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Efeseni 2

11 De aceea, aduceţi-vă amin-
te că odinioară voi, păgânii
cu trupul, numiţi „Netăie-
re’mprejur” de către cei numiţi
„Tăiere’mprejur” – făcută de
mână în trup –
12 în vremea aceea eraţi fără
Hristos, înstrăinaţi de cetăţenia
lui Israel şi străini de aşezămin-
tele făgăduinţei, lipsiţi de nădej-
de şi fără de Dumnezeu în lume.
13 Dar acum, întru Hristos Iisus,
voi care altădată eraţi departe,
aţi devenit aproape prin sângele
lui Hristos.

Luca 13

18 Deci zicea: „Cu ce este aseme-
nea împărăţia lui Dumnezeu? şi
cu ce o voi asemăna?
19 Asemenea este grăuntelui de
muştar pe care l-a luat un om
şi l-a aruncat în grădina sa; şi a
crescut şi s’a făcut pom şi păsă-
rile cerului s’au sălăşluit în ra-
murile lui”.
20 Şi iarăşi a zis: „Cu ce voi ase-
măna împărăţia lui Dumnezeu?

21 Asemenea este aluatului pe
care l-a luat o femeie şi l-a as-
cuns în trei măsuri de făină, pâ-
nă ce s’a dospit toată”.
22 Şi trecea prin cetăţi şi prin sa-
te, învăţând şi călătorind spre
Ierusalim.
23 Şi I-a zis cineva: „Doamne, pu-
ţini sunt oare cei care se mântu-
iesc?” Iar El le-a zis:
24 „Siliţi-vă să intraţi pe poarta
cea strâmtă; v’o spun Eu vouă că
mulţi vor căuta să intre şi nu vor
putea.
25 De’ndată ce Stăpânul casei Se
va scula şi va încuia uşa, iar voi
veţi începe să staţi afară şi să
bateţi la uşă, zicând: Doamne,
Doamne, deschide-ne!, El, răs-
punzând, vă va zice: Nu ştiu de
unde sunteţi.
26 Atunci veţi începe să ziceţi: În
faţa Ta am mâncat şi am băut, şi
Tu în pieţele noastre ai învăţat.
27 Şi El vă va spune: Nu ştiu de
unde sunteţi: depărtaţi-vă de la
Mine toţi lucrătorii nedreptăţii.
28 Acolo va fi plângerea şi scrâş-
nirea dinţilor, când veţi vedea pe
Avraam şi pe Isaac şi pe Iacob şi
pe toţi profeţii în împărăţia lui
Dumnezeu, iar pe voi, aruncaţi



afară.
29 Şi vor veni de la răsărit şi de
la apus, de la miazănoapte şi de
la miazăzi şi vor şedea la masă
întru împărăţia lui Dumnezeu.1

Tâlcuire

„Siliţi-vă să
intraţi prin
poarta cea
strâmtă.”
Poarta cea
strâmtă în-
seamnă viaţa
nu după vo-
ia noastră,
nu după do-

rinţele noastre, nu după bunul
nostru plac; poarta cea largă
este vieţuirea supusă mişcărilor
şi năzuinţelor inimii păcătoase,
fără vreo înfrânare. Aşadar,
poarta ce duce în împărăţie
este strâmtorarea de sine.
Strâmtorează-te întru toate
şi asta va fi ca o opintire în
această uşă, pentru a o des-
chide şi trece prin ea. Cum
şi prin ce să ne strâmtorăm?
Prin poruncile lui Dumnezeu,
ce sunt potrivnice mişcărilor

1Sfânta Scriptură versiune diortosi-
tă după Septuaginta, redactată şi ad-
notată de Mitropolit Bartolomeu Vale-
riu Anania

pătimaşe ale inimii. Atunci
când începi să te superi pe ci-
neva, adu-ţi aminte de porunca
Domnului: „Nu vă mâniaţi” şi
strâmtorează-ţi inima prin ea.
Când vin mişcări de desfrânare,
adu-ţi aminte că este oprit fie
şi a privi cu poftă la o femeie şi
strâmtorează-ţi prin asta pofta.
Când vei vrea să osândeşti
pe cineva, adu-ţi aminte de
cuvântul Domnului, Care spune
că prin asta îl faci neîndurat
în privinţa ta pe Judecătorul
Ceresc şi înfrânează-ţi prin asta
înfumurarea; la fel şi cu oricare
altă patimă. Adună împotriva
fiecăreia dintre ele cuvinte din
dumnezeieştile Scripturi şi
păstrează-le în minte. Îndată ce
va apărea în inimă vreo dorinţă
rea, leag-o îndată cu o replică
evanghelică îndreptată împo-
triva ei; sau leagă-ţi dinainte
toate dorinţele şi gândurile
cu dumnezeieştile cuvinte şi
umblă întru ele: vei fi ca un
înlănţuit, în aceste lanţuri însă
este libertatea sau calea liberă
către împărăţia Cerurilor.2

2Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri
din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi
din an.
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