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Motto: 
 
 
 

„Oare cei ce cad nu se mai scoală  
și cei ce rătăcesc drumul nu se mai întorc?”  

(Ieremia 8,4) 
 
 
 
 
 

„Că eu nu voiesc moartea păcătosului, ci ca păcătosul să 
se întoarcă de la calea sa și să fie viu...” 

 
(Ezechiel 33,11)
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Cuvânt-înainte 
 
 
Alungaţi din Lumină este cel de-al şaselea volum de 

poezie (din totalul de opt cărţi publicate până în prezent), 
care vede lumina tiparului în anul de graţie 2021. Titlul ne 
duce cu gândul la lumea nevăzută a îngerilor, dar şi a 
perechii primordiale, formată din Adam şi Eva care, 
potrivit planului divin, trebuia să rămână în starea pură 
iniţială. 

Lumea nevăzută constituie o problemă pentru cei ce 
cred că totul se limitează la cele cinci simţuri. Petru 
Damaschin pune o întrebare firească: „cum poate să vadă 
omul, care nu-şi vede nici sufletul său, o realitate nema-
terială care e cunoscută numai Făcătorului?” Tot el face 
menţiunea că „îngerii trăiesc într-o zonă unde legile 
pământeşti ale timpului şi spaţiului nu acţionează, sunt 
totuşi limitaţi de timp şi spaţiu şi acţionează în asemenea 
moduri materiale-dacă se poate spune aşa”.  

O parte din îngeri a căzut în păcat înaintea primilor 
oameni. 

Înalt Prea Sfinţitul Justinian exprimă un adevăr funda-
mental: 

„Toată creaţia este umbră... Nu este om să nu aibă 
umbre. Şi îngerii au umbre. Toată creaţia are umbră. Deci, 
nu există fiinţă care să nu aibă scăderi şi neajunsuri.” 
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Marele teolog Bulgakov afirmă că şi îngerii vor fi 
judecaţi! 

Facem menţiunea că în anul 787 la Sinodul VII 
ecumenic s-a decis ca îngerii să fie zugrăviţi cu decenţă, 
ca oamenii. Cupidonii Renaşterii, cât şi perioadelor 
următoare nu au nici o legătură cu îngerii adevăraţi. 

Traiectoria îngerilor are similarităţi cu cea a omului. 
„Deraierea de la acest drum a constituit-o căderea.” 

Prin căderea din ascultarea divină omul a rupt legătura 
cu Creatorul Său. Alungat din Lumină, privat de hrana înge-
rilor, care este tot Lumina, ochii sufletului i s-au acoperit 
cu solzi materiali, slăbindu-i vederea celor invizibile, deve-
nind opac la energiile dumnezeieşti. (Prof. N. Chiţescu) 

Îndepărtat din Eden, omul a fost îmbrăcat de 
Dumnezeu cu haine de piele, rezultate din animalele 
moarte (Facerea III, 21), ca şi cum l-ar fi îmbrăcat pe om 
cu mortalitatea, necroza. (Metodiu de Olimp). 

Înainte de hainele din piele moartă, omul purta un 
veşmânt ţesut de Creator, din har, lumină, slavă. (Sf. 
Grigorie Teologul). 

Trupul lui Adam era în realitate transparent, deschis 
creaţiei materiale, nu întâmpina nici o rezistenţă. Sufletul 
era deschis puterilor îngereşti şi lui Dumnezeu (Grigore al 
Nyssei). 

Omul a luat de la animale pielea, împreunarea sexuală, 
concepţia, alăptarea la sân, întinăciunea, hrana, etc. 
(Panayotis Nellas, Omul-animal îndumnezeit) 

Omul, care a optat pentru materialitate, duce o viaţă cu 
multe suferinţe şi cu multe încercări. Pentru a ajunge la 
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starea de la început el trebuie să ducă o luptă fără oprire cu 
ispitele de tot felul. După marele teolog pr. prof. Dumitru 
Stăniloae creaţia nu este încheiată: ea este chemată la 
desăvârşire, aceasta fiind lucrarea Duhului. 

Păcatul este cel care introduce noi limite şi, mai cu 
seamă, o graniţă strictă între natură şi supranatură. Tot el 
continuă atât de convingător: Drumul acesta e plin de 
pelerini ai eternităţii înşiruiţi după apropierea lor onto-
logică de Dumnezeu şi după strădania lor voluntară. Mai 
aproape sunt Heruvimii şi Serafimii, mai departe sunt 
oamenii. Dar nici Heruvimii nu vor isprăvi vreodată dru-
mul desăvârşirii. Treptele îngereşti sunt pururea înaintea 
noastră, dar nici ele nu isprăvesc drumul niciodată. 

