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Editorial

Avortul – rană a sufletului și a conștiinței

Totul a fost din dragoste... Am știut din prima clipă
că sunt însărcinată și am încercat să amân ecograful.
În fiecare dimineață, trezindu-mă cu stare de greață,
zâmbeam și îmi mângâiam burtica, care părea la fel,
însă eu conștientizam că ceva se află acolo înăuntrul
meu, o bucățică din mine. Îi spuneam bună dimineața
și mă gândeam ce se va întâmpla cu noi. Singură fiind,
pentru că așa zisul meu prieten a plecat în străinătate,
știind ceea ce a făcut, chiar îmi doream să îl păstrez..
Însă decizia cruntă a mamei mele m-a lovit ca și cum
mi-ar fi sfâșiat trupul. „Ori îl dai afară, ori pleci din casă,
pentru că vei fi o rușine pentru noi”. Am plâns... degeaba am plâns atâtea nopți, implorând de la Dumnezeu
iertare și îndurare... Cu programarea făcută de mama,
am plecat în oraș, eu locuind la țară. Tatăl meu nu știe
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

nimic despre toate acestea... ne-ar fi ucis pe amândoi
și pe mama și-ar fi vărsat ura. A fost cea mai neagră
zi a vieții mele, nici măcar soarele sau restul lumii nu
mai reușeau să îmi fie prieteni... nimeni. Eram doar
eu și puiuțul meu, care parcă mă striga și mă ruga să
nu fac acest lucru oribil. Până la ora 5 după amiaza,
când trebuia să mă duc, a trecut o veșnicie, clipele
parcă le număram să văd cât mai are de trăit micuțul,
cât îl voi mai purta în pântecul meu otrăvitor.. Acolo,
doctorița mi-a făcut rapid ecograful, spunându-mi că
avea 8 săptămâni.. exact cât calculasem și eu. Nu se
vedea foarte mare, însă eu realizam că el trăiește, că e
o ființă și că va fi fetița mea cu ochi albaștri și cu părul
brunet.. Nu puteam să mă opresc din plânsul mut.
Încet m-am pregătit pentru omor, rugându-mă în gând
și cerându-i iertarea cuvenită.. dar el se zbătea .. cred
că simțea ceea ce va urma. Am simțit tot.. auzeam
chiureta cum îl străpungea și țipătul lui în mintea mea
diabolică... anestezia locală nu cred că a fost făcută
corespunzător.. a fost blestemul meu. Simțeam cum
mă dezintegrez, cum mă rup.. cum cineva îmi scoate
sufletul și cum singură, cu bună știință îmi mânjeam
mâinile de sângele propriului meu trup și al copilului ce
nu a văzut lumina zilei.. și nu a simțit mirosul dulce al
florilor. La 17 ani, trăiesc cel mai mare coșmar al vieții
mele. Acum nu mai sunt ce am fost, această greșeală
va rămâne vie și de neșters pentru mine, cea care am
știut în fiecare clipă ce păcat mare săvârșesc, ce crimă
mizeră și boală fără de leac aduc asupra mea.
Încerc acum să mă comport într-un mod uman și
social, însă nu cred că voi rezista psihic. Au trecut 5
zile de la acest omor, iar eu simt că aș vrea să dispar..
și să aduc lumina lui înapoi. Astfel spun tuturor fetelor
și femeilor, cu grijă și regret în suflet pentru ce am
săvârșit eu: NU FACEȚI AVORT! VĂ VEȚI CHINUI
O VIAȚĂ ȘI NU VEȚI UITA NICIODATĂ SUFLETUL
PE CARE L-AȚI PIERDUT! Aveți grijă și pocăință și
smerenie în suflet.. doar așa bunul Dumnezeu poate
să ne ierte pe noi, cele ce am păcătuit.
(Mărturie reală, sub protecția anonimatului,
13.01.2013, grupul Yahoo! Provita)
Notă: Oare câte astfel de întâmplări mai sunt, dar
nu știm de ele?! E timpul să acționăm, să știe toți
ce înseamnă avortul și ce răni cauzează sufletului
și trupului! Asociația ProVita Gorj, 0768.35.76.75,
provitatargujiu.ro
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Sprijin financiar și 2%
Pentru activităţile noastre, orice sprijin financiar
este binevenit.
Pentru donaţii, vă aşteptăm la Biserică:
Biserica „Înălţarea Domnului”, Târgu-Jiu, str.
Victoriei-Săvineşti (zona Paralela 45).
Telefoane: 0723.523.449 sau 0745.400.586.
Program săptămânal
în care găsiţi deschisă biserica:
Luni: 8.00 – 12.00 şi 15.00 – 18.00.
Marţi: 8.00 – 12.00 şi 15.00 – 18.00.
Miercuri: 8.00 – 12.00 Sfânta Liturghie.
15.00 – 18.00, la 17.00 – Slujba Acatistului.
Joi: 8.00 – 12.00 şi 15.00 – 18.00.
Vineri: 8.00 – 12.00, la 9.00 – Slujba Acatistului.
15.00 – 18,30, la 17.00 – Taina Sfântului Maslu.
Sâmbătă: 8.00 – 12.00.
18.00 – Slujba Vecerniei.
DUMINICĂ: 8.00 – 12.00 Sfânta Liturghie.
12.00 – Servicii religioase.
Totodată, puteţi lua legătura cu noi pentru a
direcţiona 2% din impozitul plătit statului către
parohia noastră.
Despre 2%
Conform legii 571/2003, orice salariat angajat
cu carte de muncă (orice plătitor de impozit pe
venit – 16%) poate direcţiona 2% din impozitul pe
venit către orice entitate nonprofit din ţară.
Aceste procente nu se scad din salariul lunar
al celui care direcţionează, ci, pur şi simplu, se
scad din impozitul pe venit al acestuia.
Astfel, oricine poate ajuta o entitate nonprofit
cu aceşti bani, fără a le simţi în vreun fel lipsa.
Dacă nu sunt folosiţi, ei vor fi vărsaţi în vistieria
statului, de unde pot ajunge în direcții pe care nu
vi le doriți...
Unde se depune formularul?
Formularul 230, completat cu toate datele
necesare, se depune la Administraţia Financiară
a sectorului/judeţului de care aparţineţi, până la
25 mai 2013.
Îl găsiți la pangar sau aici: http://bisericainaltareadomnuluitgjiu.wordpress.com/donatii/

De ce parohia noastră?
Pentru că ne veţi ajuta să continuăm activităţile pe care le desfăşurăm, activităţi despre care
puteţi citi pe acest site şi, de ce nu?, să iniţiem
şi altele.
Dacă doriţi să ne ajutaţi cu 2% din impozitul
dumneavoastră pe venit, vă rugăm, ca în cazul în
care nu reuşiţi să trimiteţi formularele la Administraţiile Financiare de care aparţineţi, să le aduceţi
la Biserică şi ne vom ocupa noi de trimiterea lor
mai departe. Vă aşteptăm!
Pe această cale, vrem să mulţumim celor care
au dat deja 2% pentru parohia noastră.
Mai multe detalii la pangarul Bisericii sau pe
site-ul nostru: http://bisericainaltareadomnuluitgjiu.wordpress.com/
Din Acatistul Sfântului Ierarh Partenie al
Lampsakului (7 februarie)
Condacul 1
Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului și ca pe un făcător de minuni și izvor
îmbelșugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat
de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviți de
tot necazul cei care strigă către tine: Bucură-te,
Părinte Partenie!
Fondator: Biserica „Înălțarea Domnului”, Târgu-Jiu,
str. Victoriei-Săvinești (zona Paralela 45).
Telefoane: 0723.523.449, 0745.400.586
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Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea pentru textele publicate
revine în exclusivitate autorilor. De asemenea, trebuie respectată
legea dreptului de autor.
Notă: Cei care doresc să publice în revista noastră pot trimite
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3 februarie – Duminică – Sfântul şi Dreptul Simeon;
Sf. Prorociţă Ana – Duminica a XXXII-a după Rusalii
(a lui Zaheu) – Sf. Ev. Luca 19, 1-10
„În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste
vameşi, căuta să vadă cine este Iisus; dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Atunci, alergând
înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela,
Iisus, privind în sus, l-a văzut şi a zis către el: Zaheu, grăbeşte-te şi dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în
casa ta. Şi el, grăbindu-se, s-a coborât şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toţi cârteau şi ziceau:
a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în faţa Domnului, i-a spus: iată jumătate din averea
mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a grăit către
el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi el este fiul lui Avraam. Fiindcă Fiul Omului a venit să
caute şi să mântuiască pe cel pierdut.”
Oricine se întoarce spre Dumnezeu
este primit de El!
Două mari daruri, pe lângă altele nenumărate, ne-a
făcut Iubitorul de oameni Dumnezeu, şi acestea sunt
credinţa şi căinţa sau pocăinţa. Adică ne-a dat nouă
posibilitatea, noi care suntem pământ, un fir de praf sau,
mai bine zis, suntem nimic înaintea lui Dumnezeu, să
intrăm în legătură cu El prin credinţă, să-L cunoaştem şi
să dobândim veşnicia, iar prin căinţă sau pocăinţă să ne
întoarcem la El, atunci când ne recunoaştem greşelile. Ori
dacă nu este niciun om care să fie viu şi să nu greşească,
aşa cum spunem într-una din rugăciunile pentru cei adormiţi, ne dăm seama că nimeni nu ar avea posibilitatea să
se apropie şi să fie primit de către Dumnezeu, dacă nu ar
exista acest mare dar pe care ni l-a făcut El şi care este
pocăinţa, prin care noi ne recunoaştem greşelile pe care
le-am săvârşit şi prin care ne-am lepădat şi depărtat de
Dumnezeu, ni le mărturisim cu părere de rău, făgăduind
că vom încerca să nu le mai repetăm şi încercăm pe cât
este posibil să ducem o viaţă din care să nu lipsească
Dumnezeu, sau cum spunea Părintele Teofil, să ducem
o viaţă pe care o binecuvântează Dumnezeu. Acest lucru
îl evidenţiază regele şi prorocul David, când îi fericeşte
pe cei cărora li s-au iertat păcatele: „Fericiţi cărora s-au
iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele. Fericit
bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu
este în gura lui vicleşug” (Ps. 31, 1-2), arătând, pe de o
parte, iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos,
Cel care a ridicat păcatul lumii (cf. In. 1, 29) şi, pe de altă
parte, îndemnând pe cei păcătoşi să se întoarcă şi ei către
Dumnezeu. Sf. Amfilohie al Iconiului îndeamnă, pe cel
care simte pocăinţa desfrânatei care plângea şi spăla cu
lacrimile ei picioarele Mântuitorului Hristos, şi le săruta şi
le ştergea cu părul capului ei şi le ungea cu mir sau ale vameşului care nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice către cer,
ci îşi bătea pieptul cerând milostivirea lui Dumnezeu, să
alerge la izvoarele nesecate ale mântuirii lui Hristos, căci
„Nu este cu putinţă ca cineva să primească fără pocăinţă
dezlegarea de rele, nici să dobândească fericirea, chiar
dacă este profet, apostol sau evanghelist. Într-adevăr, toţi
s-au adăpat din acelaşi izvor.
Printre profeţi se află însuşi David, care şi după desfrânare rămâne profet, prin harul Celui Care l-a iertat. Printre
apostoli, Petru şi Pavel, dintre care unul primeşte, „cheile
Împărăţiei” (Mt. 16, 19), după lepădare, iar altul este rânduit apostol al neamurilor, după prigoană, preschimbând
zelul iudaic în râvnă evanghelică. Şi în Sfintele Evanghelii
am aflat un vameş mântuit, nu doar pe Matei, ci împreună cu acesta şi pe alţi doi, unul dintre ei rugându-se şi
bătându-şi pieptul lui, locul în care se găsea comoara

