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Editorial

Să fim „altfel” în societatea actuală

Dacă în trecut a fi „altfel” însemna ieșire
din normalitatea majoritar acceptată, replica
societății în care trăim este cu totul alta: astăzi
nefirescul s-a generalizat, nonconformismul a
devenit cât se poate de familiar, comportamentul șocant și grosolănia sunt la ele acasă. Ne
apropiem, se pare, de timpurile despre care
Sfântul Antonie cel Mare spunea că de va
rămâne cineva întreg la minte, acela va fi luat
de ceilalți în râs și socotit ca nebun.
Ce înseamnă a fi altfel astăzi?
Eu aș zice – ce-a însemnat în toate tim-
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

purile – să fii bun creștin. Mulți vor spune că e
greu. Ce poți să faci? Să spui stop prostituției,
crimelor, beției, hoțiilor, răutăților? Dar acestea au existat dintotdeauna. De ce să încerc
eu să schimb mersul firesc al lucrurilor?
Mai bine stau și mă plâng și-mi leg rănile în
speranța că ele se vor cicatriza vreodată, iar
dacă nu... asta este... mă pot obișnui cu orice.
Sunt „omul nou”, capabil să mă pliez profitabil
pe orice fel de situație, sunt omul capabil să
depășesc orice fel de criză tocmai pentru că
m-am obișnuit cu „Criza.”
Devenim o societate de oameni comozi,
care nu se mai întreabă de ce?, ci le primesc
pe toate (bune și rele) ca pe o „binecuvântare”
a unor guverne mereu în schimbare, dar o
schimbare cameleonică, rămânând în esență
aceleași. Dar ce frumos ar fi dacă fiecare în
parte ar încerca să fie mai bun, să înceapă
schimbarea cu propria-i persoană.
Eu, împreună cu ceilalți, putem schimba
lumea, putem alege binecuvântarea și nu
blestemul.
Nu avem nevoie de un rețetar al binelui, cât
timp Dumnezeu ne-a lăsat poruncile Sale, atât
de puține și totuși mult cuprinzătoare. Dacă
le-am păzi cu toții n-ar mai fi nici desfrânare,
nici hoții, nici ucidere, nici răutăți ce nu mai
contenesc. Dar totul începe acum și cu mine.
Când eu voi fi „altfel”, când voi face lucrurile
nu ca pentru oameni, ci ca pentru Dumnezeu
și voi fi pregătit să-mi înfrunt propriul sfârșit
cu seninătate, atunci pot spune că pentru
mine cel puțin, lumea încă mai este așa cum
o dorește Dumnezeu.
Monica Buțu

„Doamne, reaminteşte-mi mereu
să nu îţi spun Ţie cât de mari îmi
sunt greutăţile, ci să le spun greutăţilor cât de mare eşti Tu.”
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Unei mame, despre concursurile de
miss – Sfântul Nicolae Velimirovici

Îmi aduceţi la cunoştinţă, cu prostească bucurie, că
fiica dumneavoastră a fost aleasă „Miss”. Ca şi cum aţi
aştepta să vă şi felicit. Mie îmi e ruşine şi să scriu despre
acest lucru, iar în loc de felicitări vă fac cunoscută profunda
mea compătimire.
Nu ştiu de ce mai spuneţi în scrisoare: „Pentru fiica
mea, ca fată educată, lucrul acesta este foarte măgulitor”.
Căci, ce se poate spune despre educaţi şi needucaţi în
zilele noastre? Între numeroasele crize contemporane,
criza educaţiei este una dintre cele
mai importante. Cine ştie care poate
fi numită cu mai mult temei educată:
o damă de la oraş sau o ciobăniţă sfioasă de la munte! În această privinţă
nu se va ajunge la o înţelegere până
ce nu ne vom întoarce la concepţia
despre educaţie a poporului şi nu vom
spune, în armonie cu multele milioane
de glasuri ale poporului: educat (obrazovan) este cine are obraz. Iar cine
nu are obraz nu este educat, oriunde
ar locui, orice poziţie ar ocupa şi orice
grămadă de cunoştinţe ar avea în cap.
În satele noastre din Şumadia, despre frumuseţe se
şopteşte, iar despre caracter se vorbeşte cu voce tare.
Asta vine din conştientizarea adâncă de către popor a
faptului că frumuseţea este un lucru trecător şi care nu
depinde de om, în vreme ce caracterul este un lucru
netrecător şi care depinde de om. Ştiţi, oare, cântecul
popular despre Miliţa fecioara? Ce minunat le-a răspuns
unor linguşitori: „Nu-s din iele ca să adun norii, ci-s fecioară
să privesc în faţă!”
Concursurile moderne de „Miss” sunt un obicei al
vechilor popoare latine. În fapt, este doar un comerţ abil
disimulat cu prostituate. Aţi urmărit soarta multelor „Miss”
din Europa? Ce trist! Căsnicii stranii, copii din flori – sărmanii copii! –, procese senzaţionale între soţi, sinucideri.
Iată, priviţi rubrica la care sunt înscrise de obicei „reginele
frumuseţii”! Oare şi fiica dumneavoastră?… Mai bine i-aţi fi
dat să citească actul despre moartea eroică a tatălui ei în
Ţer-Planina decât să o fi expus la un concurs pestriţ şi primejdios. Cine vă poate garanta că marea dumneavoastră
bucurie nu se va preface grabnic într-o nespusă întristare
şi în ruşine? O ruşine, de vă veţi închide în cameră şi vă
veţi ascunde faţa cu mâinile de lumina soarelui. Şi veţi şti
că vecinii chicotesc răutăcios, şi asta vă va rupe şi mai
mult inima.
Dintre toate ispitele cu care omul are a se măsura în
sine însuşi, frumuseţea este, oricum, cea mai anevoie de
biruit. Ea a fost biruită de Sfintele Ecaterina şi Varvara,
Anastasia şi Parascheva şi multe altele, care au cunoscut
în lăuntrul lor o frumuseţe mai înaltă decât cea a trupului
lor. Dar va putea, oare, să o biruie fiica dumneavoastră,
care este lipsită de o vedere duhovnicească puternică şi
care s-a expus o dată de bunăvoie la târgul frumuseţii?
Să-i ajute Dumnezeu, Puternicul! Căci frumuseţea este
un gheţar de pe care se alunecă sigur în adâncul de foc.
Negustorii americani de filme au născocit – cu totul din

capul lor, mai mult pentru comerţ – că Iuda vânzătorul
era cel mai frumos dintre cei doisprezece apostoli. Asta,
fireşte, nu se poate dovedi cu nimic în lume, afară, poate,
de sfârşitul lui Iuda. Precum aţi auzit şi aţi citit negreşit,
sfârşitul lui a fost asemănător cu cel al unora dintre reginele şi regii moderni ai frumuseţii. Acest „frumos” Iuda,
după ce L-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât la
pârâu şi s-a spânzurat. Şi aruncând arginţii în templu, a
ieşit şi s-a spânzurat.
Cine merge la plimbare departe
cu diavolul, greu se mai întoarce la
calea dreaptă.
Ce să vă sfătuiesc? Măritaţi-vă
fiica cât mai degrabă, şi cu cât mai
modest, cu atât mai bine. Cu un
brutar sau cu un cizmar. Fireşte,
dacă acel om cinstit se va hotărî să
ia asupra sa o răspundere ca aceasta. Aşa puteţi trage nădejde că veţi
trăi să vă bucuraţi de nepoţi legiuiţi,
şi veţi da mulţumită lui Dumnezeu.
După atotputernicia Sa, Făcătorul îl
poate opri pe om ca să nu cadă pe calea lunecoasă pe
care a apucat-o din neştiinţă ori slăbiciune. Fie ca El să
vă stea într-ajutor dumneavoastră şi celor pe care îi iubiţi
cel mai mult pe lume, copiilor dumneavoastră!
(din „Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi –
Scrisori misionare”, Sophia, 2002)
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4 noiembrie – Duminică – Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf.
Mucenici Nicandru, Episcopul Mirelor, şi Ermeu, preotul
– Duminica a XXII – a după Rusalii (Bogatul nemilostiv)
– Sf. Ev. Luca 16, 19-31

„Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison,
veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin
de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau
bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi
a fost înmormântat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi
pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr
să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea,
pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi
s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo
să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi,
să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe
prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la
ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă
ar învia cineva dintre morţi.”
Bogatul nemilostiv
„Și în iad, ridicându-și ochii săi, fiind în munci, el a văzut
pe Avraam de departe și pe Lazăr în sânul său.”
(Luca 16, 23)

răsplătit suferințele. Din locul său de suferință, aude cum
răsună zgomotele ospețelor zilnice din casa bogatului,
„poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa
bogatului.” Poartă cu demnitate și fără murmur Crucea
suferinței, câinii fiindu-i tovarăși în fața cărora nu avea putere
când „îi lingeau bubele.” Scena de după moartea celor doi
este o inversare completă a situației. A murit săracul, iar
sufletul său este dus de îngeri „în sânul lui Avraam”, un
sinonim pentru rai, unde Lazăr își odihnea capul în sânul lui
Avraam ca un copil în brațele iubitoare ale tatălui. A murit și
bogatul „și a fost înmormântat.”
Pentru Lazăr a început fericirea
veșnică, dar pentru bogat nu
ajunsese încă în „gheenă”, ci în
„locuința morților”, care era deja
un chin cumplit.
Aici dorea o picătură de
apă adusă chiar de degetul
săracului să-i stingă văpaia,
dorea să-i întoarcă pe frații săi,
la fel de păcătoși, la pocăință,
însă primește doar răspunsul lui
Avraam, care este morala parabolei: „Au pe Moise și pe
prooroci, să asculte de ei.”
Îndemnul este adresat și nouă celor care iubim banii,
slava lumească, averile de tot felul, moda, care ne schimonosim trupul și sufletul mai ales, lipindu-ne de cele
trecătoare. Dacă ducem o astfel de viață nu mai avem
nicio preocupare duhovnicească. Nimic din ce avem
aici nu vom lua cu noi dincolo. Le putem avea ca bucurii
veșnice de le vom pune în mâna și în casa săracului, cum
ne îndeamnă Sfânta Evanghelie: „Nu vă adunați comori
pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le
sapă și le fură. Ci vă adunați comori în cer, unde nici molia,
nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură.”
(Matei 6, 19-20)
Părintele Marius Olivian Tănasie

Sfântul Vasile cel Mare scria: „Când trec pe lângă casa
unui om îmbogățit de curând, lipsit de gust, și-i văd casa
plină de tot felul de podoabe, știu că omul acela n-ar avea
altceva mai de preț decât cele ce
se văd, știu că împodobește cele
neînsuflețite, dar sufletul îi este
neîmpodobit.”
Un om „neîmpodobit”
sufletește nu-i este nimănui de
folos, nici chiar sieși. Viața sa se
trăiește împotriva tuturor, chiar
împotriva lui însuși. Lângă el nu
are nimeni loc. Poftește orice de
la oricine și este în stare de orice
pentru a obține ceva. El este un
vecin rău oriunde, și la oraș, și la țară.
Marea își cunoaște hotarele, noaptea nu depășește
marginile, dar bogatul nu respectă timpul, n-are margini,
ci imită focul: cuprinde totul, arde totul. Iadul nu spune
niciodată: destul! (Prov. 30, 16)
Viața lui pe pământ este una, iar după moarte, alta.
Bogatul nemilostiv este personajul negativ al parabolei,
negativ nu pentru bogăția lui, ci pentru că-și folosește
bogăția doar pentru sine.
Din porfiră și vizon sunt hainele sale, dintre cele mai
luxoase și mai scumpe, și în toate zilele sale „se veselea
în chip strălucit.” Lângă el, omul sărac și „plin de bube”,
care zăcea la poarta lui, ce se chema Lazăr (Eleazar –
înseamnă „Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu este ajutorul
meu.”) Potrivit nume pentru sărac, căci Dumnezeu i-a
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare
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Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

de Dumitra GROZA

Azi cinstim pe Sfinţii Îngeri
Şi lucrarea lor în lume,
În special cei doi Arhangheli:
Mihail şi Gavriil anume.

El ne scapă de necazuri,
De primejdii şi nevoi.
În luptă cu cei potrivnici,
E alăturea de noi.

Azi, cu bucurie îl serbăm
Şi-pe înveselitorul Gavriil
Şi cu toţii îl lăudăm
Pentru-ale lui bune vestiri.

Ca sărbătoare a îngerilor
În 8 noiembrie a devenit,
Din veacul al cincilea în Biserică,
Apoi şi-n Răsăritul creştin s-a răspândit.

Îngerii iubesc pe Dumnezeu
Şi Îi slujesc cu credinţă.
Ei Îl preamăresc mereu
Împlinind a Lui voinţă.

„Înger al darului”,
Frumos a mai fost numit,
Căci lui Ioachim şi Anei
Bucurie le-a dăruit.

Toţi îngerii au fost făcuţi
Buni, frumoşi, cu-nţelepciune,
Că Dumnezeu i-a înzestrat
Cu calităţi fără de număr.

Prieteni şi protectori
Ai oamenilor pe pământ,
Ne apără de tot ce-i rău
Din leagăn până la mormânt.

Că prin naşterea Fecioarei
Viaţa noastră s-a schimbat.
Aşteptam Mântuitorul
Să ne scape de păcat.

Şi erau toţi luminaţi
Treimii „duhuri slujitoare”
De Domnul binecuvântaţi
Cete-ntregi ajutătoare.

Ei sunt „lumea nevăzută”
Şi împlinitori cinstiţi
A vrerilor lui Dumnezeu,
Permanent neobosiţi.

La trei ani şi jumătate
În Sfânta Sfintelor o duce
Şi pentru a sa hrănire
Mană cerească îi aduce.

Creatorul vrând să vadă
A îngerilor ascultare,
Cu voie liberă, ca dovadă,
I-a pus pe toţi la încercare.

Îngerii, uneori, iau chip văzut
Spre ajutorul celor drepţi:
Acesta-i chip de împrumut,
Că ei sunt făpturi netrupeşti.

În Altarul tămâierii
I-a vestit lui Zaharia
Că i se va naşte fiu;
Minunată bucurie

Dar, ameţit de mândrie,
Cel mai frumos conducător,
S-a răzvrătit cu tărie
Împotriva „A-Toate-Ziditorul”.

În Legea veche-au apărut
De multe ori trimişi de Domnul:
De-când Adam în păcat a căzut,
Să aibă grijă de tot omul.

Şi va fi Înaintemergător
Al Domnului Iisus Hristos,
Predicatorul pocăinţei,
Omenirii de folos.

„Şi s-a făcut război în cer”,
Din care-au rezultat înfrângeri:
Căzând vicleanul Lucifer,
Cu el şi ceata lui de îngeri.

Ei au ţinut legătura
Cu oamenii tot mereu
Împlinind cu sfinţenie
Porunca lui Dumnezeu.

Iar secretul Întrupării
Mântuitorului Hristos
Tot lui Gavriil e-ncredinţat,
Arhanghelului preafrumos,

Că Arhanghelul Mihail,
Căpetenie credincioasă,
A luptat cu-nverşunare
Împreună cu oastea sa numeroasă.

În Legea nouă şi mai mult
S-au pus în slujba omului,
Minunate lucruri au făcut,
Ascultând voia Domnului.

Care merge-n Nazaret
La Fecioara Maria:
Vestindu-i că de la Duhul Sfânt
Îl va naşte pe Mesia.

Şi a decăzut Lucifer
Din înalta cinste de arhanghel
Şi n-a mai fost loc pentru el (ei)
În cer cu-ascultătorii îngeri.

La botez, orice creştin
Primeşte-un înger păzitor;
Scut şi ocrotitor divin
La Dumnezeu mijlocitor.

Şi tot el răstoarnă piatra
De la uşa mormântului,
Îmbrăcat în veşmânt alb,
În ceasul Învierii Domnului.

Şi din înger luminat
Cu calităţi nemăsurate,
A devenit întunecat
De-a pururi plin de răutate.