Opera de modelare a lor după arhetipul dumnezeiesc 
nu se va sfârşi niciodată, deşi devin mereu mai apropiaţi 
de modelul divin. 

Omul a fost creat liber, adică liber de a crea răul, de 
a-l introduce în lume. Acesta e riscul pe care şi la luat 
Dumnezeu prin actul creaţiunii... Omul a trecut de la ideea 
de rău, de la posibilitatea răului (ştiut de Dumnezeu, ca 
virtualitate) la înfăptuirea răului. (Paul Evdochimov) 

Căderea specifică omului este agravată de ratio şi oratio 
(raţiune şi vorbire), cu alte cuvinte de judecata-mintea-cu 
care omul a fost înzestrat ca fiinţă liberă. (P. Nellas) 

Lumea contemporană se prăbuşeşte văzând cu ochii, 
nu atât material cât spiritual. După vorba Fericitului 
Augustin, „două vorbe au ridicat două imperii: verbul a fi 
şi verbul a avea. Oamenii se împart după cum trăiesc (şi 
mor!) sub semnul unuia sau al celuilalt. Iată însăşi 
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tensiunea dintre cele două lumi paulinice, tradusă în 
dinamica mistico-istorică a celor două cetăţi augus-
tiniene: una stă sub semnul iubirii de Dumnezeu duse 
până la uitarea de sine, a doua stă sub semnul iubirii de 
sine duse până la uitarea de Dumnezeu. (Răzvan 
Codrescu, Recurs la ortodoxie) 

Volumul de faţă Alungați din Lumină  îşi propune, fără 
să epuizeze subiectul, să introducă pe cititorul bine 
intenţionat în atmosfera căderii dureroase în care ne aflăm, 
dar mai cu seamă a ridicării celui căzut, plecând de la 
premisa că Tatăl așteaptă pe orice fiu risipitor să se 
întoarcă! 

Cu toţii suntem supuşi ispitelor, mai mult cei care se 
află pe calea desăvârşirii. Poemele Sihastrul şi Avva 
Zosima vin ca o confirmare a celor afirmate anterior. 

În lupta sa cu încercările vieţii, omul nu este singur! 
Harul divin nu îl părăseşte pe om niciodată, el doar se 
retrage şi revine în momentul în care cel căzut dă semne 
de îndreptare. (Sf. Serafim de Sarov) 

Căderile datorate slăbiciunilor noastre pot fi remediate 
oricând. Viaţa nu este decât războiul nevăzut pe care îl 
duce fiecare dintre noi. La final se va vedea cine este 
câştigătorul şi cine perdantul! Până atunci, Dumnezeu să 
ne dea puterea de a merge mai departe pe Calea Sa! 

Îngerul căzut se află în fiecare din noi. Hai să-l ridicăm 
la starea de la început și să regăsim lumina pierdută! Aşa 
să fie! 

Lectură plăcută!  
Autorul 
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ÎNGER CĂZUT 
 
 
Ridică-te chiar dacă eşti în groapă, 
Şi răul ţi-a ajuns până la gât!  
Chiar dacă rămneşti la roşcova din troacă 
Eşti doar murdar, nu un rebut. 
 
Te poţi spăla în lacrimile amare 
Inelul tău va străluci ca la început, 
Vei resimţi în pieptul tău candoare 
Că eşti salvat, nu om pierdut. 
 
Dar au căzut şi sfinţi şi îngeri 
Oricând te poţi întoarce de unde ai plecat, 
Când eşti rănit şi-n suflet sângeri 
Te va ierta şi reprimi Supremul Împărat! 
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ÎNGĂDUINŢA 
 
 
Priveşte-l mult, cu-ngăduinţă 
Chiar dacă pare că-i mărunt! 
Şi el, ca tine este o fiinţă, 
De la înălţime ţi se pare scund? 
 
Îl crezi urât din fiinţare 
Poate părinţii au greşit? 
Înaltul nu-i întotdeauna mare 
Cu trupul costeliv, poate-i desăvârşit! 
 
E chiar uşor să judeci lumea 
Să o consideri că-i sub tine, 
Trufia îţi întunecă gândirea 
La altul vezi numai ruine. 
 
Avem chiar întrebări fundamentale: 
De ce-i frumosul lângă slut, 
De ce-i şi vară şi ninsoare, 
Oare, sfârşitul cheamă alt început? 
 
Întrebările îşi află un răspuns final 
Chiar dacă zilnic suntem puşi la încercare, 
Viaţa fără iubire devine un calvar 
Iar existenţa-ntreagă o închisoare. 
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Avem şi sfinţi şi păcătoşi 
Aşa arată icoana lumii înconjurătoare, 
La ceruri urcă doar samarinenii inimoşi 
Cei insensibili nu trec de încercare. 
 