relelor, şi neîndrăznind să stea în templu cu mâinile şi
privirile înălţate. Şi nu numai că a fost îndreptăţit, dar a
fost şi încununat, în opoziţie cu fariseul. Şi Zaheu, cel de
astăzi, după ce s-a urcat în copac, unde se suise de multe
ori ca să iscodească dacă nu-i scapă un negustor fără
să plătească impozitele, acum ia seama să nu-I scape
neobservat neguţătorul cerului şi al pământului, care avea
înăuntrul Lui comoara Împărăţiei cerurilor” (Amfilohie al
Iconiului, Cuvânt la Zaheu Vameşul, Predici ale Sfinţilor
Părinţi la Duminicile de peste an, Ed. Egumeniţa şi Cartea
Ortodoxă, 2009, pp. 362-363).
Întrucât lucrarea de mântuire este o sinergie, adică o
împreună lucrare a lui Dumnezeu şi a omului, şi în cazul
lui Zaheu se poate observa cu uşurinţă lucrul acesta. Este
darul lui Dumnezeu că Mântuitorul trece prin Ierihon şi că
lucrarea harului îl pregăteşte pe Zaheu să-L caute şi să-L
cunoască pe Dumnezeu, dar este şi conlucrarea lui Zaheu,
răspunsul său, că dă curs acestui gând mântuitor, şi mai
mult decât atât se depăşeşte pe sine, era mic de statură,
dar şi la suflet, pentru aceasta se suie în sicomor, dar
depăşeşte şi celelalte obstacole, mulţimile îl înconjurau pe
Domnul, şi deci nu avea cum să-L vadă, apoi el era urât
de concetăţenii săi şi nimeni nu i-ar fi făcut loc să treacă
pentru a se putea apropia de Domnul, după ei nici n-ar fi
meritat să-L vadă pe Hristos, Zaheu fiind considerat printre
cei mai păcătoşi, de aceea ei şi cârtesc împotriva Domnului
când intră în casa lui. El se suie în sicomor, se rupe de
cele pământeşti, sicomor care devine pentru el scară către
Dumnezeu, cu alte cuvinte, dacă Adam gustând din pom
se desparte şi se depărtează de Dumnezeu, Zaheu tot
prin intermediul pomului se apropie de Dumnezeu. Toate
păcatele săvârşite până atunci nu îl pot opri pe Zaheu
din drumul său către Dumnezeu, deşi era în legătură cu
stăpânirea romană, pentru care strângea impozitele, şi se
ocupa cu o meserie nedreaptă, pe deasupra mai era şi
mai-marele vameşilor, adică căpetenia celor ce săvârşeau
nedreptăţi. Însă Dumnezeu răspunde dorinţei lui Zaheu de
a-L cunoaşte, şi când „a venit la locul acela Iisus şi, privind
în sus, l-a văzut şi a grăit către el: Zaheu, coboară-te degrabă!” Te-ai urcat în copac ca vameş, coboară-te din copac ca
unul iubit de Dumnezeu. Coboară din copacul acesta pe
pământ, ca să te înalţi prin cruce la ceruri. …
Casa vameşului s-a făcut Rai [mai înainte era locaş al
relelor, peşteră de tâlhari, dar când îl primeşte pe Dumnezeu
în ea devine Rai] … Cel neiubitor de străini şi învârtoşatul
de dinainte s-a grăbit să coboare şi alerga să deschidă uşa
casei Celui Care îi deschidea uşa Raiului. S-a coborât fericit
din sicomor, ca să-L găzduiască pe Cel Care a fost găzduit
în vechime de marele patriarh sub stejar (Fc. 18, 1-8) şi să
audă de la Fiul lui Dumnezeu, după puţină vreme, că „şi
acesta este fiul lui Avraam” (ibidem, p. 367).
Părintele Gheorghe Ionașcu
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Întâmpinarea Domnului

Dumitra Groza

Radu
Golgota Cârstoiu
neurcată

Dădea atâta veselie
Într-o divină armonie
Cu boreala auroră,
Iar drepţii se prindeau în horă.

Pentru că trăise-n templu
Știa tot rostul, Fecioara,
Și-nsoțită de Iosif,
Împlinește rânduiala.

Cu mare milostivire,
Prin cântarea minunată
Cere a lui „slobozire”
Ce-a fost mulţi ani așteptată.

Retras în peştera din stâncă,
În contemplarea cea adâncă,
Renunţând la eul său
Şi căutând pe Dumnezeu,

Se veseleau cu toţi să joace
Într-o negrăită pace,
Iar în mijlocul luminos
Zări pe Domnul său Hristos.

În a 40-a zi de la
Mântuitoarea Întrupare
Pruncul Sfânt este adus
La templu spre închinare.

Că văzură ochii lui
Mântuirea cea gătită
Tuturor popoarelor,
De Dumnezeu dăruită.

Stătea sihastrul fără nume
Numai în post şi rugăciune,
Căci toate vin şi toate pier,
Doar numele e scris în Cer.

O apă tulbure şi mare,
I se opuse în cărare
Ce i se termină abrupt
Lăsând tot hăul dedesupt.

Astăzi (2 febr.) Cel fără de preț
Se lasă răscumpărat
Pe doi pui de turturea
Și Domnului Savaot închinat.

Şi-a venit „Marea Lumină”
Ca din beznă să ne scoată
Îşi asumă-a noastră vină
Şi-apoi de grijă ne poartă.

Găsea divinul elixir
În al metaniilor şir
Şi-n ruga inimii, curată,
Sălăşluia Cerescul Tată.

- Iisuse Doamne, fă-mi un bine
Şi-ajută-mă să trec la Tine !
- Nu ai nevoie de-altceva
Ai crucea ta, să treci pe ea !

Că spune Legea lui Moise:
Tot ce este întâi născut,
Prin aducerea la templu
Domnului va fi sfințit.

Azi primim o veste bună
Este ca şi cum am lua
Pruncul Sfânt pe-a noastră mână
Spre a ne binecuvânta.

Având pe Tatăl Creator,
Pe Duhul Sfânt vieţuitor
Tu, cel ce ai căzut din rai,
Să te întorci, o cale ai,

Şi-atunci de seamă a băgat
Că are-o cruce: -e salvat!
Iar el de disperare scapă
Păşind pe cruce peste apă.

Astfel, Dătătorul Legii
Vine Legea să-mplinească
De păcatul strămoşesc
Pe toţi să ne izbăvească.

Simeon vrea să mai arate
Ce-nseamnă: „Acum, slobozeşte...”
Că cel ce crede-n mântuirea
Prin Hristos şi Îl primeşte,

Şi doar un drum îţi este bun
Să treci prin viaţă, nu oricum,
Căci drumul îţi va fi uşor
De-L ai pe Fiul drept păstor.

