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Predica la Sfantul Ioan Scararul 

29.3.2019 
  
Astăzi, în această a patra duminică a Postului Mare, îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Scararul, cunoscut 
și sub numele de Sfântul Ioan "Climacus" (Scara).  Deși’ziua praznicului Sfântului este pe 30 
Martie,Biserica dorește să evidențieze calea îngustă a ascetismului și virtuții în această duminică 
specială a Postului Mare, iar Sfântul Ioan este o calauza exemplara în a urma această cale cu dragoste 
sinceră intru Hristos. 
  
Sfântul Ioan s-a născut în Siria în 523 d.C. La vârsta de 16 ani s-a alăturat Schimei Monahale a 
celebrei Mănăstiri Sinai, unde calugar fiind s-a nevoit cu supunere față de tatăl său spiritual timp de 
19 ani. Pentru că era atras de viața ascetică din deșert, a fugit într-o chilie izolată, la 8 km de 
Mănăstire. Este greu de descris luptele Sfântului in ascetism, dar din scrierile sale care au supraviețuit 
putem obține un sentiment al înălțimilor duhovnicesti la care a ajuns. Cea mai consacrata lucrare a 
sa,  "Scara Dumnezeiescului Urcus" a fost hrană spirituală pentru călugării și călugărițele ortodoxe 
de peste 1400 de ani. Se citește nu numai individual, ci și în comun în mănăstirile din timpul Postului 
Mare. Deși a fost inițial scrisa pentru monahi, laicii pot beneficia, de asemenea, de un studiu atent al 
textului. 
  
Ideea de a clasifica virtuțile ca pași ascendenti incat creștinul să ajungă la cer a fost inspirată de 
consacrata viziune a lui Iacov,unde a văzut o scară odihnindu-se pe pământ care a ajuns la cer și i-a 
făcut pe îngeri să coboare. Este o măsură simplă a locului în care un creștin se află în viața spirituală. 
După scrierea Sfântului Ioan, oricine cu credință poate urca pe scara spre Cer, pas cu pas. O persoană 
reflectă asupra patimilor și virtuților lor pe care Dumnezeu le-a dat- o, văzând pe ce treaptă se află. 
Este un proces non-stop, in care creștinul lupta sa urce spre cer treapta cu treapta. Sfântul Ioan 
îndeamnă la răbdare pe cei care sunt doar la început, deoarece este o luptă constantă și niciodată nu 
se termină. Așa cum ati urca o scară regulat cu atenție, pas cu pas, așa este si cu această scară 
spirituală. Nu e nici o grabă sau sărind peste trepte. Treizeci de pași către Împărăția Cerească. Nu fi 
tentat de gândul de a face acest lucru prin propria putere sau voință, sau descurajat de înălțime. Nu 
vei fi singur,  Îngerii Sfinți vor fi cu tine, ajutându-te. Iar in partea de sus este Hristos, oferindu-vă 
putere. 
  
Să ne uităm la unele dintre aceste treizeci de virtuți (corespunzătoare’anilor lui Hristos pe pământ 
până la începutul slujirii Sale), care nu sunt doar pentru monahi, ci pentru toți creștinii. După cum 
notează Sf. Ioan, înainte ca o persoană să poată începe ascensiunea, există unele virtuți de bază care 
trebuie sporite : 
  
Smerenie.  Smeriti-va, și veți vedea cât de ușor este de a face acest prim pas. Adevărata smerenie 
necesită acțiuni, nu cuvinte. Sfântul Apostol Pavel  spune despre El însuși: " Iisus Hristos a venit in 
lume  ca sa mantuiascape cei pacatosi,dintre care cel dintai sunt eu  "(1 Timotei 1:15).   În această 
smerenie, Domnul l-a mântuit. 
  
Ascultare. Să ne supunem lui Dumnezeu mai întâi în viețile noastre. Pentru că Adam și Eva nu au 
reușit să facă asta, au pierdut Raiul și toate relele au venit pe lume. Cu ascultarea noastră liberă și 
altruistă față de Dumnezeu, vom recâștiga Raiul. Această ascultare include oamenii care ne conduc 
la Dumnezeu, care sunt responsabili pentru îngrijirea sufletelor noastre. Se extinde chiar și la cei din 



 

 

familia și societatea noastră. Bărbatul își ascultă soția, iar femeia își ascultă soțul. Frații și surorile se 
ascultă între ei. 
  
Alte virtuți menționate de Sfântul Ioan sunt: pocăința, blândețea, iertarea, bunătatea, postul, 
curatenia mentală și fizică, milostenia, discernământul; pentru care noi trebuie să acționăm în 
viețile noastre. Rugăciunea ne unește cu Dumnezeu. Pe ultimii pași sunt  credința, speranța și 
dragostea pentru Dumnezeu și om. Acolo se termină scara de 30 de pași. Una dintre aceste virtuți 
singura nu ne va salva. O scară careia ii lipsesc trepte este imposibila de urcat. Este ca o coroană 
regală, care este împodobită cu diamante de diferite dimensiuni, perle, și alte pietre prețioase. Toate 
aceste virtuți se unesc într-o coroană slavita. 
Sfântul Ioan ne încurajează pe toți:  "Urcați, fraților, urcați de bunăvoie și bucurați-vă de această 
scară serafica, ca să puteti veni pe muntele Domnului, pe tronul Său înalt." Amin. 
  