Ei ne sfătuiesc de bine
Prin al conştiinţei glas:
Să fim drepţi şi-ascultători,
Ne îndeamnă pas cu pas.

Şi astfel Îngerul Gavriil
Cu bucurie a slujit
În iconomia Întrupării Domnului,
De la-nceput pân’la sfârşit.

În locul lui a fost numit
Mai-mare peste oştile cereşti
Arhistrategul Mihail:
Pe îngerii buni el cârmuieşte.

Ne îndrumă permanent
Să lucrăm doar fapte bune
Şi veghează conştient
Să ne mântuim în lume.

Le mulţumim cu stăruinţă
Şi îi vom ruga mereu
Să ne fie ocrotitori,
Să ne păzească de rău.

De multe ori cu chip văzut,
S-a arătat folositor
În Legea veche şi cea nouă,
În ajutorul oamenilor.

Ei duc rugăciunea noastră
Sus la tronul cel ceresc,
Iar la plecarea din viaţă
Tot drumul ne însoţesc.

Cei ce purtăm al lor nume
Cu smerenie-i cinstim.
An de an, pe 8 noiembrie,
Pe Sfinţii Îngeri prăznuim.
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11 noiembrie – Duminică – Sf. Mucenici: Mina, Victor şi Vichentie;
Sf. Muceniţă Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul – Duminica a XXV-a după Rusalii
(Pilda Samarineanului milostiv) – Sf. Ev. Luca 10, 25-37

„În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi întrebându-L: Învăţătorule, ce să fac eu ca să moştenesc
viaţa cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: să iubeşti pe Domnul
Dumnezeul Tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată vârtutea ta şi din tot cugetul tău; iar pe aproapele tău, ca
pe tine însuţi. Atunci Iisus i-a spus: 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 oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon şi a
căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. Din întâmplare un preot cobora pe
calea aceea, dar, văzându-l, a trecut pe alături. Tot aşa şi un levit, sosind la acel loc, a venit, a văzut şi a trecut pe alături. Dar un
samarinean care era călător, ajungând lângă el şi văzându-l, i s-a făcut lui milă de el şi, apropiindu-se, i-a legat rănile turnând
peste ele untdelemn şi vin; apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a avut grijă de el. Iar a doua zi, la
plecare, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: ai grijă de el şi ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îţi voi da înapoi.
Deci care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui care a căzut în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a
făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el: du-te de fă şi tu asemenea.”
aceea Mântuitorul spune: „Nimeni nu poate să slujească la doi
domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de
unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui
Dumnezeu şi lui mamona” (Mt. 6, 24).
„La o cercetare fără patimă nu aflăm în noi înşine o aseSfânta Evanghelie ne pune înaintea minţii noastre un învăţă- menea dragoste de Dumnezeu, nici puterea de a-L iubi astfel.
tor al Legii Vechiului Testament, sau al Legii lui Moise cum mai Ce să însemne asta? Înseamnă că însuşirea dragostei este
este numită Legea veche, deşi Vechiul Testament nu cuprinde vătămată în noi de cădere, la fel ca toate celelalte însuşiri ale
numai Legea dată de Dumnezeu prin Moise. Învăţătorii Legii noastre. Înseamnă că trebuie să cultivăm în noi dragostea de
erau cei care aveau misiunea de a explica şi a învăţa pe oameni Dumnezeu – s-o cultivăm la treapta pe care o cere de la noi
Legea, ei erau buni cunoscători ai acesteia, aşa cum reiese porunca dumnezeiască” (ibidem). Sf. Părinţi vorbind de scopul
din răspunsul dat de acest învăţător Mântuitorului, dar el vine creaţiei lumii şi omului scot în evidenţă iubirea ca motiv al acesla Domnul nostru Iisus Hristos nu ca să asculte sau să înveţe teia şi nu vreo necesitate internă sau externă. Astfel Sf. Grigorie
ceva, ci ca să-L ispitească în cuvânt şi-L întreabă: „Învăţătorule, de Nyssa spune: „Dumnezeu-Cuvântul, Înţelepciunea, Puterea,
ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?”, ca şi cum el nu ar fi El a zidit şi firea omenească şi anume nu pentru că ar fi fost silit
ştiut. Dacă Mântuitorul i-ar fi răspuns că legea Lui este cea care la aceasta de ceva, ci l-a adus pe om pe lume, numai şi numai
dă omului viaţă veşnică, L-ar fi acuzat, acest învăţător, aşa cum dintr-o revărsare a dragostei Sale. Şi aceasta pentru că lumina
au şi făcut-o de altfel iudeii, că nu respectă Legea lui Moise, că Lui nu trebuie să rămână ascunsă, mărirea nemărturisită şi
este potrivnic lui Dumnezeu, Cel care a dat Legea lui Moise pe bunătatea Lui neîmpărtăşită şi nici orice alte însuşiri pe care le
muntele Sinai. Ori Mântuitorul a spus clar că El nu a venit să vedem în firea dumnezeiască nu puteau rămâne inactive, încât
strice Legea sau proorocii, ci să plinească, adică să o desăvâr- să nu se împărtăşească şi să nu se înfrupte nimeni din ele. Ori,
şească (cf. Mt. 5, 17), pentru că, dacă Legea veche putea să-l dacă omul de aceea a fost adus pe lume, pentru ca să se facă
mântuiască pe om şi să-i dea viaţă veşnică, atunci nu mai era părtaş la bunurile dumnezeieşti, în mod necesar urmează că,
nevoie de Întruparea Domnului, ca prin jertfa şi răscumpărarea aşa cum a fost zidit, el e capabil de a se putea împărtăşi de
adusă de El şi prin credinţa şi vieţuirea în El să dobândim viaţa ele. Căci, după cum ochiul ajunge să guste părtăşia razelor
veşnică. „Fiindcă Legea lui Moise nu putea să-i facă desăvârşiţi luminoase prin aceea că firea a pus în el o putere ce atrage
şi vrednici pentru viaţa cea veşnică pe cei care se apropiau de spre sine elemente înrudite cu ceea ce e sădit în ochi, tot aşa
ea, iar credinţa în Hristos poate să-i mântuiască pe cei care se va trebui să fi insuflat Dumnezeu şi în firea omului ceva înrudit
apropie de Dumnezeu printr-Însul, de aceea nu i-a zis: dacă vei cu Sine, pentru ca prin aceasta omul să ajungă să-L dorească
păzi Legea lui Moise, vei moşteni viaţa veşnică, ci l-a întrebat, pe Dumnezeu. … De aceea şi omul, care a fost zidit pentru a se
ce este scris în Lege, pentru ca, din răspunsul lui, să-l înveţe şi putea bucura de bunurile dumnezeieşti, trebuia să aibă sădită în
cele despre întruparea Sa” (Tâlcuirea Evangheliilor şi Cazanii el o înrudire firească cu Cel din care se împărtăşeşte. De aceea
la toate Duminicile, Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, Orhei, a şi fost înzestrat cu viaţă, cu raţiune, cu înţelepciune şi cu toate
bunătăţile pe care numai firea dumnezeiască le are, pentru ca
2003, p. 412).
Învăţătorul de Lege arată că-şi merită numele, ce păcat însă fiecare din acestea să trezească în el dorul după Dumnezeu,
că viclenia şi împietrirea inimii lui nu l-a lăsat să-L descopere cu care se ştie înrudit” (Marele cuvânt catehetic sau despre
pe Dătătorul Legii şi al vieţii veşnice, adică pe Hristos, Fiul lui învăţământul religios, cap. 5, Despre om, trad. şi note Pr. Prof.
Dumnezeu făcut Om, pentru noi oamenii şi pentru a noastră Dr. Teodor Bodogae, P.S.B. 30, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 1998, p.
mântuire. El combină foarte bine mai multe versete din Vechiul 294). Iar Dionisie Areopagitul zice: „Binele, prin însuşi faptul că
Testament şi arată că ştia ceea ce trebuie să facă pentru a fi există ca bine fiinţial, întinde bunătatea la toate cele ce sunt”.
viu, întrucât a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, Astfel înţelegem că, neexistând noi, Dumnezeu ne-a creat, iar
din toată inima ta, şi din tot sufletul tău, şi din toată vârtutea ta căzând în păcat şi devenind muritori, ne-a mântuit şi ne-a dăruit
şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele, ca pe tine însuţi”. Sf. viaţă veşnică. Deci „Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că
Ignatie Briancianinov spune, legat de aceste cuvinte ale Sf. dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut
Evanghelii: „Iubiţi fraţi! Este în firea dragostei să-şi amintească din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte
omul adesea de fiinţa iubită şi să se gândească la ea; este în n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire.
firea dragostei să se îndrepte şi să năzuiască adesea cu inima Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că
şi cu sufletul spre fiinţa iubită. A-şi aminti neîncetat de fiinţa pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca
iubită şi a se gândi neîncetat la ea, a se simţi atras neîncetat prin El viaţă să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi
de ea, ţine de dragostea desăvârşită. Lui Dumnezeu Îi place am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis
să Îl iubim cu o dragoste ca aceasta – desăvârşită. Este firesc pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Iubiţilor,
să fie aşa. Dumnezeu e desăvârşit, şi trebuie iubit cu dragoste dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori suntem să
desăvârşită” (Sf. Ignatie Briancianinov, Predici, trad. Adrian şi ne iubim unul pe altul. (I In. 1, 7-11). Amin.
Părintele Gheorghe Ionașcu
Xenia Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Buc. 2008, p. 218). De