Zburda, cu sufletul prea plin,
Dar când era numai puţin,
Pe hăul ce urla turbat
Crucea i s-a terminat.

Prin venirea Sa la templul
Pământesc, ne liberează
De porunca Legii vechi:
De-acum cea nouă primează.

Are, aici, puterea de a trăi
Împăcat cu Dumnezeu,
Departe de robia păcatului
Şi liber de tirania celui rău.

Sihastrul îmbunătăţit
Alesul drum şi l-a găsit
Şi se ruga evlavios
Domnului Iisus Hristos.

Deşi un pas îl mai desparte
Raiul e de-acum departe,
Iar el, striga neputincios,
Domnului Iisus Hristos.

Şi ne cheamă să primim
Legea nouă spre folos
Ca putere de mântuire
Prin Domnul Iisus Hristos.

Tot acum vestind Fecioarei de
„Sabia” ce-i va străpunge
Sufletul ei minunat când
Fiul va fi plin de sânge,

Iar ruga lui spre cer se suie
Albind ca fumul de tămâie,
Iar îngerii, ca giuvaier,
Îi purtau ruga către Cer.

- Iisuse Doamne, îmi e frică,
Nu pot să trec, mi-e crucea mică!
-Atunci nu fi aşa smintit
Să vii aici nepregătit,

Primind făgăduiala,
De-a rămâne-n lumea asta
Până ce-o vedea-nceputul
Pentru mântuirea noastră,

Umilit, batjocorit,
Pe lemnul crucii spânzurat
De cei pe care i-a iubit
Şi vrea să-i scape de păcat.

Iar Dumnezeu din al Său prag
Privindu-şi robul cu mult drag,
Îi pregătea un loc regesc
În slava raiului ceresc.

Te-ntoarce deci, că nu-i de şagă,
Să vii cu crucea ta întreagă,
Că nu ai cum primi răsplată
Cât Golgota ţi-e neurcată!

Dreptul Bătrân Simeon
Îndemnat de Duhul Sfânt,
Cu evlavie intră-n templu
Pe Pruncul Sfânt aşteptând.

Tot azi, Ana proorociţa
Dă slavă lui Dumnezeu,
C-a ajuns la bătrâneţe
Slujind la templu mereu.

Dar pentru slava lui cea mare
Mai trebuia o încercare,
Că-n slavă nu te poţi urca
De crucea-ţi vei abandona.

Gândeşte-te, te rog, creştine,
Ce-i drumul vieţii pentru tine,
De nu-i, pe tot parcursul său,
Întoarcerea la Dumnezeu ?

Simte atâta încântare
În cugetul său curat
Şi iese întru-ntâmpinarea
Celui mai mare Împărat.

Pentru viaţa ei curată
Numai-în post şi rugăciune,
C-o trăire minunată
Se umple de-înţelepciune.

Astfel sihastrul râvnitor
Primi un prag, deloc uşor,
Şi şapte ani paralizat
Îi îndură pe al său pat.

Şi nu eşti singur călător,
Când ai un înger păzitor ;
Biserica ţi-e de folos
Că e a Domnului Hristos.

Că văzându-L pe Mesia
În trup de prunc îmbrăcat,
Purtat în braţe de Fecioara,
Mintea i s-a luminat.

Şi văzându-L îmbrăcat
În trup de prunc pe Dumnezeu,
Spune că Acesta a venit
Să strice blestemul greu,

Şi neputându-se abţine
-Doamne, să mă iei la Tine!
Plângea, de disperare dus,
La iconiţa lui Iisus.

Păcatele sunt, după Crez,
Spălate-n Sfântul tău botez,
Iar dacă te-ai împărtăşit
Te-ntorci la viaţă primenit.

Mâinile lui prea-bătrâne,
Primind cu recunoștință
Pe Făcătorul tuturor,
Cel cu Tatăl de-o fiinţă.

Plângerea să o transforme
Într-o mare bucurie,
Iar uşile Raiului
Din nou deschise să fie.

Şi moartea, sărind peste rând,
Veni la patul lui oftând,
Iar îngerii, în strai curat
Precum e neaua, l-au luat,

Când vii la Sfânta Liturghie,
Tu vii-n Biserica cea vie
Şi doar în ea tot Raiul Sfânt
Ţi se coboară pe pământ.

El Îl binecuvântează
Şi-i atât de fericit
Că înainte de „mutare”
Visul i s-a împlinit.

Ajută-ne, Doamne Sfinte,
Cu toţii să ne bucurăm
Precum Bătrânul Simeon,
Curaţi să Te întâmpinăm!

Şi în tunelul către cer
Nu mai era vreun temnicer,
Căci vameşii, simple statui,
Se înclinau în faţa lui.

În drumul vieţii către cer
Tot ce înduri e efemer,
Iar Tatăl ceartă pe cel smerit
Doar când îl vrea desăvârşit.

Cu Duhul lui proorocesc,
Vede-ntreaga măreție
A Celui ce a venit
Mântuitor să ne fie.

Să trăim după-a Ta Lege
Ce ne-ai dat-o prin viu grai,
Ne-ai pregătit pentru a-nţelege
Care-i drumul către Rai.

Cu îngerii, din salt în salt,
Ajunge-n Cerul cel Înalt
Purtat ca preaiubit odor,
Apoi se duc în treaba lor.

Vai vouă, bieţi sinucigaşi,
Din necredinţă, ori de laşi,
Abandonând, când drumu-i greu,
Veţi fi-n sclavia celui Rău.

Când îşi reveni din frică,
Iar ceaţa minţii se ridică,
Auzi dinspre lumină
Venind o muzică divină.

Căci Tatăl, chiar de-L prinde mila
Nu-l ia pe nimeni cu de-a sila,
Iar Raiul, e de înţeles,
E doar al celor ce-au ales.

Știe c-a venit Hristos
Mesia Cel așteptat,
Se bucură pentru toți
Și poate „pleca” împăcat.

Ai biruit, Doamne Iisuse,
Şi moartea prin moarte-ai călcat
Viaţă veşnică ne-ai dăruit
Şi Raiul ni l-ai descuiat!

Şi raiul în a sa splendoare
Cu pomii-n rod şi rodu-n floare,
Pe-o pajiște cu mii de flori
În mii de forme şi culori,

Un pas de faci spre Dumnezeu,
El face-o mie-n locul tău
Şi nu te pune pe cântar ;
La mântuire-ajungi prin har.
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10 februarie – Duminică – Sf. Sfinţit Mc. Haralambie;
Sf. Mc. Valentina – Duminica a XVI-a după Rusalii
(Pilda Talanţilor) – Sf. Ev. Matei 25, 14-30
„Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa. Unuia i-a
dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu
ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă
în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele. Şi
apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am
câştigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră
întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat
cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru
bucuria domnului tău. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri
unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce
este al tău. Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am
împrăştiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. Luaţi deci de la el
talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. Iar
pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.”

Despre darurile primite!
Sfântul Gherman al II-lea, patriarhul Constantinopolului, face o frumoasă comparaţie despre darurile
date de slujitori stăpânilor lor. Astfel că cei care păzesc
grădinile, ogoarele sau livezile, obişnuiesc să adune
florile cele mai frumoase şi mai bine mirositoare şi să le
ofere domnilor lor, sau prietenilor lor. Aceia le primesc
cu bucurie, le mulţumesc şi le fac alte daruri lucrătorilor, chiar dacă ei nu au avut alt folos, din florile acelea,
decât priveliştea şi parfumul lor pentru puţină vreme.
Tot la fel şi lucrătorii şi învăţătorii duhovniceşti, cărora
Domnul le-a încredinţat pajiştea neveştejită, livada
atât de frumoasă şi desfătătoare a Sfintei Evanghelii,
ar trebui să adune în fiecare zi florile cele neveştejite,
adică cuvintele duhovniceşti din Raiul veşnic înflorit al
Scripturii şi să îl ofere, prietenilor şi fraţilor iubiţi care
doresc să afle mântuirea veşnică. Şi toţi împreună
învăţători şi învăţăcei, dascăli şi ucenici, ar trebui să
înmulţim darurile pe care Dumnezeu le-a dăruit fiecăruia
dintre noi, şi să i le închinăm Celui de la care le-am
primit, imprimându-le şi noi însă osteneala şi efortul
nostru, aşa cum spunem de fiecare dată la Sfânta şi
dumnezeiasca Liturghie: Ale Tale dintru ale Tale, Ţie
Ţi-aducem de toate şi pentru toate. Prin aceasta trebuie
să înţelegem că darurile pe care noi le aducem ca jertfă
şi I le închinăm lui Dumnezeu sunt de fapt darurile pe
care El ni le-a dat. „Stăpânul şi Domnul nostru Iisus
Hristos, voind să ne arate că a doua Sa venire va fi
pe neaşteptate, ne povăţuieşte prin parabola aceasta
cu înţelepciune, după ce mai întâi a zis: „Privegheaţi,
că nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului”
(Mt. 25, 13).
Imediat după aceea a adăugat şi acestea: precum un
om care se îndepărtează de locul lui, la fel şi Domnul,
când a plecat din lumea aceasta cu trupul la ceruri, i-a
chemat pe robii Săi şi le-a lăsat tainele dumnezeieşti şi
cereşti. Robii sunt dumnezeieştii apostoli şi toţi urmaşii
lor, clerul Bisericii, adică arhiereii, preoţii şi diaconii,
cărora li s-a încredinţat slujirea cuvântului, care au
primit şi harismele duhovniceşti, unii pe cele mai mari,

