că aceasta avea să rămână, într-un fel, cea mai concretă (nu cea mai 
corectă!) spovedanie a mea: doar fapte, niciun regret, ceva în genul „Ăsta sunt 
eu. De nu vă place, altul mama nu mai face.” Acum, nu cred că l-am dat gata pe 
preot, chiar dacă mă consideram pe mine însumi un pic de spectacol – și cu 
timpul chiar am învățat că există o smerenie a păcatului, că nu e ok nici chiar să 
te crezi cel mai mare păcătos din lume... Las-o moale, concurența e mare; ne 

batem câteva miliarde.   
Îmi spune părintele: „Vrei să mergem mai departe 
cu relația asta pe care am început-o noi doi astăzi?” 
Mă uit suspicios. 
Îmi zice: „N-am să-ți cer să te lași nici de băut, nici 
de fumat, nici de femei.” 
Mă relaxez. Tipul e chiar rezonabil. 
„Trebuie să faci un singur lucru.” 
Redevin suspicios. 
„Să mergi duminica la biserică.” 
Păcat. Chiar îmi plăcea tipul. În mod cert, era și 
sincer. Îi spun: „Aș fi vrut, părinte. Chiar aș fi vrut. 

Dar nu pot. Vedeți dumneavoastră, eu sunt om de lume. Pe mine mă cunoaște tot 
orașul. Am o mie de prieteni. Eu sâmbăta am nunți, botezuri, zile de naștere. Sunt 
sâmbete când mă duc de la una la alta, la două-trei evenimente.” 
„Deci nu te-ai putea trezi duminică dimineața să mergi la biserică...”, 
concluzionează cu o undă ușor accentuată de tristețe, dar și o oarecare 
înțelegere. 
„Ahaha”, fac eu. „Să mă trezesc. Păi nu asta e problema, părinte! Eu dacă beau 
nu mai pot dormi. Dacă încep sâmbătă, mă mai culc luni dimineață. Nu mă pot 
duce duminica la biserică pentru că duminica sunt beat.” 
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Se luminează: „Deci te-ai putea duce, la o adică, duminica la Sfânta Liturghie?” 
Mă panichez ușor: „Teoretic! Dar tehnic, insist eu, duminica sunt beat.” 
Încep să îi lucească ochii: „Deci ai putea?” 
Mă panichez de-a binelea și îi spun oripilat, aproape strigând: „Cum să merg beat 
la biserică???!!!” 
Mi-a spus că asta e treaba lui. Că și-o asumă el. 
Apăream, frate, la Capela de la Subcetate, duminica dimineața, la costum, cu 
cravata desfăcută și sacoul aruncat pe umăr, prinț al nopții, despuiat de lăutari, 
cerșetor al dimineților de duminică, pe la poarta bisericii unui Dumnezeu care nu 
prea știam ce vrea de la mine și nici măcar ce are cu mine, că îmi părea că bine 
era cum era și înainte. 
Au venit duminici peste duminici și păhărele s-au rărit și nopțile de sâmbătă s-au 
mărit. Acum cei care mă cunosc știu că nu toate s-au schimbat în mintea mea. Nu 
am încetat nici să dezamăgesc, și nici lucrurile nu le-am făcut curate ca lumina 
dimineților de duminică, astea despre care vorbesc. Inima s-a schimbat. Bate    
de-atunci în formă de clopot, exact ca și sunetul acela din copilărie, când mă lua 
bunicul de mână și-mi zicea „puiucule”, și mă ducea la Dumnezeul lui, Cel care 
peste ani avea să îmi redea duminica, neprețuită ca o zi de Înviere...”. 

 (Sursa: Facebook – Mănăstirea Oașa) 

 

Unde este Împărăția lui Dumnezeu? 
Mareste imaginea.  

Unde este Împărăția lui Dumnezeu? Unde se află 

sufletele celor decedați? 