Dragostea de Dumnezeu
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Păhărelul cu nectar

Coşuleţul

A fost odată un coşuleţ cu fructe.
Care aveau multe vitamine şi arătau destul de
frumos pentru nişte fructe adevărate.
Cum stăteau ele în coşuleţ, şi aşteptau să
vină cineva să le mănânce cu poftă, le-a trecut
prin cap o idee:
Ce-ar fi să zică fiecare câte o poveste?
Şi aşa au şi făcut.
S-au apucat de povestit, fiecare pe rând,
câte o istorioară de pe vremea când locuiau în
livadă.
Primul care povesti fu mărul, cel cu un obraz
verde şi unul roşu.
Apoi o pară zemoasă, care povestea şi plângea, povestea şi plângea, cu nişte lacrimi parfumate de-ţi venea să i le sorbi una câte una.
Nectarina se ţinea tare, nu vărsă nicio lacrimă,
dar nici nu povesti nimic.
O puse pe verişoara ei, piersica. Iar aceasta

de Elia David

nu se lăsă până nu-şi istorisi toată viaţa – de la
sâmburele crăpat din care ieşi, într-un târziu, o
urechelniţă plictisită.
Două prune gemene se sfătuiau ce să spună,
ca să le facă invidioase pe celelalte fructe, numai
că se luară la bătaie şi se umplură singure de
vânătăi. Iar istorioara lor rămase nepovestită.
Noroc cu ciorchinele unui strugure, ale cărui
boabe ţinură să zică, una după alta, câte ceva şi
cu nişte gutui grăbite să umple camera de aroma
nemuritoare a basmelor din copilărie...
Abia după ce toate fructele sfârşiră de povestit, veni şi copilul pofticios pe care îl aşteptau.
Numai că acesta, neavând preferinţe, le gustă
pe fiecare în parte, le întoarse puţin, ca să nu
se vadă, şi duse coşuleţul musafirilor care nu
mai mâncaseră de mult fructe culese direct din
livadă.

Scrisori de la copii pentru Dumnezeu
1) Dragă Dumnezeule,
Te rog să mai pui o vacanță între Crăciun și Paști pentru
că acum nu este nimic bun între ele. (Ginny – 7 ani)
2) Dragă Dumnezeule,
Te rog să nu-ți faci griji pentru mine pentru că mă uit în
ambele părți înainte de a trece strada. (Dany – 6 ani)
3) Dragă Dumnezeule,
În loc să lași oamenii să moară trebuind să faci alții în
locul lor, n-ar fi mai bine să-i păstrezi pe cei pe care îi ai
acum? (Jane – 8 ani)
4 ) Dragă Dumnezeule,
Eu sunt American. Tu ce ești ? (Robert – 6 ani)
5) Dragă Dumnezeule,
Dacă vei veni duminică la biserică, o să-ți arăt pantofii
mei cei noi. (Elisa – 7 ani)
6) Dragă Dumnezeule,
Dacă îmi dai o lampă fermecată ca lampa lui Aladin, o să-ți
dau tot ce vrei ...mm...cu excepția economiilor mele și a jocului
de șah. (John – 7 ani)
7) Dragă Dumnezeule,
Tu ai vrut ca girafa să arate chiar așa sau a fost un
accident ? (Norma – 6 ani).
8) Dragă Dumnezeule,
Dacă lăsai dinozaurii mai mult timp pe pământ, noi
n-am mai fi avut o țară. Ai făcut exact ce trebuia. (Jonathan – 5 ani)

9) Dragă Dumnezeule,
Pariez că îți este foarte greu să iubești toată omenirea.
La mine în familie sunt numai patru persoane și nu reușesc
niciodată să-i iubesc pe toți. (Stevie – 7 ani)
10) Dragă Dumnezeule,
Am fost duminică la o nuntă și ei s-au sărutat în biserică. Ești sigur că a fost corect? (Amanda – 8 ani)
11) Dragă Dumnezeule,
Noi am învățat la școală că Thomas Edison a făcut
lumina, dar la Școala duminicală de la biserică, părintele
ne-a spus că Tu ai făcut-o. Pariez că Edison ți-a furat
ideea. Cu sinceritate....a ta, Donna (8 ani).
12) Dragă Dumnezeule,
Poate Cain și Abel nu s-ar fi omorât unul pe altul, dacă
ar fi avut fiecare camera lui. La mine și la fratele meu asta
a ajutat. (Larry – 7 ani)
13) Dragă Dumnezeule,
Te rog mult ca să-l trimiți pe Dennis Clark în altă tabără
anul acesta. (Peter – 8 ani)
14) Dragă Dumnezeule,
Să știi că mă gândesc uneori la tine chiar dacă nu mă
rog. (Diana – 7 ani)
15) Dragă Dumnezeule,
Încă aștept să vină primăvara. Te rog să nu uiți. (Mark
– 7 ani)
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18 noiembrie – Duminică – Sf. Mare Mucenic
Platon; Sfinţii Mucenici Romano şi Zaheu, diaconii
– Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului
căruia i-a rodit ţarina) – Sf. Ev. Luca 12, 16-21

„Zis-a Domnul pilda aceasta: unui om bogat i-a rodit ţarina şi se gândea în sine, zicând: ce
voi face, căci nu am unde să-mi strâng roadele mele? Dar şi-a zis: aceasta voi face: voi strica
hambarele mele şi mai mari le voi zidi; şi voi strânge acolo toate roadele mele şi bunătăţile
mele. Apoi voi zice sufletului meu: suflete, acum ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani;
odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă Dumnezeu i-a zis: nebune, în această noapte
vor cere de la tine sufletul tău; iar cele ce ai strâns tu ale cui vor mai fi? Aşa se întâmplă cu cel
care-şi adună comoară pentru sine însuşi, şi nu în Dumnezeu se îmbogăţeşte.”