alţii pe cele mai mici, pentru că harismele se disting şi
se deosebesc una de cealaltă. ..., fiecare după putere
a primit o harismă, adică după măsura credinţei şi a
curăţeniei. Pentru că, pe măsura înaintării pe care o
arată fiecare în viaţa după Evanghelie, primeşte de la
Dumnezeu în dar şi harisma.
Dacă dăruim puţin, puţin vom primi, dacă depunem însă o râvnă mare, primim şi o bucurie mare.
Cel care a primit cei cinci talanţi nu s-a arătat leneş,
nici n-a trecut cu vederea câtuşi de puţin, ci s-a străduit de îndată ca un rob şi iconom recunoscător să
înmulţească cu grijă harisma, deoarece cel care are
cuvânt sau bogăţie sau altă pricepere şi putere şi nu
ia seama doar la sine, ci se trudeşte să-l folosească
pe aproapele lui, acesta îndoieşte harisma pe care a
primit-o de la Dumnezeu, ca unul plin de recunoştinţă.
Cel nemulţumitor şi leneş, care a îngropat talantul,
este cel care se îngrijeşte să se folosească numai
pe sine şi nu se interesează deloc pentru mântuirea
altora. Din această pricină, unul ca acesta este judecat
şi cu dreptate este osândit pentru că a ascuns harul
pe care l-a primit de la Domnul. La fel, când cineva
este învăţat şi îndemânatic şi cunoaşte multe, dar nu
se îndeletniceşte cu lucrurile care privesc sufletul, ci
cu grijile şi cu înşelăciunile trecătoare, este osândit şi
acesta împreună cu cel care a ascuns talantul, pentru
că n-a folosit înţelepciunea şi priceperea lui în lucrurile
folositoare şi dumnezeieşti, ci în cele nefolositoare şi
pământeşti” (Gherman al II-lea, patriarhul Constantinopolului, Omilie la parabola talanţilor, Predici ale Sfinţilor
Părinţi la Duminicile de peste an, Ed. Egumeniţa şi
Cartea Ortodoxă, 2009, pp. 234-235).
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că pentru cel leneş
„e şi pedepsit fără cruţare; iar odată cu pedeapsa vine
şi hotărârea cea plină de învinuire: „Pe sluga aceasta
netrebnică, spune stăpânul, aruncaţi-o în întunericul
cel mai din afară, acolo va fi plângerea şi scrâşnirea
dinţilor”. Ai văzut că este pedepsit cu cea mai grozavă
pedeapsă nu numai răpitorul şi lacomul, nici numai
cel ce săvârşeşte fapte rele, ci şi cel ce nu face fapte
bune? Să ne intre în urechi cuvintele acestea! Cât mai
este vreme să ne străduim pentru mântuirea noastră,
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să luăm untdelemn în candele, să înmulţim talantul.
Dacă pregetăm şi trăim aici pe pământ în trândăvie,
nimeni nu ne va milui acolo, pe lumea cealaltă, chiar
dacă am vărsa mii şi mii de lacrimi. S-a osândit pe el
însuşi, prin tăcerea sa, şi cel care s-a dus la nuntă cu
haine murdare, dar nu s-a folosit (Mt. 22, 11-13); a dat
înapoi talantul încredinţat şi cel ce a primit un talant,
dar a fost osândit; s-au rugat şi fecioarele cele nebune,
s-au apropiat de uşa cămării de nuntă, au bătut, dar totul
în zadar şi fără de folos. Cunoscând toate acestea, să
aducem totul spre folosul aproapelui nostru şi averile
şi râvna şi sprijinul nostru. Prin talanţi înţelegem aici
puterea fiecăruia, fie în a-l sprijini pe aproapele nostru,
fie în a-l ajuta cu bani, fie în a-l învăţa, fie în a face
orice alt lucru asemănător. Nimeni să nu spună: „Un

talant am şi nimic nu pot face cu el!” Poţi fi încununat
şi lăudat chiar cu un singur talant. Nu eşti mai sărac
decât văduva din Evanghelie (Lc. 21, 2-3).
Nu eşti mai neînvăţat decât Petru şi Ioan, care erau
şi oameni de rând şi neştiutori de carte, dar pentru că au
fost râvnitori şi au pus totul în slujba folosului obştesc
au dobândit cerul. Nimeni deci nu-i atât de bun prieten
al lui Dumnezeu ca acela care trăieşte spre folosul celor
din jurul său. De aceea ne-a dat Dumnezeu cuvânt,
mâini, picioare, tărie trupească, minte şi pricepere, ca
toate acestea să fie spre mântuirea noastră şi spre
folosul aproapelui” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la
Matei, trad. intr. indici şi note Pr. D. Fecioru, PSB. 23,
E.I.B.M.B.O.R., Buc. 1994, pp. 891-892).
Părintele Gheorghe Ionașcu

„Dă-mi, Doamne, să văd!“

Saul. Nu cumva ni s-a întâmplat asemenea şi
„Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zi- unora dintre noi, când am crezut cu tărie că
cându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?” noi înşine suntem baza existenţei noastre, a
(Fapte, 9, 4) devenirii noastre? Şi asta pentru că poate am
studiat mult, am reuşit să ne formăm o carieră,
În biserica augustiniană din Roma, Santa apoi am muncit mult, cu sacrificii, şi ne-am făMaria del Popolo, se află o pictură de di- cut o situaţie materială bună sau foarte bună,
mensiuni impresionante (230 x 175 cm) a avem o casă, o maşină bună, ne-am împlinit…
pictorului italian Michelangelo Caravaggio, Oare?
înfăţişându-l pe Sfântul Apostol Pavel căDar, în tot acest timp, trebuie să fi fost orbi,
zând de pe cal, cu faţa în sus şi cu mâinile să nu fi simţit, alături de noi, pe Cineva, care
ridicate, parcă apărându-se. Nu cred că ne sprijinea în mod nevăzut.
pictorul italian s-a folosit de informaţiile din
Da, am fost orbi o vreme, dar a venit un moFaptele Apostolilor, căci aici nu e vorba de ment când acel Cineva a dat la o parte solzii de
vreun cal. Sau a vrut, poate, să arate „că- pe ochii noştri şi ne-a privit, întrebându-ne, pe
derea” lui Saul, „la pământ”, după cum ne fiecare pe numele său: „De ce mă prigoneşti?”
informează Sfântul Apostol Luca, însă nu de Mulţi au deschis atunci ochii şi au aflat pe acel
pe cal, ci „de sus”, din înaltul convingerilor şi Cineva care le fusese tot timpul alături. L-au
recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Ferice
de aceia!
Dar, din păcate, unii dintre fraţii noştri au
ajuns la o vârstă înaintată, împliniţi fiind din
punct de vedere material, ei spun că şi sufleteşte, însă nu duhovniceşte, când încă au
ochii acoperiţi. Nu vor să şi-i deschidă sau
încă Domnul nu i-a întrebat: „De ce mă prigoneşti?”
Şi cu atât mai mare e durerea cu cât unii
dintre aceştia sunt chiar fraţii şi surorile noastre trupeşti şi chiar părinţii noştri. Ce putem
face pentru ei? Cum îi putem ajuta să vadă?
Credem că numai rugăciunea noastră pentru
al învăţăturilor sale fariseice, răsturnându-i, ei înălţată Domnului şi mila Sa îi vor putea
practic, întreaga sa axă de valori: „Doamne, ajuta să vadă sau măcar să strige: „Dă-mi,
ce voieşti să fac?” (Fapte 9, 6).
Doamne, să văd!”
Să ne gândim la acest episod din viaţa lui
Cătălin Codiță
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Păhărelul cu nectar