În tinerețe, pe când eram un teolog cu totul 

necercat, un cunoscut de-al meu, necrezând nici 

în Dumnezeu, nici în împărăția cerurilor, nici în 

nemurirea sufletului, mi-a pus o întrebare: 

„Unde se află împărăția lui Dumnezeu? Unde se 

află sufletele celor care au murit?" Eu m-am 

tulburat de această întrebare neașteptată și nu 

am știut ce să-i răspund. El s-a simțit atunci 

biruitor, iar eu am rămas cu simțământul 

chinuitor al celui pus la zid. De atunci, m-am tot 

ocupat de această problemă: unde e cu adevărat 

Împărăția lui Dumnezeu? În cerul material? Însă Sfântul Apostol Pavel 

zugrăvește întru totul duhovnicește împărăția lui Dumnezeu, spunând că 

aceasta nu e mâncare și băutură, adică nimic material, simțit, care presupune 

desfătări fizice, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt (Rom. 14, 17).   

Ce semnifică însă toate acestea? N-aș putea să răspund. Unde se află sufletele 

celor ce au murit după despărțirea lor de trup?  

https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1440/143986_imparatia-cerurilor.jpeg
https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1440/143986_imparatia-cerurilor.jpeg
http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/dogma/imparatia-cerurilor-iadul-69012.html
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Oare în jurul nostru, oare altundeva pe planeta noastră, ori pe vreo altă 

planetă, ori încă și mai departe  într-un alt sistem solar? Însă nici aceste 

fantasmagorice presupuneri nu m-au mulțumit, căci am descoperit adânci 

contradicții întru ele: toate stelele care strălucesc pe cer sunt materiale, iar 

sufletul e ceva imaterial. 

Au trecut ani, am citit și am învățat o mulțime de lucruri. M-am adâncit în 

tainele credinței. Și, treptat, am înțeles cât de incorect este pusă problema în 

privința împărăției cerurilor și a sufletului: unde se află? - la nivelul 

simțurilor, în plan spațial. Și sufletele, și împărăția cerurilor sunt în afara 

oricărei sfere a categoriilor noastre pamântești spațio-temporale. Însuși 

Hristos a spus despre împărăția lui Dumnezeu că nu se poate spune despre ea: 

Iat-o aici sau acolo (Lc. 17, 21). Ea e veșnică, nu de aici, nu este din lumea 

aceasta (In 18, 36). Și tocmai pentru acest fapt nu este firesc să se întrebe unde 

se află. Lumea materială așezată în timp și spațiu se deosebește prin măsurile 

sale: lungime, lațime și înălțime. Prin aceste măsuri nu se leagă de cealaltă 

lume. Acolo există, pământește vorbind, cu totul alte „dimensiuni" -

duhovnicești, de neatins de noi, câtă vreme suntem în trup. Dar, ca făpturi 

create pentru veșnicie, noi nu suntem întru totul lipsiți de posibilitatea de a 

percepe cealaltă lume și de a intra în contact cu ea. Ziditorul ne-a creat și 

duhovnicește, ca, atâta vreme cât ne mișcăm în lumea materială, să putem să 

o simțim cu sufletele noastre și pe cea imaterială. Rugăciunea e, de pildă, un 

chip de părtășie cu cealaltă lume. Experiența de rugăciune a credincioșilor 

sinceri, afundați într-o adevărată viață harică, e o mărturie că ea ține de 

„domeniul" împărăției lui Dumnezeu. Experimentarea celor mai înalte 

simțăminte  ale  dreptății, adică al libertății față de păcat, al păcii conștiinței, 

adică al armoniei în legătura noastră cu Creatorul și cu toate făpturile, și al 

desfătării harice a Raiului adică al fericirii care depășește orice altă fericire 

pământească reprezintă stări care țin de „gustarea" împărăției lui Dumnezeu. 