Despre patima iubirii de averi
„Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea.”
(Psalmi 61, 10)
Nu toți avem dorință de îmbogățire, nu toți ne
gândim la averi, dar ne este de folos să știm că și
gândul ne este păcat și că Dumnezeu ne judecă chiar
și pentru gândurile noastre.
Păcatul iubirii de
averi este păcat mare
cu care se amăgesc
mulți și pentru care
primesc osândă, nefăcând milostenie,
cum ne învață Scriptura: „Fericiți cei milostivi că aceia se
vor milui.” (Matei 5,
7) și „Fericit bărbatul
care se îndură și dă.”
(Psalmi 111, 5)
Orbire și nebunie
este pentru omul ce iubește averea dragostea care
o pune în slujba celor vremelnice. Omul acesta, din
pildă, stăpânea o moșie. Îi aducea mereu recolte
bogate și implicit câștig. Într-un an se prevede recoltă
mai mare ca de obicei, iar bogatul a intrat la griji: „Ce
fac cu prisosul?” Ce fac cu ceea ce nu pot adăposti
în magaziile mele? Era doar un gând prezent pentru
viitor, pe care n-a ajuns să și-l împlinească. Vorbea
cu sine și-și spunea: „Voi dărâma hambarele mele
și mai mari le voi zidi.” Și gândul păcătos se duce
mai departe: „Voi spune sufletului meu: suflete, ai
multe bogății puse pentru mulți ani; odihnește-te,
mănâncă, bea și te veselește.” (Luca 12, 18) Inima
lui este departe de dragostea față de Dumnezeu și de
aproapele. Uită mereu de Dumnezeu, de moarte, de

chinurile veșnice și de judecata Dreptului Judecător,
Care va arunca în osândă pe cei nemilostivi.
Să audă toți bogații cuvântul Apostolului: „Veniți
acum voi, bogaților, plângeți și vă tânguiți de necazurile care vor veni asupra voastră.” (Iacob 5, 1) Uită
de săracii de lângă el, ci se gândește doar la sine,
la sufletul său, care oricum n-are nevoie de hrană și
băutură, ci doar de fapte bune. În noaptea în care
nu se vedea nicio lumină a harului lui Dumnezeu,
ci doar întunericul ce-i pironise mintea și inima la
avere, aude de la Dumnezeu: „Nebune! În această
noapte voi cere de la
tine sufletul tău. Și
cele ce ai pregătit ale
cui vor fi?”
Tot păcatul este
de fapt pentru noi un
întuneric și o noapte
mare care ne desparte de harul divin.
Adevărat nebun era
acesta care își punea
nădejdea în averi și
care se împietrise cu
inima. Viața este un
pod pe care trebuie
să trecem, nu să ne facem locaș. „Toate sunt mai
neputincioase decât umbra, toate mai înșelătoare
decât visurile, o clipă numai și pe toate moartea le
primește” și „când dobândim lumea, în groapă ne
sălășluim”, spun cântările Bisericii noastre.
Fiind în Postul Crăciunului, avem acum prilej
aparte de a ne îmbogăți în Dumnezeu și în harul Lui
pentru că nu putem despărți postul de milostenie.
Este un ceas în care să ne trezim din noaptea păcatului, să revenim la simțiri, să ascultăm chemarea lui
Hristos, să lărgim hambarele sufletului ca să adunăm
în ele roadele cele binecuvântate ale „îmbogățirii în
Dumnezeu.”
Părintele Marius Olivian Tănasie
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Povestea renaşterii vulturului

***
„El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să
E mai simplu să supravieţuieşti târându-te,
întinereşti iarăşi ca vulturul.” (Psalmii 103, 5)
făcând lucruri obişnuite decât lăsându-te mo
delat şi întinerit. Metafora aceasta, cântată de
***
regele David, ilustrează frumos, un adevăr de
Am crescut de mici cu frumoasele poveşti care fugim de cele mai multe ori. Nu e destul să
în care protagoniştii căutau un izvor al tinereţii spui că îţi vezi greşeala, pentru că şi de acolo
fără bătrâneţe, al vieţii fără de moarte şi de există opţiunea morţii. Secretul este procesul
fiecare dată rămâneam cu ideea tristă că un schimbării, procesul eliberării de greşeli din treaşa izvor nu există şi că apa aceea e una de cut, de obiceiuri care nu ne mai lasă să zburăm
poveste, o utopie, ceva ce oamenii şi-ar fi dorit înalt, de amintiri care ne îngreunează calea.
să întâlnească şi de acolo închipuirea aceea.
***
***
Frumos ne promite Dumnezeu o tinereţe
Vulturul e o pasăre specială, tocmai pentru ca nouă, o tinereţe a sufletului şi… mai frumos de
ea…pare să fi întâlnit acea
atât, făgăduinţa că, deşi
apă a renaşterii, acel izvor
într-un timp greu pentru noi
ce-i dă şansa unei vieţi noi.
vom trăi bătrâneţea fizică…
Poate atinge vârsta de 70
va avea grijă să o umple de
de ani, dar ca să ajungă la
bunătăţi. Ne rămân aceleaşi
acest punct, vulturul trebuie
opţiuni pe care le are vulsă ia o decizie grea. Pe la
turul: să murim sau să în40 de ani, vârsta bătrâneţii
tinerim. Să murim poate
lui, unghiile lungi şi flexibile
părea simplu, să întinerim
nu mai sunt capabile să-i
presupune durere. Să mucare prada. Ciocul lung şi
rim nu ni se cere niciun
ascuţit i se încovoaie. Ari
efort, să întinerim avem
pile-i grele şi îmbătrânite de
de îndurat schimbarea. Să
ani şi de grosimea penelor
murim…e nefericită letarîl înfrânează şi îi năduşesc
gie. Să întinerim… e efort
muşchii pieptului, făcându-i
în fază incipientă, libertatea
astfel zborul dificil. Atunci…
sufletului şi bucuria vieţii ca
vulturul are doar două opţiuni: să moară sau să urmare şi mai ales o şansă nouă.
treacă printr-un dureros proces de transformare
Monalisa Oproiu
timp de 150 de zile.
Procesul îi cere vulturului să zboare pe un
vârf de munte şi să petreacă acolo câteva luni.
În noul cuib, el îşi loveşte continuu ciocul încoSub crucea suferinței noastre
voiat de o stâncă până când acesta se rupe.
găsit-am lacrimi de mamă
Aşteaptă o perioadă creşterea unui cioc nou cu
ce n-au mai căzut în pământul fertil
care îşi smulge unghiile. După ce noile unghii
ci s-au izbit dureros de asfaltul
apar, începe să-şi smulgă penele îmbătrânite.
la fel de rece ca sufletul lor ucigaș
După cele cinci luni de durere, vulturul îşi reia
Din pământ strigă glasul sângelui
faimosul zbor pentru care a fost creat şi pentru
ca odinioară cel al lui Abel
care trăieşte încă 30 de ani.
și-n sufletul mamelor pustiite
***
glas de copil De câte ori am privit suferinţa ca pe ceva
De ce mamă?
înălţător? Deşi doare, schimbarea e necesară
De ce nu m-ai lăsat să trăiesc?
şi schimbarea presupune şlefuire, iar şlefuirea e
Aș fi putut să-ți fiu icoană
chinuitoare… Povestea vulturului este un exem
Aș fi putut să-ți spun: te iubesc.
plu foarte bun al durerii care transformă. El are
(Monica Buțu)
de ales între a muri sau a întineri.

Pentru pruncii nenăscuți

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul IV, nr. 39, noiembrie, 2012

9

25 noiembrie – Duminică – Odovania Praznicului Intrării
în Biserică a Maicii Domnului; Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf.
Mare Mucenic Mercurie – Duminica a XXX-a după Rusalii
(Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor) – Sf. Ev. Luca 18,
18-27 (Dezlegare la peşte)