O să fiu Verde
A fost odată un fir de iarbă necăjit, necăjit...
- Cine te-a supărat, firule? îl întrebă mama Iarbă,
mângâindu-i încet trupul firav.
- Eu m-am supărat, răspunse el, sucindu-se şi răsucindu-se pe loc.
M-am supărat pentru că nu sunt roşu.
Iarba începu să râdă, acoperită de clipocitul apei în
care fiul său îşi văzu pentru prima oară culoarea.
- Şi de ce, mă rog, ai fi vrut să fii tocmai roşu? îl întrebă
ea atunci, dornică să afle.
- Pentru că am auzit că roşul e culoarea iubirii, şi e
cea mai vie.
Şi dacă te îmbraci în culoarea asta nu treci aşa de
neobservat ca mine.
Atunci mama Iarbă se vorbi cu o sfeclă să rezolve
împreună problema.
Fericit că dorinţa i-a fost îndeplinită de Doamna Sfeclă, care n-a stat prea mult pe gânduri, firul se aplecă
deasupra apei:
- Eşti frumos, spuse apa, dar nu mai semeni cu tine.
O broască îl zgândări şi ea:
- Oaaa...., te observ, dar nu te recunosc.
Atunci firul se necăji şi mai tare. Roşul ăsta nu îl ajuta
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deloc să iubească pe cine îl supăra. Şi dori să fie galben.
Mama Iarbă, neavând încotro, bătu la uşa Domnului
Şofran, pe care îl găsi în toane bune, aplecat peste o
eprubetă. Galben din cap până în picioare, firul de iarbă
se oglindi iar în apa foarte sinceră:
- Ce te-ai ofilit aşa? îi spuse ea.
- Nu m-am ofilit, sunt galben ca o rază de soare.
- Oaaa..., veni şi broasca, privind printre degetele
răsfirate cu care îşi acoperi ochii bulbucaţi… La soare mă
pot uita, dar la tine ba!
Atunci firul de iarbă se spălă şi de galben, gândindu-se
că albastrul e culoarea lui preferată.
Mama ca mama, plină de răbdare şi de înţelegere,
se urcă pe treptele unui rug în vârful căruia se bronza
ultima mură.
Şi aceasta fu dispusă, în schimbul unei dulci sărutări
de copil, să-l mânjească puţin. Numai puţin, cât să devină
tot albastru.
- Cât de frumos sunt! zise el atunci primul, căutând
aprobare în ochii adânci ai apei.
- Dar de ce nu te văd? zise ea, plină la ora aceea doar
de albastrul văzduhului.
- Oaaa…, sări şi broasca de colo, mirată. Cerule…
câte pot să-i treacă unui fir de iarbă prin cap!
Descurajat, firul de iarbă privi în jur. S-ar fi tăvălit prin
cenuşă, ba nu, prin cărbune, numai ca să se asorteze cu
tristeţea ce-l făcea să-şi simtă sufletul negru. Când, deodată, îi veni ideea salvatoare, care îl umplu de bucurie,
de dragoste şi de viaţă:
- Ştiu: o să fiu Verde!

undelor, retrăgându-se în adâncuri.
A doua zi, pe malul râului, în cântecul păsărilor şi în
foşnetul frunzelor colorate, omul spuse o nouă poveste,
A fost odată un om care trăia de azi pe mâine şi mun- parcă şi mai frumoasă decât prima.
cea din greu pentru asta.
Ca să nu i se vadă lacrimile din ochi, peştişorul dispăru
Timp să se bucure nu prea îi mai rămânea; de fapt şi de această dată sub oglinda apei în care soarele îşi
nici nu ştia ce înseamnă bucuria, fiindcă nu se întâlnise număra ultimele raze...
niciodată cu ea.
Apoi veni a treia zi, veni şi a patra, şi omul începu
Într-o zi, văzându-l aşa de harnic şi
să-l aştepte pe cel ce părea să-i soarbă
de posomorât, din râul pe malul căruia îşi
cuvintele.
trăgea sufletul la capătul unei zile amare,
Câte erau..., după o zi în care nu
iese un peşte mic şi îi zice:
avu timp decât să se roage; întâi să-şi
- Omule, ce-ar fi dacă mi-ai spune tu
facă bine treaba, apoi să fie mulţumiţi si
o poveste? Ţi-aş da în schimb o comoară
oamenii pentru care se ostenea.
care te-ar face bogat şi pe care nu ţi-ar
- Suflete, îi spuse într-o zi prietenul
fura-o nimeni...
său mititel, îmbrăcat în solzi, eu de
Omul, auzind de comoară, îi zise
acum trebuie să plec pe firul râului, mai
peştelui să-şi vadă de ale lui...
departe...
Dar peştele îl rugă în continuare să
Dar tu îţi vei primi răsplata pentru
îi spună o poveste, doar una... fiindcă
bunătatea şi vorba ta iscusită.
o poveste ar putea chiar să schimbe o
- Ce răsplată?
viaţă…
Poate vrei să zici că am reuşit să-ţi
Cum auzi de asta, şi gândindu-se
schimb viaţa? zise omul, plin de specă peştişorul trebuie să fie tare nefericit
ranţă.
dacă vrea o poveste care să-i schimbe
- Nu numai că ai schimbat-o pe a
viaţa, îşi dădu drumul la gură...
mea, dar ai schimbat-o şi pe a ta! zise
Adică zise şi el ceva din cele trăite,
peştişorul şi se făcu nevăzut, lăsându-l
în care puse multă credinţă şi dragoste şi nădejde în pe cel ce devenise povestitorul satului să împărtăşească
Dumnezeu... Că doar asta era povestea pe care o ştia această întâmplare oamenilor adunaţi în jurul său.
cel mai bine şi din care spera, în sinea lui, ca şi peştişorul
Dintre care unii îl răsplătiră cu bucuria de a nu mai vorbi
să poată trage ceva foloase…
singur, iar alţii cu aceea de a nu mai trudi pe nimic.
- Omule, ai zis aşa de frumos şi de adevărat, că o
Pagină de
să vin şi mâine... auzi vocea micuţei făpturi ce luă calea
Elia David
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17 februarie – Duminică – Sf. Mare Mc. Teodor
Tiron; Sf. Mariamna; Sfinţii împăraţi Marcian
şi Pulheria – Duminica a XVII-a după Rusalii
(a Cananeencei) – Sf. Ev. Matei 15, 21-28
„În vremea aceea s-a dus Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată o femeie cananeiancă,
din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este
rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl
rugau, zicând: Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis
decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne,
ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor.
Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor
lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti.
Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.”
Despre credința cea mare și statornică
„O, femeie, mare este credința ta!
Fie ție după cum voiești.”
Cuvintele acestea de laudă nu sunt rostite de un
proroc, apostol, ierarh sau dascăl al Bisericii lui Hristos,
ci de Însuși Domnul și Mântuitorul Hristos, știutorul
inimilor omenești. El laudă în fața poporului credința
femeii cananeence.
Vine femeia aceasta păgână, necăjită și străină, tocmai din Fenicia Siriei, și Îl roagă pe Domnul cu lacrimi

să alunge demonul din fiica ei. Auzise de la credincioșii
iudei că Iisus Hristos este din neamul lui David, împăratul și prorocul. Credea în inima sa că Iisus va face milă
și cu dânsa. În afara hotarelor Țării Sfinte în partea de
nord erau două cetăți: Tir și Sidon, pe țărmul Mediteranei, ce erau locuite de urmașii lui Canaan, nepotul lui
Noe. Prosperele cetăți erau locuite de fenicieni, cum
le spuneau grecii, închinători la idoli, în special zeilor
Baal și Astarte.
Părăsind hotarele Țării Sfinte, Domnul ne arată universalismul misiunii Bisericii Sale, unde toate neamurile
vor intra în harul mântuirii Sale, chemând pe toți „de la

răsărit și de la apus.”
Femeia cananeeancă era stăpânită de 3 gânduri,
credința ei cea tare, nădejdea ei fără de îndoială că
Domnul o va asculta și-i va împlini cererea și mila cea
mare pentru suferința fiicei sale. Pe toate trei le-a descoperit din inima sa, când a spus Domnului: „Miluiește-mă,
Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de
un diavol!” Strigarea ei înduioșează și pe Apostoli după
ce Domnul nu-i răspunde niciun cuvânt. Nu disperă,
nu deznădăjduiește, ci crede în continuare cu tărie
strigând: „Doamne, ajută-mă!”
Sfinții Părinți spun că întâlnirea dintre Hristos și cananeeancă a fost posibilă pentru că fiecare dintre ei a
ieșit din hotarele sale. Hristos face o excepție
de la misiunea Lui adresată prioritar lui Israel,
iar femeia iese din păgânătatea ei.
Femeia simbolizează așadar Biserica dintre păgâni. Ea ne arată că o credință tare nu
este legată de timp sau de loc. Ea vindecă,
iartă, izbăvește de primejdii, înviază din morți.
Credința vine din auz, spune Sfântul Apostol
Pavel, și o putem întări prin sfânta rugăciune,
prin post și milostenie, prin spovedanie regulată
și Sfânta Împărtășanie. Cananeeanca avea
credință tare, dar și rugăciune stăruitoare.
Mare este puterea credinței în lume și mult
izbăvitoare. Cu ea s-a îmbrăcat femeia cananeeancă,
cu ea trebuie să ne înveșmântăm și noi, creștinii. Fericită este femeia aceasta, căci se numără printre cei ce
„n-au văzut, dar au crezut”, fericită pentru credința ei.
Mărturisirea ei, de femeie sărmană păgână, care nu-L
cunoscuse pe Hristos, nu primise dovezile puterii Lui,
dar auzise de minunile Sale.
Dacă avem credință slabă și neputincioasă, să
ne aducem aminte de cananeeancă ca să ajungem
la credința ei, rugându-ne Domnului ca și Apostolii:
„Doamne, sporește-ne credința!” (Luca 17, 5)
Părintele Marius Olivian Tănasie
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24 februarie – Duminică – Întâia şi a
doua aflare a Cinstitului Cap al Sf. Ioan
Botezătorul – Duminica a XXXIII-a după Rusalii
(a Vameşului şi a Fariseului) – Sf. Ev. Luca 18,
10-14; (Începutul Triodului)
„Zis-a Domnul pilda aceasta: doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era
fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, şi desfrânaţi, sau ca acest
vameş. Postesc de două ori pe săptămână şi dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul,
stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-şi ridice spre cer, ci îşi bătea pieptul său şi
zicea: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai
îndreptat la casa sa, decât acela; pentru că oricine se înalţă pe sine se va smeri; iar cel care
se smereşte pe sine se va înălţa.”
Îndreptarea sufletului prin smerenie
„Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi drepți înaintea
oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre, căci
ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui
Dumnezeu.” (Luca 16, 15)
Despre mândrie, Sfântul Ioan Scărarul spune: „Mândria
este lepădătoare de Dumnezeu, învățătură a diavolilor, defăimare a oamenilor, maica osândirii, strănepoata laudelor,
semn al nerodirii, izvor al mâniei, ușă a fățărniciei, judecătoare fără de omenie, împotrivă luptătoare a lui Dumnezeu.”
Urâtă de Dumnezeu și mult păgubitoare pentru suflet este
patima mândriei și nu puțin vom cunoaște răutatea acestui
păcat din învățătura Sfintei Evangheliei acesteia.
Vechimea acestui păcat doar Dumnezeu o cunoaște,
căci doar El știe când au căzut satana și îngerii lui din
cer.
Fariseul din această pildă, prin vicleniile păcatului său,
se îmbracă cu multe cuvinte de laudă. Stând în biserică,
așa se roagă întru sine: „Dumnezeule, mulțumesc Ție că
nu sunt ca ceilalți oameni: răpitor, nedrept, preadesfrânat.”
O mulțumire adusă lui Dumnezeu, plină de mândrie, care
osândea pe ceilalți oameni. Din rădăcina blestemată a
mândriei ieșeau cuvintele lui pline de îndreptățire de sine
înaintea oamenilor. A uitat cuvântul Scripturii: „Cel ce
nădăjduiește în Dumnezeu cu inimă îndrăzneață, unul ca
acesta este nebun.” (Pilde 28, 26)
La fariseul mândru, lucrurile sunt cu totul întoarse,
mândria îl pune să judece pe oameni și să-și scoată la
iveală faptele sale cele bune. Postește de două ori pe săptămână, lunea și joia și dă zeciuială din tot ce câștigă.
O altă așezare a inimii și plină de smerenie și vrednică
de laudă are vameșul: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul.” Mult se aseamănă cu tâlharul de pe Cruce, care a
strigat din inimă: „Pomenește-mă, Doamne, când vei veni
întru împărăția Ta.” Fericit este tâlharul, care văzându-se
pironit pe cruce, socotind că nu este alt chip pentru a se
pocăi de păcatele sale și nemaiavând timp de a face fapte