Mai bine-ar fi s-avem îngăduinţă 
Faţă de omul aflat în strâmtorare, 
Noi nu cunoaştem deplin nicio fiinţă 
„Măruntul” pentru Cer poate să fie mare. 
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MELCUL 
 
 
Sunt melcul care stă să urce 
Pe scara vieţii spre palate, 
Distanţa încearcă să mă-ncurce 
Iar casa să mă dea pe spate. 
 
Şi mâzga ce îmi stă în cale 
În ciuda Stelei ce mă cheamă, 
Târâşul meu cu dâre de bale  
Şi vântul ce mă bagă-n seamă. 
 
Eu tind mereu spre încoronare 
Distanţa nici nu mai contează, 
E cale anevoioasă între chip şi asemănare 
De cei asemeni mie cosmosul vibrează. 
 
Când ai voinţa la îndemână 
Departele îl simţi aproape, 
Lauri înfrunzesc pe spinii din cunună 
Întinderile îţi oferă inelele din ape. 
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SIHASTRUL 
 
 
Unde erai Doamne, se întreba sihastrul 
Când eu strigam la Tine după ajutor? 
Mă asalta în miez de noapte ucigaşul 
La rugăciune, îmi pierdusem orice spor! 
 
În faţă mi se-ntindeau doar mese pline 
Cu cărnuri multe şi priviri fierbinţi, 
Ce îşi doreau singurătatea să-mi aline, 
Eu mă-nchinam cu limba printre dinţi. 
 
Veneau doar umbre ce voiau să mă cuprindă 
Să-mi stingă candela arzândă din perete, 
Se legăna şi busuiocul prins în grindă 
Iar Îngerii se transformau subit în fete. 
 
Simțeam că vine sfârşitul pentru mine, 
Crucea mai mare o-nsemnam pe frunte 
– Dispari de-aici satană fără de ruşine 
Eu sunt al Domnului Cel dinainte! 
 
Eşti întuneric şi numai rău mi-ai face, 
Hristos luptă cu mine, de-acolo, din icoană, 
El ţi-a permis ispita, nesuferite drace 
Tu fugi de-aici, El poartă-n coastă-o rană! 
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REGĂSIREA 
 
 
Să te jertfeşti în fiecare zi 
Pe altarul arderii de sine, 
Începi cu tine a te rezidi 
Găseşti o floare-n orice mărăcine. 
 
Oricât ar fi de prăbușit un om 
Harul divin nu pleacă niciodată 
El tot aşteaptă trist într-un cotlon 
Viaţa-n virtute, să fie preschimbată. 
 
Nimeni în lume nu este oropsit 
E acceptat şi cel mai de pe urmă... 
Nu păcătosul, păcatul este osândit 
Oaia pierdută preţuieşte mai mult decât o turmă. 
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TÂLHARUL MÂNTUIT 
 
 
Ce altul n-a putut în viaţă să obţină 
Tâlharul a dobândit într-o clipită, 
În Raiul desfătării a reușit ca să revină, 
Primind răsplata necăderii în ispită. 
 
Să recunoşti în viaţă pe cel în suferinţă 
Tu, un tâlhar, cu argumente condamnat, 
Înseamnă pentru tine o mare biruinţă 
E a virtuţii înviată din păcat. 
 
Mântuitoarea clipă nu este cunoscută 
De drepţi, nici de tâlharii condamnați, 
Când fapta rea în lacrimi e recunoscută 
Salvarea se-ntrevede prin ochii înlăcrimaţi. 
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CEASUL AL DOISPREZECELEA 
 
 
Lumea profund se schimbă 
Au început să cadă idolii de lut, 
Dreptatea n-a fost din începuturi strâmbă 
Minciunile, ca adevăruri, le-am crezut. 
 
Aşa a fost clădită lumea 
Cu Adevărul Sacru deturnat, 
S-au înşelat cei care au vânat mărirea 
Ca slăbănogul biblic zac la pat. 
 
Suntem cu toţii grav bolnavi 
Planeta-ntreagă suferă de amnezie, 
De ce-am venit în lume oameni dragi? 
Iubirea pentru noi înseamnă terapie. 
 
Atâta ură s-a declanşat sub soare 
Spuneau latinii c-am devenit chiar lupi, 
Ne arde neiubirea şi ne doare 
Ne-a ameţit otrava de năpârci. 
 
Ne-am depărtat prea mult de Cer 
Şi parcă singuri ne grăbim sfârşitul, 
Să ne oprim în ceasul-al doisprezecelea, sper 
Iresponsabila secundă să nu ucidă răsăritul. 
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