„În vremea aceea un om oarecare s-a apropiat de Iisus şi L-a întrebat, zicând: Învăţătorule
bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? Iar Iisus i-a zis: pentru ce Mă numeşti bun?
Nimeni nu este bun, decât numai singur Dumnezeu. Ştii poruncile: să nu faci desfrânare,
să nu ucizi, să nu furi, să nu fi mărturie mincinoasă; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.
Iar el I-a răspuns: toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. Auzind acestea, Iisus i-a zis:
încă una îţi mai lipseşte. Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în
ceruri; apoi vino şi urmează Mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.
Văzându-L că s-a întristat, Iisus a zis: cât de greu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu cei
ce au averi! Căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului, decât pentru
bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Iar cei care au auzit acestea, au zis: atunci cine
poate să se mântuiască? Iar Dânsul a răspuns: cele ce nu sunt cu putinţă la oameni sunt
cu putinţă la Dumnezeu.“
Porunca desăvârşirii!
Sfânta Evanghelie, prin învăţăturile pe care ni le pune
înainte, dă răspuns tuturor căutărilor şi frământărilor
omului conştient de vremelnicia sa pe pământ, care
năzuieşte să-şi găsească sensul şi rostul vieţii sale, sau
să-L găsească pe Cel care îi dă sens acestei existenţe,
adică pe Dumnezeu, cu care să rămână într-o veşnică
comuniune. Acest tânăr, dregător şi bogat pe deasupra,
avea ceea ce pentru mulţi ar fi scopul vieţii lor, avea toate
condiţiile să-şi trăiască viaţa, clipa şi chiar la maximum,
cum ar gândi mulţi dintre tinerii de azi. Și totuşi, el caută
altceva, el nu se lasă robit de trup, de plăcerile lui, de
slavă deşartă (era dregător), excepţie făcând faptul că
încă nu se poate dezlipi de materie, de bogăţia pe care
nu este încă pregătit să o lase. El ştie poruncile, dar nu
numai că le ştie, le-a şi împlinit din copilăria sa, dar totuşi
este interesat ca nu cumva să mai fie ceva pe care să
nu-l fi făcut şi din această cauză să nu poată moşteni
viaţa veşnică. Mântuitorul, fiind cunoscătorul inimilor, îi
cunoaşte şi lui greutatea care încă îl ţine legat de pământ
şi nu îl lasă să se înalţe duhovniceşte şi îi spune: „ încă
una îţi mai lipseşte. Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; apoi vino şi urmează
Mie”, lucru pe care acest tânăr dregător bogat nu este
încă pregătit să-l împlinească.
Sfântul Ioan Casian numeşte acest război ca fiind
exterior, spre deosebire de lupta interioară care ne vine
de la trup, de la patimi ca pofta şi mânia şi care sunt
biruite după vreme îndelungată. „Boala iubirii de argint
însă, venind din afară, se poate tăia mai uşor, dacă este
silinţă şi luare-aminte. Dar de nu e băgată în seamă,
se face mai pierzătoare decât celelalte patimi şi mai cu
anevoie de înfrânt. Căci e „rădăcina tuturor răutăţilor”
(I Tim. 6, 10)” (Despre cele opt gânduri ale răutăţii, III.
Despre iubirea de argint, FR. I, Ed. Humanitas, Buc.
1999, p. 116). „Mulţi suntem tentaţi, poate, să credem
că în acest episod a fost vorba doar de un „sfat evanghelic”, o chemare la călugărie, adică de a lăsa lumea

cu toate ale ei, respectând cele trei voturi: ascultarea
necondiţionată, castitate şi sărăcie de bună voie. Nu a
fost vorba numai de aşa ceva, cel puţin din două motive:
întâi, pentru că pe vremea aceea nu existau călugări, în
înţelesul de mai târziu; al doilea, chemarea Mântuitorului
la desăvârşire nu poate avea un sens restrictiv, raportat
doar la o anumită categorie socială.
Este limpede că mântuirea nu este condiţionată de
a ne vinde tot ce avem şi a ne călugări, sau a deveni
pustnici! Ar fi condiţionată astfel numai în cazul în care,
liber consimţit, am depune noi aceste voturi. Atunci, ce ne
cere Mântuitorul prin cuvintele Evangheliei de astăzi? Ce
doreşte El de la noi? Exact ceea ce a dorit de la tânărul
bogat şi plin de intenţii bune: să mergem până la capăt,
în toate acţiunile noastre! Cu două condiţii: acţiunile să
fie după dreptate şi să aibă un scop bun. Bunăoară, ai
început o şcoală? Du-o la bun sfârşit! Cunoşti o meserie
folositoare semenilor şi ţie? Profeseaz-o cu drag! Te-ai
căsătorit? Trăieşte bucuriile vieţii de familie, dar asumă-ţi
şi necazurile, până la capăt!” (Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Mergând, învăţaţi…, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 2006,
p. 248)
Însă trebuie să avem în vedere că nimic nu trebuie
pus mai presus de Dumnezeu, indiferent de ce chemare,
misiune ne-am ales în această viaţă. Sf. Vasile cel Mare
arată că pe de o parte acest tânăr este vrednic de laudă,
iar pe de alta nefericit şi vrednic de osândă. De ce? „Îl
numeşti învăţător şi nu te porţi ca un ucenic? Mărturiseşti
că este bun şi respingi sfaturile care ţi le dă? Şi doar Cel
bun oferă lucruri bune! Îl întrebi de viaţa veşnică, dar
arăţi că eşti cu totul prins de desfătarea vieţii de aici! …
În piaţă nimeni nu se întristează când îşi dă banii ca să
cumpere cele ce-i lipsesc; ba dimpotrivă, cu cât cumpără
la un preţ mai mic lucruri de valoare mai mare cu atât se
bucură mai mult că a făcut o afacere strălucită. Tu, însă,
te întristezi când dai aur, argint şi moşii, adică piatră şi lut,
ca să dobândeşti viaţa cea fericită!” (Omilii şi cuvântări,
Omilia a VII-a, Către bogaţi, PSB. 17, trad. Pr. D. Fecioru,
E.I.B.M.B.O.R., Buc. 1986, p. 410).
Părintele Gheorghe Ionașcu
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Străvechea Eparhie a Râmnicului

Eparhia Râmnicului este una dintre cele mai vechi
eparhii din Ţara Românească. Sunt câţiva istorici ce susţin
că de fapt Mitropolia Severinului nu s-a desfiinţat în 1403,
ci doar şi-ar fi mutat sediul la Râmnic. Amănunte puţin mai
sigure despre o eparhie la Râmnic aflăm din viaţa Sfântului
Nifon, Patriarhul Constantinopolului, primul sfânt canonizat
pe pământ românesc. Astfel, înţelegem că spre sfârşitul
secolului al XV-lea şi începutul celui următor, Biserica din
Ţara Românească era „izvrătită şi cu obiceiuri rele şi nesocotite”. Din această pricină, domnitorul Radu cel Mare
(1495-1508) l-a chemat pe fostul patriarh ecumenic Nifon,
ce era exilat pentru a doua oară, să reorganizeze Biserica
din ţara sa. Primul lucru pe care îl face patriarhul Nifon
este acela de a convoca, cel mai probabil la Târgovişte,
care era reşedinţa domnească din acea perioadă, „pre
toţi egumenii de la toate mânăstirile ţării Ungrovlahiei şi
tot clirosul Bisericii şi făcu săbor mare de-mpreună cu
domnul şi cu toţi boierii, cu preoţii şi cu mirenii...”. Cel ce
a scris viaţa patriarhului Nifon, Gavriil Protul, ne spune
că acesta a hirotonit cu prilejul soborului şi „doi episcupi”,
cărora le-a dat „eparhie hotărâtă”. Sunt unii istorici ce văd
în aceasta naşterea eparhiei Râmnicului, dar din păcate
le lipsesc dovezile istorice.
Cu siguranţă, eparhia de la Râmnic trebuie văzută
ca o continuatoare a Mitropoliei Severinului. Deşi nu se
cunoaşte cu exactitate anul înfiinţării acesteia, faptul că
titulatura iniţială pe care a avut-o, aceea de „Episcopia
Râmnicului Noului Severin”, ne întăreşte convingerea că
nu este altceva decât reînfiinţarea eparhiei Severinului,
însă, din cauza pericolului turcesc, dar şi maghiar, s-a
considerat că este mai potrivit ca să se stabilească reşedinţa la Râmnic (la biserica Sfântul Nicolae, pe temelia
căreia s-a construit actuala catedrala arhiepiscopală),
unde era mai ferită de aceşti năvălitori. Jurisdicţia acestei
noi eparhii era vechiul teritoriu al Mitropoliei Severinului, şi
anume ţinuturile de la dreapta Oltului şi depindea canonic
de Mitropolia Ungrovlahiei.
Deşi pe baza unei vechi tradiţii se crede că primul
episcop al acestei eparhii a fost Maxim Brancovici, ce în
1504 a ajuns mitropolit al Ungrovlahiei, ne lipsesc şi de
această dată dovezile istorice. Primul episcop râmnicean
ce este amintit în documentele vremii, la 1 aprilie 1535,
este Leontie. Odată cu atestarea lui documentară începe
şirul lung al întâi-stătătorilor eparhiei, ce se continuă neîntrerupt până în zilele noastre.
În perioada stăpânirii habsburgice asupra Olteniei
(1718-1739), în paralel cu lupta boierimii pentru autonomie, clerul oltean a cerut în nenumărate rânduri acordarea
autonomiei bisericeşti. Acest lucru se putea face prin
înfiinţarea unei mitropolii. Revendicarea invoca desigur
vechea mitropolie a Severinului. Ei cereau ca „mitropolitul, a cărui reşedinţă urma să fie la Râmnicu-Vâlcii, să
fie consacrat de Patriarhul Constantinopolului, de care,
în afară de consacrare, să nu mai fie întru nimic altceva
dependent; să nu fie consacrat de arhiepiscopul Belgradului, căci Belgradul este inferior ca rang titlului pe care-l
avusese Mitropolia de Severin”. Cu toate aceste eforturi,
Episcopia Râmnicului a depins de Mitropolia Belgradului,
deşi în afara hirotoniei, mitropolitul sârb nu s-a bucurat de
niciun privilegiu. Împăratul era cel ce numea episcopul din
trei candidaţi propuşi de cler şi de boieri.