bune, a strigat la Dumnezeu din adâncul inimii. A strigat
și Mântuitorul l-a auzit: „Adevărat grăiesc ție, astăzi vei fi
cu Mine în rai.” (Luca 23, 43)
Ca și tâlharul, vameșul nu cu multe cuvinte s-a rugat,
dar a făcut-o din adâncul sufletului, sincer și smerit. Pentru
aceasta, a auzit smeritele cuvinte ale Domnului: „Zic vouă,
mai îndreptat s-a pogorât acesta la casa sa, decât fariseul.
Că tot cel ce se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se
smerește pe sine se va înălța.” (Luca 18, 14)
Nu fără rost Biserica a rânduit ca această duminică să
fie începătoarea perioadei Triodului, cel mai potrivit timp
de pocăință de peste an. Căci precum îngerii au căzut
din cer și primii oameni din rai din cauza mândriei, tot
așa neamul omenesc a fost mântuit și ridicat la cinstea
cea dintâi în Împărăția cerurilor prin moartea lui pe Cruce
și prin Înviere. Căderea a început prin mândrie, ridicarea
prin pocăință și smerenie.
Deci, vameșul și fariseul ne amintesc de moartea
noastră prin mândrie și de învierea noastră prin smerenie. Începutul pocăinței îl facem prin rugăciune unită cu
smerenie.
Mare este păcatul mândriei și mult o arătăm prin
vorbire, îmbrăcăminte luxoasă, prin mânie, care e fiica
mândriei, prin lenevire la biserică și amânarea pocăinței,
căci cel mândru nu dorește să se mărturisească la preot.
Mai cumplită este mândria minții, atunci când ne credem
mai capabili, mai buni ca alții. Din mândrie cădem în desfrânare și alte păcate grele, necredință, hulă, rupere de
Biserică, neascultare, e izvorul tuturor sectelor.
Să alegem smerenia lui Hristos, a vameșului, a sfinților,
lepădând slava deșartă, lauda personală și îngâmfarea.
Smerenia este leacul potrivit pentru lumea de astăzi unde
lipsește postul, rugăciunea, citirea cărților sfinte.
Să ne dea Dumnezeu înțelepciune de a cunoaște cum
să folosim acest leac al smereniei ca să ne bucurăm de
locul cel mai de jos. Doar de aici putem vedea pe Dumnezeu ca izvor al „darului desăvârșit” și cu lacrimi de umilință
să strigăm după mila Sa.
Părintele Marius Olivian Tănasie
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De ce învăţătura creştin-ortodoxă
nu acceptă incinerarea?

Cu puţin timp în urmă, am asistat cu voie sau fără
voie la o dezbatere părtinitoare a mass-media în legătură cu o rânduială legată de sfârşitul vieţii, pe care
Sfânta noastră Biserică ne îndeamnă să-l cerem de
la Dumnezeu: „creştinesc, fără durere, neînfruntat, în
pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui
Hristos”. Pentru că unii urmăresc alte interese, decât
aflarea adevărului şi informarea corectă, în timp ce
alţii, în necunoştinţă de cauză, îşi dau şi ei cu părerea
despre lucruri pe care nu le cunosc, vom încerca să
aducem puţină lumină în această chestiune care a
generat diferite comentarii şi luări de poziţii pro sau
contra, deşi, în materie de credinţă, nimeni nu ar trebui
să se împotrivească rânduielii Bisericii, pentru că aşa
cum spunea Sf. Apostol Pavel, legat de înaltele stăpâniri rânduite de Dumnezeu, faţă de care cel care se
împotriveşte „se împotriveşte rânduielii lui Dumnezeu.
Iar cel ce se împotrivesc îşi vor lua osândă” (Rm. 13,
2). Această dezbatere a fost generată şi de faptul că
persoana în cauză a fost foarte cunoscută şi cu o viaţă
artistică prolifică, care, toată viaţa sa a căutat să placă
publicului, însă, la sfârşit, a decis să iasă pe uşa din
dos a scenei, fapt care a nemulţumit pe cei care voiau
să-şi manifeste dragostea lor şi după sfârşitul carierei
artistice, aşa cum de altfel trebuie să o facă orice om cu
frică de Dumnezeu şi iubitor al adevărului. Cât priveşte
explicaţiile unora sau altora, care doreau să-i justifice
decizia, ele sunt atât de puerile pentru un om care a
căutat să fie tot timpul în centrul atenţiei, încât ne fac să
ne întrebăm cu sinceritate care a fost adevărata credinţă
a celui care a luat o astfel de decizie, sau a celor care
au căutat s-o împlinească orbeşte, fiind luată poate
într-un moment în care raţiunea îi poate juca omului
anumite feste şi când s-ar putea ca discernământul să
lipsească. În speranţa că astfel de situaţii nu se vor mai
întâmpla, încercăm să prezentăm în cele ce urmează
care este raţiunea pentru care Sfânta noastră Biserică
refuză săvârşirea slujbei de înmormântare celor care
hotărăsc să fie incineraţi.
Desigur că mai întâi facem precizarea că suntem
conştienţi că societatea secularizată de astăzi, din
care facem parte, încearcă fie să-şi nege rădăcinile
creştine şi implicit dependenţa de Dumnezeu, a Cărui
prezenţă nu o mai percepe, fie încearcă să-şi fabrice o
falsă credinţă şi prin aceasta un fals dumnezeu, care să
corespundă propriilor ei dorinţe. Cu alte cuvinte, omul
modern nu-şi mai duce el viaţa după legea veşnică a lui
Dumnezeu, ci încearcă, în cazul în care nu se consideră
„măsura tuturor lucrurilor”, să schimbe legile veşnice
ale lui Dumnezeu după voia lui schimbătoare. Acestora
le aducem aminte de cuvântul Domnului care spune:
„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor
trece” (Mt. 24, 35) şi care a întemeiat Biserica pe care
nici porţile iadului nu o vor birui (cf. Mt. 16, 18).
Întreaga Sfântă Scriptură, adică, atât Vechiul, cât
şi Noul Testament, cât şi istoria creştinismului, nu cunoaşte o altă rânduială legată de sfârşitul omului decât
înmormântarea, practică bazată pe consideraţia care
se dă trupului omenesc, rezultatul actului creator al lui
Dumnezeu, chipul şi organul de manifestare al sufletului şi care primeşte pecetea acestuia. Dumnezeu l-a
făcut pe om după chipul Său, cu menirea de a ajunge
la asemănarea cu El, deci întreaga fiinţă a omului, trup