Sufletului, acestui cetățean ceresc, osebit prin nemurire și veșnicie, nu i se pot 

aplica măsurile grosiere ale spațialității. Tot astfel, nici pentru simțămintele 

trăite de suflet nu sunt potrivite aceste măsuri. Fără să se folosească de vreo 

categorie pământească, omul, de la sine, știe și gustă ce este dreptatea, ce este 

bucuria și ce este pacea. Prin urmare, e limpede că cele nevăzute, fără a se 

supune conceptelor și categoriilor pământești, pătrund oricum ar fi în cele 

văzute și trăite de conștiința omului. Dreptatea, bucuria și pacea, aceste înalte 

însușiri ale împărăției lui Dumnezeu, sunt date în suflet, precum un germene, 

fiecăruia dintre noi.  
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Cu toții avem, fie și în cel mai nedesăvârșit chip, o oarecare cunoștință despre 

ele, pentru că fiecare dintre noi poartă chipul lui Dumnezeu în sine și fiecare 

este chemat să devină cetățean al Cerului. Și cei care nu cred în împărăția lui 

Dumnezeu au o oarecare noțiune despre aceasta  că ea înseamnă dreptate, 

pace și bucurie. Deși în cazul lor aceste noțiuni poartă un caracter pământesc, 

totuși, și în ceea ce-i privește, ele rămân lucruri duhovnicești înalte, care nu 

pot să fie socotite însușiri materiale. Ele sunt dintr-o cu totul altă rânduială. 

Omul este alcătuit din trup fizic și din suflet nematerial. Nici oamenii cei mai 

învățați nu înțeleg cum este unit sufletul cu trupul în om. Iar sufletul, la 

rândul său, este legat cu o serie de legături nevăzute. 

Omul este de neînțeles pentru sine însusi. Pascal a exprimat foarte bine 

aceasta când a spus: „Nu știu cum sunt eu însumi. Nu știu cum e trupul meu, 

ce sunt simțurile mele, ce este sufletul meu și însăși acea parte din ființa mea 

care gândește ceea ce spun, care raționează despre toate și asupra ei însăși, 

fără a se cunoaște mai mult decât restul. Tot ceea ce cunosc e că trebuie să 

mor în curând, dar ceea ce ignor mai mult este însăși această moarte pe care 

n-o pot evita." Omul poartă în trupul și în sufletul său taine în fața cărora 

rămâne fără grai. El are capacitatea de a judeca, însă el însuși nu știe cum se 

nasc gândurile sale. E capabil de felurite simțăminte, însă râmâne neputincios 

înaintea tainei ivirii acestora. El e capabil să manifeste felurite voi, însă nu 

poate să răspundă în ce unghere tainice ale sufletului său se iau hotărârile voii 

sale. El are darul imaginației, însă rămâne de neexplicat pentru el cum se 

produce aceasta și cum, prin ajutorul ei, e în stare să extragă înaintea sa 

felurite amintiri, să zboare cu duhul într-o clipă pe distanțe uriașe, să meargă 

cu viteza fulgerului în țări străine, pe care cu ani înainte le-a vizitat și să se 

întoarcă înapoi cu aceeași iuțime. Taina rațiunii în om, minunea imaginației 

lui înaripate biruind obstacolele timpului și spațiului și posibilitatea dată 

duhului său de a zbura neîmpiedicat deasupra lor, cât și multe alte minuni ale 

lumii lui trupești și sufletești  fie ca toate acestea să-l smerească pe om și să-l 

conducă la binecuvântata cutremurare înaintea tainei propriei sale existențe! 

Acestea și alte observații asemănătoare îl conduc pe orice om înzestrat cu 

rațiune la concluzia că, pe lângă lumea materială și lucrurile materiale, există 

neîndoielnic și o mulțime de lucruri imateriale și chiar o întreagă lume 

imaterială, despre care e nepotrivită întrebarea: unde se află aceasta?, în 

limitele spațialitații la nivelul perceptibilului, rod al ființei noastre pământești. 

Lumea fizică se află în spațiu și timp. Lumea făpturilor duhovnicești este 

legată cu aceste categorii, fără a fi însă supusă măsurilor ei pământești, 

accesibile nouă. 
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 Împărăția cerurilor, ca și îngerii, aceste ființe spiritual-raționale fără de trup, 

dar reale, există; ca și sufletele omenești trecute în lumea cealaltă. Ele aparțin 

lumii duhovnicești, nevăzute, zidite de Dumnezeu, despre care citim încă din 

primele rânduri ale Bibliei: La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul 

(Fac. 1, 1), adică lumea nevăzută și cea văzută. În acest sens și în Simbolul de 

credința se spune: „Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul 

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute." 