În perioada regimului fanariot, pe scaunul de la Râmnic
au păstorit zece episcopi, dintre care numai ultimii doi au
fost greci. Acest lucru se datorează faptului că influenţa
grecească la Râmnic a fost mai slabă decât la Bucureşti
şi Buzău, unde se aflau celelalte două scaune arhiereşti,
ceea ce a dus la înflorirea activităţii culturale în limba
română pe aceste meleaguri. De la înfiinţarea ei şi până
astăzi, vestitul scaun de la Râmnic a fost păstorit de nu mai
puţin de 40 de arhierei, dintre care mulţi au ajuns la cârma
Mitropoliei Ungrovlahiei. Dintre aceştia trebuie amintiţi
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul şi Sfântul Calinic de
la Cernica, ambii ocrotitorii actuali ai eparhiei.
Prin Decretul Regal din 7 noiembrie 1939, s-a înfiinţat
Mitropolia Olteniei cu reşedinţa la Craiova. Începând din
acea dată şi până în 1945, Episcopia Râmnicului şi-a
încetat activitatea. Desfiinţarea acesteia nu a rămas fără
urmări şi în aceşti câţiva ani, sute sau poate mii de cereri
stăruitoare au fost făcute de preoţii şi credincioşii olteni
pentru reînfiinţarea ei. În data de 20 aprilie 1945, Mitropolia
Olteniei s-a desfiinţat, mitropolitul Nifon Criveanu a fost
pensionat, iar Episcopia Râmnicului a fost reînfiinţată.
La data de 5 februarie 1949, Episcopia Râmnicului a
fost contopită cu Eparhia Argeşului, având titulatura de
Episcopia Râmnicului şi Argeşului, cu sediul la Râmnicu-Vâlcea, scaunul fiind ocupat de Iosif Gafton, cel ce
deţinuse scaunul chiriarhal de la Argeş. Mai bine de 50
de ani, în jurisdicţia eparhiei se vor afla judeţele Vâlcea,
Argeş, Olt şi o parte din Teleorman. În anul 1990, odată cu
reînfiinţarea Eparhiei Argeşului şi Muscelului cu sediul la
Curtea-de-Argeş, îi mai rămân în jurisdicţie numai judeţele
Vâlcea şi Olt, urmând ca din 1 februarie 2008, când a luat
naştere Episcopia Slatinei (şi Romanaţilor) să mai rămână
doar cu judeţul Vâlcea.
În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române din 18-19 iunie 2009 s-a luat hotărârea
ridicării Episcopiei Râmnicului la rangul de Arhiepiscopie,
iar Preasfințitul Părinte Gherasim la rangul de Arhiepiscop
al Râmnicului. Tot cu acest prilej, Cuv. Arhim. Emilian Nica,
Eclesiarhul Mănăstirii Neamț și Lector Universitar în cadrul
Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, a fost
ales de Sfântul Sinod ca Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului, cu titlul „Lovişteanul”.
Încă din anul 1975, eparhia Râmnicului va fi legată de
vlădica Gherasim Cristea, care a activat mai întâi ca arhiereu-vicar al acestei episcopii, din anul 1984 ca episcop
titular, iar din anul 2009 ca arhiepiscop. Acesta l-a avut
ca arhiereu vicar mai întâi pe P.S. Calinic Argatu (actualul
Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului), mai apoi pe P.S.
Irineu Popa (mitropolitul actual al Olteniei), iar astăzi pe
Prea Sfinţitul Dr. Emilian Nica Lovişteanul.
Mădălin Trohonel
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Cel mai frumos dar de Nuntă
Cel mai frumos dar de Nuntă este iubirea, manifestată însă cât mai plenar.
Cel mai frumos dar de Nuntă este iubirea lui
Dumnezeu pentru cei doi miri. Din iubirea Sa cea
nemărginită, Dumnezeu le dăruiește mirilor harul
Duhului Sfânt, care îi întărește peste patimi și îi
statornicește în iubire. Astfel, unirea celor doi miri
printr-o dragoste curată, nepătimașă, este încununată de Dumnezeu și binecuvântată „cu mărire și
cinste”, precum se cântă în slujba Tainei. Pentru
aceasta, Mântuitorul și spune: „Și slava pe care Tu
mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum
Noi una suntem” (Ioan 17, 22).
Cel mai frumos dar de Nuntă este iubirea soțului
pentru soția lui. Acesta trebuie să-și iubească soția
nu după cum crede el de cuviință, ori după cum îi
dictează societatea căzută, ci după cum îl îndeamnă
Sfântul Apostol Pavel, când zice: „Bărbaților, iubiți
pe femeile voastre și nu fiți aspri cu ele” (Coloseni 3,
19). „Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum
și Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru
ea, ca s-o sfințească, curățind-o cu baia apei prin
cuvânt, și ca s-o înfățișeze Sieși, Biserică slăvită,
neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest
fel, ci ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar,
bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe
înseși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia, pe sine
se iubește. Căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul
său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și
Hristos Biserica, pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui și din oasele Lui” (Efeseni 5,
25-30). „Dacă un frate are o femeie necredincioasă,
și ea voiește să viețuiască cu el, să nu o lase, căci
femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios. Căci, ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui
femeia?” (I Corinteni 7, 12-16). Când iubirea soțului
este mișcată de păcatele soției, atunci soțul trebuie
să caute și mai mult ca să o iubească, ca nu cumva
păcatele unuia să stingă iubirea celuilalt.
Cel mai frumos dar de Nuntă este iubirea soției
pentru soțul ei. Ca soție și ca viitoare mamă, mireasa
trebuie să se îmbrace cu toată dragostea de care
este în stare, cu multă blândețe și tandrețe, fără de
care familia ar avea mult de suferit. De asemenea,
și mireasa trebuie să ia aminte la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care zice: „Femeilor, supuneți-vă
bărbaților voștri, precum se cuvine, în Domnul”
(Coloseni 3, 18). „Femeile să se supună bărbaților
lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii,
precum și Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al
cărui mântuitor și este. Ci precum Biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor, întru
totul” (Efeseni 5, 22-24). „Femeia, dacă are bărbat
necredincios și el binevoiește să locuiască cu ea,
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să nu-și lase bărbatul. Căci bărbatul necredincios
se sfințește prin femeia credincioasă. Căci, ce știi tu,
femeie, dacă îți vei mântui bărbatul?” (I Corinteni 7,
12-16). Trecând peste păcatele soțului, soția trebuie
să nu scadă în iubire pentru acesta, numai iubirea
putând birui toate căderile.
Cel mai frumos dar de Nuntă este iubirea nașilor
pentru cei doi miri. Dragostea acestora și purtarea de
grijă față de cei doi miri poate să-i ajute mult pe cei
din urmă, păzindu-i de eventuale căderi și păcate.
Experiența câștigată de nași în urma vieții lor de familie și a luptei cu patimile este de mare folos celor doi
miri, care vor avea de întâmpinat încercări pe măsura
iubirii lor și a harului primit. Pentru aceasta, nașii sunt
datori să-i iubească pe miri întru toate, trecându-le cu
vederea neputințele și căutând să-i ancoreze cât mai
bine în viața cea întru Hristos.
Cel mai frumos dar de Nuntă este iubirea părinților
pentru ginere și noră. Căsătoria copilului aduce cu
sine „o nouă naștere” în vechea familie, părinții primind de la Dumnezeu un nou copil, ca ginere sau
ca noră. Într-una dintre rugăciunile Tainei Cununiei,
se spune: „Rugăciunile părinților întăresc temeliile
caselor copiilor.” Iubirea și rugăciunile părinților trebuie să îmbrățișeze cu aceeași manifestare, atât pe
copilul cel după trup, cât și pe cel după duh (ginere,
noră). Astfel, iubirea părinților față de ginere sau
noră este unul dintre cele mai mari daruri pe care
aceștia le pot face copiilor lor.
Cel mai frumos dar de Nuntă este iubirea prietenilor. Bucuria sinceră și dezinteresată a prietenilor
bucură inimile celor doi miri, care se simt iubiți și
purtați în rugăciune. Mântuitorul Iisus Hristos ne
spune: „Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ
în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor
de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. Că unde sunt
doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și
Eu, în mijlocul lor” (Matei 18, 19-20). Când prietenii
îi iubesc și se roagă pentru cei doi miri, împreună cu
preoții, părinții și nașii lor, aceștia sunt și mai întăriți
de Hristos în cele sfinte.
Cel mai frumos dar de Nuntă este iubirea mirilor pentru toți cei de lângă ei, rude, prieteni și
necunoscuți. Când mirele și mireasa își iubesc socrii,
atunci binecuvântarea lui Dumnezeu nu se va îndepărta de la ei. Când cei doi miri își iubesc prietenii
și nașii, atunci ei vor fi păziți de mila lui Dumnezeu.
Când cei doi miri îi iubesc pe toți cei necunoscuți
și fac milostenie cu ei, atunci bunăstarea și ajutorul
lui Dumnezeu nu îi va părăsi niciodată.
Cel mai frumos dar de Nuntă nu se vinde și nu
se cumpără, căci iubirea nu costă!
Teodor Danalache,
crestinortodox.ro
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Moșul Gheorghe Lazăr