şi suflet, era chemat la îndumnezeire, la nemurire şi nestricăciune. Omul este creat de Dumnezeu printr-un act
special, nemijlocit, spre deosebire de celelalte creaturi,
despre aceasta Scriptura spune: „Atunci, luând Domnul
Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat
în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Fc.
2, 7), pentru ca, în momentul în care omul a păcătuit,
Dumnezeu să rânduiască ca trupul său să se întoarcă
în pământ: „până te vei întoarce în pământul din care
eşti luat; căci pământ eşti şi în pământ te vei întoarce”
(Fc. 3, 19); „ca trupul să se întoarcă în pământ din care
a fost luat, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care
l-a dat” (cf. Eccl. 12, 7). Drepţii Vechiului Testament au
ţinut cu tot dinadinsul să fie înmormântaţi, şi aceasta nu
oriunde, ci în pământul lor, alături de strămoşii şi rudele
lor, moartea fiind văzută ca o adăugare la poporul adormit al fiecăruia. Aşa va face patriarhul Iacov care „le-a
poruncit: „Eu am să trec la poporul meu. Să mă îngropaţi
lângă părinţii mei, în peştera din ţarina lui Efron Heteul.
… Acolo au fost îngropaţi Avraam şi Sarra, femeia sa,
acolo au fost îngropaţi Isaac şi Rebecca, femeia lui, şi
tot acolo am îngropat şi eu pe Lia” (Fc. 49, 29-31).
Ţinând cont de această dorinţă a lui Iacov, Iosif va
cere slujitorilor lui Faraon să-i transmită acestuia: „Tatăl
meu m-a jurat şi a zis: Iată, eu am să mor; tu însă să
mă îngropi în mormântul meu, pe care mi l-am săpat eu
în pământul Canaan. Şi acum aş vrea să mă duc ca să
îngrop pe tatăl meu şi să mă întorc.” Și i s-au spus lui
Faraon cuvintele lui Iosif, iar Faraon a răspuns: „Du-te şi
îngroapă pe tatăl tău, cum te-a jurat el!” (Fc. 50, 5-6). Tot
la fel şi Iosif va cere şi el fraţilor săi: „În cele din urmă a
zis Iosif către fraţii săi: „Iată, am să mor. Dar Dumnezeu
vă va cerceta, vă va scoate din pământul acesta şi vă
va duce în pământul pentru care Dumnezeul părinţilor
noştri S-a jurat lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov.” La
urmă a jurat Iosif pe fiii lui Israel, zicând: „Dumnezeu
are să vă cerceteze, dar voi să scoateţi oasele mele de
aici!” (Fc. 50, 24-25). Acest lucru avea să-l împlinească
Moise, atunci când i-a scos pe israeliţi din pământul
Egiptului: „Atunci a luat Moise cu sine oasele lui Iosif;
căci Iosif legase pe fiii lui Israel cu jurământ, zicând:
„Are să vă cerceteze Dumnezeu şi atunci să luaţi cu voi
şi oasele mele de aici!” (Iş. 13, 19).
Având în vedere atât doctrina biblică despre crearea omului, cât şi faptul că trupul nostru material este
asumat de Dumnezeu, în persoana Mântuitorului Hristos, Biserica va respinge categoric părerea filosofilor,
printre care îl amintim pe Platon, după care trupul era
considerat drept temniţă a sufletului, doctrină întâlnită
mai târziu în doctrinele gnostice şi maniheiste, care
considerau materia ca fiind rea în sine şi implicit trupul
este rău, întrucât este constituit din materie. Situaţia
este privită cu totul diferit din momentul în care Însuşi
Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu Se coboară şi ia firea
noastră omenească din Sfânta Fecioară, asumându-şi
împreună sufletul şi trupul nostru omenesc, împărtăşindu-le de dumnezeirea Sa, făcând părtaş şi trupul la
nestricăciune, prin biruinţa realizată asupra morţii prin
Înviere. Sf. Ioan Evanghelistul ne spune: „Şi Cuvântul
S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut
slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de
har şi de adevăr” (In. 1, 14). Prin aceasta trupul nostru
devine, prin asumarea sa de către Domnul Hristos şi
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prin primirea harului Duhului Sfânt, templu al lui Dum- sunt Domnul”. Prorocit-am deci cum mi se poruncise.
nezeu, aşa cum arată Sf. Apostol Pavel: „Nu ştiţi, oare, Și când am prorocit, iată s-a făcut un vuiet şi o mişcare
că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui şi oasele au început să se apropie, fiecare os la încheDumnezeu locuieşte în voi? De va strica cineva templul ietura sa. Şi am privit şi eu şi iată erau pe ele vine şi
lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că crescuse carne şi pielea le acoperea pe deasupra, iar
sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi” (I duh nu era în ele. Atunci mi-a zis Domnul: „Fiul omului,
Cor. 3, 16-17). Prin Sfintele Taine de iniţiere: Botez, prooroceşte duhului, prooroceşte şi spune duhului: Aşa
Mirungere şi Împărtăşanie, orice om care le primeşte grăieşte Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru
devine creştin, membru şi mădular al Bisericii, care este vânturi şi suflă peste morţii aceştia şi vor învia!” Deci am
Trupul lui Hristos: „L-a dat pe El cap Bisericii, Care este prorocit eu, cum mi se poruncise, şi a intrat în ei duhul şi
trupul Lui” (Ef. 1, 22-23), „pentru că suntem mădulare au înviat şi mulţime multă foarte de oameni s-au ridicat
ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui” (Ef. 5, pe picioarele lor. Şi mi-a zis iarăşi Domnul: „Fiul omului,
30). Astfel că noi trebuie să slăvim pe Dumnezeu, atât oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată ei zic:
în sufletul nostru, cât şi în trupul nostru, cum spune tot „S-au uscat oasele noastre şi nădejdea noastră a pierit;
Sf. Apostol Pavel: „Trupul însă nu e pentru desfrâna- suntem smulşi din rădăcină”. „De aceea proroceşte şi
re, ci pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. Iar le spune: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Iată, Eu voi
Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe deschide mormintele voastre şi vă voi scoate pe voi,
noi prin puterea Sa. Au nu ştiţi că trupurile voastre sunt poporul Meu, din mormintele voastre şi vă voi duce în
mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hris- ţara lui Israel. Astfel veţi şti că Eu sunt Domnul, când
tos le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum! voi deschide mormintele voastre şi vă voi scoate pe voi,
Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de desfrânate este un poporul Meu, din mormintele voastre. Şi voi pune în voi
singur trup cu ea? Căci vor fi – zice Scriptura – cei doi Duhul Meu şi veţi învia şi vă voi aşeza în ţara voastră
un singur trup. Iar cel ce se alipeşte de Domnul este un şi veţi şti că Eu, Domnul, am zis aceasta şi am făcut”,
duh cu El. Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va zice Domnul” (Iez. 37, 1-14).
săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă
Sunt demne de amintit în acest context pericopele
desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi din Apostol şi Sf. Evanghelie care se citesc la slujba
că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în înmormântării: „Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu
voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi,
ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi, dar, pe care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a
Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei
ale lui Dumnezeu” (I Cor. 6, 13-20). Această învăţătură adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El. Căci
arată responsabilitatea pe care noi trebuie să o avem aceasta vă spunem, după cuvântul Domnului, că noi
şi faţă de trupul nostru, „pentru că noi toţi trebuie să ne cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu
înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, vom lua înainte celor adormiţi, pentru că Însuşi Domnul,
ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa
ori rău” (II. Cor. 5, 10).
lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru
Biruinţa morţii prin Învierea Domnului reprezintă Hristos vor învia întâi, după aceea, noi cei vii, care vom
garanţia învierii noastre, El devenind începătură celor fi rămas, vom fi răpiţi, împreună cu ei, în nori, ca să
adormiţi: „El este începutul, Întâiul născut din morţi” întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi aşa pururea vom
(Col. 1, 18), sau „Dar acum Hristos a înviat din morţi, fi cu Domnul. De aceea, mângâiaţi-vă unii pe alţii cu
fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. Că de vreme aceste cuvinte” (I Tes. 4, 13-18); „Adevărat, adevărat
ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi în- zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor
vierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor
în Hristos toţi vor învia. Dar fiecare în rândul cetei sale: învia. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat
Hristos începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui” şi Fiului să aibă viaţă în Sine; și I-a dat putere să facă
(I Cor. 15, 20-23). Atunci, dacă avem credinţă în Înviere, judecată, pentru că este Fiul Omului. Nu vă miraţi de
este explicabilă şi atitudinea pe care noi o avem faţă aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor
de trupurile celor adormiţi, nu le aruncăm, nu le ardem, auzi glasul Lui, și vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre
nu le lăsăm pradă păsărilor sau animalelor sălbatice. învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea
Domnul nostru Iisus Hristos nu a înviat numai pentru osândirii” (In. 5, 25-29).
Sine, ci „în urma Sa, orice om înviază, orice trup, chiar
Apologetul şi scriitorul bisericesc Tertulian (cc.
descompus, va reveni la viaţă, căci ceea ce Dumnezeu 160-240) aduce ca argument în apărarea trupului, pe
a creat, dându-i chipul Său, nu se va întoarce în neant. lângă asumarea trupului de către Domnul şi demnitatea
Profeţia lui Iezechiel, pe care o cântăm în seara de Vine- acestuia, care, în cazul martirilor, a înfruntat atâtea
rea Mare, afirmă această înviere” (Viu este Dumnezeu, chinuri, şi constatarea logică că: „trupul are o respontrad. Aurel Broşteanu, Părintele Galeriu, Ed. Harisma, sabilitate minoră faţă de suflet în vină şi în păcat, motiv
Buc. 1992, p. 458): „Fost-a mâna Domnului peste mine pentru care refuzul învierii sale, susţinut de toţi ereticii
şi m-a dus Domnul cu Duhul şi m-a aşezat în mijlocul fără excepţie, pe lângă păgâni, în faţa sufletului care
unui câmp plin de oase omeneşti, şi m-a purtat împre- rămâne nemuritor, înseamnă condamnarea celui care
jurul lor; dar iată oasele acestea erau foarte multe pe este mai puţin vinovat, întrucât a comis păcatul doar la
faţa pământului şi uscate de tot. Şi mi-a zis Domnul: îndemnul celuilalt. … De fapt, trupul este supus sufletu„Fiul omului, vor învia, oasele acestea?” Iar eu am zis: lui, care face fiecare lucru prin intermediul acestuia: în
„Dumnezeule, numai Tu ştii aceasta”. Domnul însă consecinţă, el merită să fie însoţitor şi co-moştenitor şi
mi-a zis: „Prooroceşte asupra oaselor acestora şi le al realităţilor eterne, aşa cum este şi al realităţilor temspune: Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului! Aşa porale” (Claudio Moreschini, Istoria Filosofiei Patristice,
grăieşte Domnul Dumnezeu oaselor acestora: Iată Eu trad. Alexandra Cheşcu, Mihai-Silviu Chirilă şi Doina
voi face să intre în voi duh şi veţi învia. Voi pune pe voi Cernica, Ed. Polirom, 2009, pp. 204-205).
vine şi carne va creşte pe voi; vă voi acoperi cu piele,
Pentru a nu extinde prea mult acest articol, către
voi face să intre în voi duh şi veţi învia şi veţi şti că Eu încheiere, amintim cuvântul Sf. Ap. Pavel care spune că
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la momentul final va suna „trâmbiţa cea de apoi. Căci
trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi
ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios
să se îmbrace în nestricăciune şi acest (trup) muritor să
se îmbrace în nemurire. Iar când acest (trup) stricăcios
se va îmbrăca în nestricăciune şi acest (trup) muritor se
va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este
scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este,
moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?”.
Şi boldul morţii este păcatul, iar puterea păcatului este
legea. Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a
dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos! Drept aceea, fraţii mei iubiţi, fiţi tari, neclintiţi, sporind totdeauna
în lucrul Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este
zadarnică în Domnul” (I Cor. 15, 52-58).
Având în vedere cele amintite mai sus, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru
din 5 iulie 2012, a stabilit menţinerea hotărârii din 15
iunie 1928, reconfirmată la 20 februarie 1933, legată de
practica necreştină a incinerării morţilor: 1. a. „Preoţii
să prevină din vreme pe enoriaşi, atrăgându-le atenţia
că, în cazul când cineva dintre ei ar voi să se incinereze, Biserica le va refuza orice asistenţă religioasă, fie
la înmormântare, fie la pomenirea pentru morţi după
înmormântare.
b. Înainte de oficierea slujbei de înhumare (înmormântare) a unui creştin, preotul slujitor să se informeze
de la familia defunctului, la care cimitir va fi înmormântat
cel decedat.