Acum noi trăim pe pământul văzut. Însă viața viitoare, făgăduită nouă atât de 

limpede de Domnul lisus Hristos (v. In 17, 2) și neîncetat pomenită în 

Cuvântul lui Dumnezeu, nu va fi pe acest pământ, care este trecător (v. II Ptr. 

3, 10), ci într-un cer nou și pe un pământ nou, în care va locui dreptatea (v. II 

Ptr. 3, 13) și care vor dăinui veșnic. Până la cea de-a Doua Venire a lui Hristos 

sufletele celor decedați se vor afla în așa-numita lume de dincolo. Acum, 

perdeaua trupului ascunde de noi această lume, însă ea există. Când corpul 

grosier slăbește în această viață, iar aceasta se petrece la moarte, vom ieși cu 

sufletul nostru în lumea nevăzută și o vom vedea pe aceasta cu ochii 

duhovnicești. Tainica lume de dincolo nu este accesibilă simțurilor trupești. 

Suntem neputincioși în a o descrie, căci despre ea nu există nici o 

reprezentare, nici cuvinte potrivite pe acest pământ. Și, desigur, noi trebuie să 

știm cu certitudine măcar puțin despre ea, căci toți, după această viață, avem 

de călătorit; după o mai lungă ori mai scurtă plutire în oceanul vieții ne vom 

opri la limanul veșniciei. Marele Apostol Pavel, învrednicit să fie răpit cu 

duhul încă din această viață pe lumea cealaltă, a auzit acolo cuvinte pe care nu 

se cuvine omului să le grăiască (II Cor. 12, 4). Oricare ar fi fost conținutul 

acestor cuvinte, el nu ni le-a dezvăluit, căci lucrurile din lumea nevăzută sunt 

de neexplicat în această lume. Într-o altă întâmplare, același Apostol ne atrage 

atenția că există o diferență între limbile omenești și limbile îngerești (v. I Cor. 

13, 1). Care sunt aceste limbi îngerești? Prin ele ar fi fost cu putință să fie 

descrise tainele lumii nevăzute, însă noi nu le stăpânim. Inexprimabilul pentru 

limba pământească devine accesibil într-o anumită măsură pentru mintea 

duhovnicească, pe calea credinței și a experienței duhovnicești, pe care oricine 

poate să o aibă, căci suntem alcatuiți nu doar din trup, ci și din suflet. Pe de 

altă parte, dacă pentru nimeni și în nici un chip lumea tainică de dincolo nu ar 

fi accesibilă, atunci nimeni nu ar fi fost în stare să creadă întru ea. 

Ce ne spune credința? 

Unul este Făcătorul lumii cerești și pământești, al tuturor celor văzute și 

nevăzute. Prin El și în El cele văzute și cele nevăzute stau în legătură. 
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Unul este Cuvântul lui Dumnezeu, născut mai înainte de toți vecii, prin care 

toate s-au făcut (v. In 1, 3). Acest Cuvânt, Fiul lui Dumnezeu, Cea de-a Doua 

Persoană a Sfintei Treimi, S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut 

slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr (adică El 

ne-a adus mântuitorul Har și ne descoperă Adevărul - n.n.) (In 1, 14). Cu 

arătarea Lui ca Dumnezeu în trup pe pământ (v. I Tim. 3,16), lisus Hristos 

unește cerul și pământul, așază un pod între făptura văzută și cea nevăzută. Și 

unind într-un chip neînțeles dumnezeiasca Sa fire cu firea noastră și 

arătându-Și plinătatea Lui în vremea vieții Sale pământești, chip de rob 

luând, făcându-Se asemenea oamenilor (Filip. 2, 7), aceasta a făcut cu putință 

pentru firea omenească, slobozită de păcat, să se facă părtașă firii 

dumnezeiești (v. II Ptr. 1, 4). 