Într-o zi, vrăjmaşul i-a aruncat căciula, ca să-l
tulbure de la rugăciune. Atunci el s-a făgăduit
Domnului ca să umble până la moarte cu capul
descoperit. În altă zi i-a aruncat bocancii şi nu i-a
mai găsit. De atunci, bunul nevoitor a început să
umble toată viaţa desculţ. Iar în altă zi i s-a arătat
vrăjmaşul în chipul unui om ce ară şi i-a zis:
- Moş Gheorghe, vezi brazda aceasta?
- Da, o văd, a răspuns bătrânul.
- Aşa că este dreaptă?
- Da, este dreaptă.
- Iată, aşa este şi credinţa ta către Dumnezeu!
adaugă vrăjmaşul, vrând să-l arunce în păcatul
mândriei. Dar Moşul Gheorghe, însemnându-se
cu Sfânta Cruce, a izgonit pe diavolul de la el.
Împlinindu-se cele 40 de zile, Moşul Gheorghe
s-a dus iarăşi la sihastrul din pustie. Iar pustnicul,
sărutându-l, i-a zis:
- Frate Gheorghe, pentru că ai biruit pe vrăjmaşul şi nu te-ai lăsat înşelat de cursele lui, iată,
ţi-a dat Dumnezeu darul rugăciunii celei curate
şi putere duhovnicească în nevoinţa ta. Că toată
viaţa vei umbla desculţ şi fără acoperământ pe
capul tău, dar nici frigul, nici căldura, nici boala
nu te vor vătăma. Apoi bătrânul, făcând metanie
dascălului său, s-a întors la Ierusalim, s-a închinat la Mormântul Domnului, a primit Preacuratele Taine şi a plecat spre Muntele Athos. Aici a
zăbovit încă un an şi jumătate, închinându-se pe
la toate sfintele lăcaşuri şi cercetând pe cuvioşii
călugări din mănăstiri şi peşteri. Apoi, luând de
la toţi binecuvântare, s-a întors iarăşi în sânul
familiei.
Spuneau ucenicii săi că Moşul Gheorghe n-a
stat mult în Şugag. Ci, punându-şi în rânduială
casa şi copiii, a plecat închinător pe la mănăstiri
şi schituri. Îmbrăcat cu cojoc, desculţ, cu capul
descoperit, cu Psaltirea sub braţ şi cu toiagul în
mână, bunul pelerin mergea pe jos din sat în sat,

Bucate mănăstirești

Paste cu usturoi și ulei

Ingrediente: 400 g paste, 5 căței mari de usturoi, 1 ardei
iute, ulei, sare.
Mod de preparare:
Pastele se fierb în apă clocotită cu sare și se strecoară. În acest
timp se încălzește ½ pahar de ulei, în care se adaugă usturoiul și ardeiul iute, tăiați foarte mărunt. Pastele se amestecă cu
compoziția de ulei. Se servesc fierbinți. Poftă bună!
Mihail POPA

din mănăstire în mănăstire, rostind rugăciunea
lui Iisus şi psalmii lui David. Ziua călătorea, iar
seara poposea prin sate, cât mai aproape de
biserici. După ce se odihnea câteva ceasuri,
intra în biserică şi se ruga acolo, singur, cu
rugăciuni de taină, până dimineaţa. Apoi pleca
mai departe.
Aşa s-a nevoit bătrânul Gheorghe Lazăr trei
ani de zile, străbătând Transilvania şi Muntenia,
rugându-se prin biserici şi mănăstiri, ca un adevărat pelerin al Bisericii noastre Ortodoxe.
În anul 1890, Moşul Gheorghe Lazăr a mers
să se închine şi prin mănăstirile Moldovei, zăbovind în fiecare sfânt lăcaş. Apoi s-a stabilit
definitiv la biserica Sfântul Ioan Botezătorul din
Piatra Neamţ, zidită de Voievodul Ştefan cel
Mare şi Sfânt. Şi a locuit în clopotniţa bisericii
timp de 26 de ani în aspră nevoinţă, ca un adevărat stâlpnic şi sihastru în mijlocul lumii, fiind
iubit de toţi şi rugându-se pentru toţi.
Nevoinţa bătrânului Gheorghe Lazăr, după
mărturia ucenicilor săi, arhimandritul Mina
Prodan şi protosinghelul Damaschin Trofin din
Mănăstirea Neamţ, era aceasta:
- Dimineaţa pleca, cu toiagul în mână şi cu
Psaltirea sub braţ, la unele familii unde era chemat sau pe stradă, zicând pe de rost psalmii. Din
banii pe care îi primea milostenie, cumpăra mai
multe pâini calde de la brutărie şi, la amiază când
se întorcea, le împărţea săracilor şi cerşetorilor
din oraş care îl aşteptau în faţa clopotniţei. Unora
le dădea pâine, altora le dădea bani şi tot ce
primea de la credincioşi. Apoi urca în turn singur numai cu Psaltirea sub braţ. Acolo zăbovea
în rugăciuni de taină până către seară. După
asfinţitul soarelui mânca legume fierte şi îndată
se culca. La ora 11 noaptea, bătrânul cobora
din turn, se închidea în biserică şi se ruga acolo
singur, neştiut de nimeni, până dimineaţa. În zorii
zilei ieşea din biserică şi pleca să cumpere pâine
pentru săraci. (va urma)

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

Duminică, 4 noiembrie: Studiu biblic – Evanghelia după
Marcu, cap. 2.
11 noiembrie: Infertilitatea – pedeapsă sau cale de
mântuire.
18 noiembrie: Despre Părintele Dumitru Stăniloae.
25 noiembrie: Acatistul Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor.
INFO: 0768.35.76.75
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