c. Celor ce totuşi au fost incineraţi sau se vor incinera din proprie voinţă, să li se refuze orice serviciu
religios, atât la înmormântare, cât şi la pomenirile
pentru morţi.
2. În situaţia în care incinerarea s-a făcut fără
voia sau împotriva dorinţei celui decedat, din motive
obiective (financiare sau legale, legi specifice unor
state în care incinerarea este obligatorie), chiriarhul
este singurul care are autoritatea de a acorda sau nu
dispensă, prin iconomie, în urma studierii amănunţite
a fiecărui caz în parte, cu precizarea că, pentru astfel
de cazuri, la depunerea urnelor funerare în cripte, se
poate oficia doar slujba Trisaghionului cu pomenire
individuală.
3. Preoţii care se abat de la hotărârea Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române privind practica incinerării
morţilor vor fi opriţi de la lucrarea preoţească şi trimişi
în judecata Consistoriului eparhial, spre sancţionare.
4. În cazul foştilor preoţi, caterisiţi sau depuşi din
treaptă, care săvârşesc slujba de prohodire chiar în
incinta crematoriului, Înaltpreasfinţiţii şi Preasfinţiţii Părinţi Chiriarhi vor sesiza autorităţile competente pentru
interzicerea accesului acestora în crematorii şi cimitire
şi pentru sancţionarea penală, întrucât folosesc calităţi
mincinoase (de cleric al Bisericii Ortodoxe Române)
pentru a obţine un folos material injust, păgubind familiile îndoliate (art. 215 alin. (2) Cod penal, infracţiunea
de înşelăciune).
Părintele Gheorghe Ionașcu

Înființarea Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou
Sfântu-Gheorghe, județul Covasna (fragmente)
Din mila lui Dumnezeu, cu blagoslovenia Maicii Domnului,
cu mijlocirile Sfântului Marelui Mucenic Efrem cel Nou din Nea
Makri, făcătorul de minuni și cu binecuvântarea arhierească a
Înaltpreasfințitului Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei și Harghitei, a luat ființă Asociația Prietenii Sfântului Efrem cel Nou. (...)
Asociaţia are drept scop principal promovarea valorilor morale,
creştin-ortodoxe în cadrul unui aşezământ de tip Comunitate
Terapeutică Ortodoxă, prin consilierea, tratarea, recuperarea şi
reintegrarea în societate a persoanelor cu adicţii, iar ca scopuri
secundare: sprijinirea activităţii formaţiei corale Ortodoxia din
municipiul Sf. Gheorghe, organizarea, desfăşurarea şi sprijinirea
activității de informare pentru apărarea drepturilor copiilor născuţi şi nenăscuţi, precum şi sprijinirea efectivă a unor activităţi
cu caracter misionar ortodox, pentru întărirea şi răspândirea
învăţăturii Bisericii Ortodoxe, atât în cadrul Episcopiei Covasnei
şi Harghitei, cât şi în afara ei. (...)
Persoanele interesate să devină membri ai Asociației Prietenii
Sfântului Efrem cel Nou sunt rugate să ia legătura cu președintele
Asociației, la nr. de telefon 0740.788.876 sau pe adresa
ciprioan@yahoo.com. Noii membri vor primi o copie a întregului
Statut al Asociației și vor beneficia de toate drepturile și obligațiile
specifice calității lor de membri ai Asociației. (...)
Cât ne-a luminat Dumnezeu până acum, potrivit așezării noastre sufletești, am făcut. Lui îi dăm slavă și îi mulțumim. Sperăm
să ne ajute în continuare, căci această Comunitate Terapeutică
nu vrea să fie decât un imbold pentru ca, în câțiva ani, astfel
de Centre să existe peste tot în țara noastră. Nu banii sunt o
problemă în realizarea unor astfel de proiecte, ci este nevoie de
oameni, cu măcar un dram de nebunie pentru Hristos. Cei peste
800.000 de oameni din România cu probleme de adicții, dar și
familiile lor, așteaptă samarineni milostivi, care să îi ajute să iasă
din iadul propriilor patimi și neputințe.
Modelul acestei Comunități Terapeutice Ortodoxe va fi cel
realizat și în alte țări ortodoxe (Cipru, Serbia sau Rusia), accentul

fiind pus pe recuperarea pe termen lung a persoanelor cu adicții.
Încercăm să reactivăm ceea ce a făcut Sfântul Vasile cel Mare
în secolul al IV-lea, una dintre vasiliadele mai puțin cunoscute,
numită Școala pentru fetele decăzute, ale cărei principii erau
terapia pe termen lung, până la reintegrarea cu succes a persoanelor tratate în familie și în societate. Accentul era și este pus
pe Sfintele Taine, pe harul dumnezeiesc pe care numai Biserica
cea Una, Ortodoxia, îl are. Dovada este și faptul că astfel de
Comunități Terapeutice, în mediile ortodoxe, au o rată de succes
de aproximativ 85%, pe când în cele neortodoxe sau necreștine
ea este de doar 5-7%.
Nu vrem să ne batem cu pumnul în piept, ci încercăm să nu
ne trăim viața fără sens, căci sensul ei este dat de iubirea față
de aproapele nostru. Mai multe le vom spune celor dornici să se
implice în efortul nostru creștin-ortodox. (...)
Dumnezeu să vă răsplătească înmiit tuturor și să fiți alături de
Sfântul Efrem cel Nou în raiul veșniciei.
Acest mesaj este, de asemenea, un dar destinat tuturor celor
care ieri, 3 ianuarie, au sărbătorit aflarea moaștelor Sfântului
Efrem cel Nou, cu ale cărui rugăciuni sperăm să ne mântuim.
Președintele Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou
Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”
Duminică, 3 februarie: Studiu biblic – Evanghelia după Marcu, cap. 5.
10 februarie: Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie.
17 februarie: Voluntariat și fapte bune.
24 februarie: „Imnul iubirii” și dragostea greșit înțeleasă.
Întâlnirile au loc la orele 17:00.
Informații la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.
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