Unul este Duhul Sfânt, Care luminează ca Duh al Adevărului (v. In 15, 26) 

cerul și pământul și Care dăruiește viață și celor morți, și celor vii, fiind de 

Viață Făcător. Unul este Trupul lui Hristos - Biserica -, care unește lumea de 

Sus cu cea de jos, adică îngerii și duhurile drepților celor desăvârșiți (Evr. 12, 

23) cu lumea oamenilor, care trăiesc încă aici, pe pământ. Biserica îi unește și 

pe vii, și pe morți, deoarece în ea, de la Veșnicul și Viul Dumnezeu, ca de la un 

etern Izvor, se revarsă râuri de viață veșnică asupra tuturor credincioșilor în 

Hristos - atât a celor care rătăcesc încă pe pământ, cât și a celor plecați în 

împărăția nemuririi. În acest mod să fie iarăși unite în Hristos cele din ceruri 

și cele de pe pământ - toate întru El (Efes. 1, 10). Astfel, cei care cred în 

Dumnezeu și păzesc poruncile Lui să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El 

să fie întâi născut între mulți frați (Rom. 8, 29). 

În acest neînțeles chip, Hristos apropie viața pământească de cea cerească și 

face ființa nevăzută în așa măsură accesibilă oamenilor pământești, încât 

Sfântul Apostol Pavel să poată să spună că prin Hristos ne îmbogățim în tot 

cuvântul și în toată cunoștința (I Cor. 1, 5). Calea către înțelegerea lumii 

nevăzute este credința. Prin credință înțelegem (Evr. 11, 3). Umblăm prin 

credință, nu prin vedere (II Cor. 5, 7). 

Prin urmare, Domnul lisus Hristos a venit pe pământ ca să ne dăruiască 

împărăția cerurilor. Aceasta nu este aici ori acolo, ci înăuntrul nostru, dacă 

vom trăi după dumnezeiasca dreptate, ori e departe de noi, dacă ne afundăm 

în păcate. Împlinind voia lui Dumnezeu, tu vei fi în împărăția cerurilor încă 

din această viață! Căci împărăția lui Dumnezeu este dreptate! Caută 

desfătările nu în veseliile cele pline de păcat, ci în virtuțile pe care Hristos le 

cere, și vei gusta încă de aici din veșnica bucurie a împărăției cerurilor.  
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Pentru că aceasta nu e doar dreptate, ci și bucurie! împacă sufletul tău 

zbuciumat de patimi și păcate, luptându-te cu demonii, și vei avea pace cu 

Dumnezeu, preadulce pace în conștiință și pace cu aproapele, adică acea 

neobișnuită pace care covârșește orice minte (Filip. 4, 7). Căci împărăția 

cerurilor nu e doar dreptate și bucurie, ci și pace în Duhul Sfânt (v. Rom. 14, 

7). Dacă vei căuta să mergi neabătut pe această cale, vei gusta cât de bun este 

Domnul și nu vei mai întreba: „Unde este împărăția cerurilor?" Căci o vei 

avea în sine, după cuvintele lui Hristos: împărăția lui Dumnezeu este 

înauntrul vostru (Lc. 17, 21). 

 

Arhimandrit Serafim Alexiev 

Extras din lucrarea "Judecata de apoi. Viata de după moarte", Ed. Sophia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.crestinortodox.ro/credinta/despre-patimi-69824.html
http://carti.crestinortodox.ro/religie/dogmatica/judecata-de-apoi-viata-de-dupa-moarte_XOC5LWoA1txP
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PROGRAM 
- Duminică, 05 Ianuarie, ora 11:00 am – Sfânta Liturghie (Ajunul 

Bobotezei), Sfințirea Aghiazmei Mari; 

- Luni, 06 Ianuarie, ora 10 am – Sfânta Liturghie (Botezul Domnului); 

- Marți, 07 Ianuarie, ora 10 am – Sfânta Liturghie (Sf. Ioan Botezătorul); 

- Duminică, 12 Ianuarie, ora 10 am – Sfânta Liturghie ( Începutul 

propovăduirii Domnului); 

- Duminică, 19 Ianuarie, ora 10 am – Sfânta Liturghie( Cei 10 leproși); 

- Duminică, 26 Ianuarie, ora 10 am – Sfânta Liturghie(Zaheu Vameșul); 

În cuprinsul lunii Ianuarie, la solicitarea credincioșilor,  

preotul va binecuvânta casele cu aghiazma mare.  

 

 

 

                                                         

                            

                          


