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Editorial

Taina chipului

Glasul clopotului se frânse în întuneric și ecou-i metalic
lăsă doar toaca să se audă slab, sacadat, vestind începutul miezonopticii. Aflat printre monahi, acești lucrători ai
mântuirii, aproape netrupești, din cauza veșmintelor ce se
pierd în negura nopții, intri dintr-odată într-o lume dialogică
a chipurilor: a chipurilor din icoane și a chipurilor rugătorilor. Între acestea – doar întunericul nopții și veșnicia.
Te simți atât de mic și neînsemnat, ghemotocit într-un
colț al bisericii vechi și totuși Dumnezeu privește la tine.
Ți Se descoperă și te face să te descoperi așa cum ești
cu adevărat. Într-un fel cum nu ți s-a spus până acum că
ești: nu ți-au spus nici părinții, nici cunoscuții, nici oglinda
în care te privești zilnic și poate prea des. Aici ai ocazia
să-ți cunoști printre alte chipuri propriu-ți chip, cel chemat
să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu, chipul întreg,
brăzdat de lacrimi, necosmetizat, liber de umbrele gân-
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durilor lumești, deseori pătimașe și viclene, CHIPUL cel
cu care ne vom prezenta la Judecată.
Aici, la miezonoptică, te desprinzi în mod real din timpul
fizic, firesc și intri într-unul al bucuriei veșnice.
Vorbăria în care ne risipim zilnic este înlocuită aici de
cuvânt: de rugăciuni și cântări psaltice. Privirea obosită
la modul televizual își găsește frumusețea inițială pe care
Dumnezeu a sădit-o ochiului curat. Auzul, pe care cuvintele omenești l-au pervertit, se curățește acum și devine
simț lucrător spre cunoașterea tainelor dumnezeiești.
Este într-adevăr timpul dumnezeiesc dat de puterea
rugăciunii și tăria privegherii – aceea care împiedică
venirea ispitei.
Îi urmăresc pe monahi, ca pe niște sfinți desprinși din
icoane, cum pun metanie unul altuia și își dau îmbrățișarea
frățească, și pașii lor mărunți, ca de cântare ușoară, cu
care se îndreaptă spre chiliile adormite demult, în puterea
nopții.
Părăsesc și eu biserica ca un pelerin venit de departe
și aștern pe hârtie câteva cuvinte ce-mi vor aminti mereu
– prima miezonoptică, trăită intens și frumos, așa cum
trăiești doar prima dată orice lucru bun ce ți se întâmplă
în viață:
Metanii rupte din lumină lină
se frâng în miezonoptici liniștite
Ascult frânturi din glasul unui clopot
îngemănat în noapte
cu rugi
și pâlpâiri de candele aprinse.
Cădelniți de tămâie aduc lumină lină
ce pe figuri de sfinți și îngeri
se înalță.
Privesc – și-n ochi –
icoane vechi
îmi par că stau de taină
Grăiesc și eu în rugă
și-n picur lin de ceară
din nou lumina lină se coboară.
Monica Buțu
„Naşteţi copiii; ei vă duc în rai, iar lipsa lor vă duce în
iad. Ai luat jugul căsătoriei? Atunci nu te juca cu focul.
Aceasta nu este un sport, nu este o experienţă oarecare,
aceasta este o viaţă în Hristos. Trăieşti în Hristos, naşti
pentru Hristos, te binecuvântează Hristos, ai un soţ, ai
fericirea şi ai câţiva copilaşi în vatra casei tale şi n-ai trăit
degeaba pe pământ. Altfel ce laşi în urmă? Vorbe?

„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Dacă familia se destramă, adio Ortodoxia. Familia
este obştea cea mai binecuvântată de Dumnezeu încă
de la început, din care ne-am tras cu toţii: şi sfinţi, şi
nesfinţi, şi buni, şi răi, şi păcătoşi.” (Mi-e dor de Cer,
Viaţa părintelui Ioanichie Bălan, Editura Mănăstirea
Sihăstria, 2010, p. 535)
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Ce ar trebui să ne doară?

Ori de câte ori apare un subiect care are legătură cu
Biserica, îți este dat să vezi la diferite emisiuni TV persoane care se pronunță asupra a ceea ce este „religios
corect”, ignorând sau substituind vocile îndreptățite să
vorbească în asemenea situații. Nu mi-am dorit și nici numi doresc ca la astfel de emisiuni să participe numai vocile oficiale ale Bisericii, dar nici nu pot fi de acord cu confuzia pe care multe din persoanele invitate o răspândesc.
Și prezintă confuzia drept adevăr dintr-un motiv foarte
simplu: nu participă la viața și tainele Bisericii. Dacă ar
participa, ar cunoaște și ar da mărturie în cunoștință de
cauză. Dar nu-și doresc acest lucru pentru că vor doar
să ne descopere cât de „open minded” sunt.

Radiografie de interior
Doamne, uneori mă simt
Prins între pământ şi stele,
Nici aici nu pot, mă mint,
Nici s-ajung până la ele.
Bat în porţile de ceară
Ale lumii efemere,
Beau potirul ce-mi oferă
Dar nu simt decât durere.
Şi străbat în van deşertul,
Tot alerg dup-un miraj
Şi sunt gata pentr-un sceptru
Să-mi pun sufletul de gaj.
Ameţit de căutare
Văd că totul este fum,
Las în spate ce-i sub soare
Şi-mi croiesc încet alt drum.
Vreau s-ajung acum la Tine,
Veniţi îngeri de mă ieie,
Ochii mei cată spre line
Şi-nverzite elizee.
Vreau să simt parfum de floare
Să văd hora norilor,
În Eden să mă-nfioare
Sărut dulce-al zorilor.
Văd însă cum mi-e frânt zborul
Şi nu pot să mă înalţ,
Vino Tu, Te-ndeamnă dorul
Să mă scapi de-al vieţii lanţ.
Nu, nu pot s-ajung la Tine,
Ştiu, nu vii, totu-i în van,
Cauza o ştiu prea bine
Tu ești sacru, eu profan!
Şi la mijloc suspendat
Sus e cerul, jos pământ,
N-am să ştiu chiar niciodat’
Cum e-al libertăţii cânt?

Dana Dănăcică,
www.agero-stuttgart.de

Ar trebui să ne doară acest lucru. Să ne doară că
anumite persoane trăiesc ca și când Dumnezeu nu ar
exista. Că au ajuns să considere că sunt fericite fără
Dumnezeu. Că Îl îndepărtează pe Dumnezeu din viața
lor. Că nu se mai bucură și cu Dumnezeu. Dacă toate
acestea nu ne dor, înseamnă că nici noi nu suntem
părtași vieții din Biserică, pentru că oricine a fost părtaș
bucuriei caută să o împărtășească unui număr cât mai
mare de persoane, le vrea pe toate fericite.
Pe de altă parte, ar trebui să ne doară că din ce în ce
mai multe persoane iau de bun ceea ce li se prezintă la
TV. Că nu mai sunt capabile să discearnă între bine și
rău. Și acest lucru se întâmplă din cauza lipsei relației
cu Dumnezeu. Această lipsă îi face să caute credințe
care se schimbă cu vremea. Iar noi nu facem mai nimic
în acest sens, sau poate îi mulțumim lui Dumnezeu,
asemeni fariseului, „că nu suntem ca ceilalți oameni”.
Așa cum lumea nu a dus niciodată lipsă de opinii cu
privire la persoana Mântuitorului, fiind numit orice, tot
așa și astăzi sunt persoane care văd în Hristos orice
doresc ele să vadă și mai puțin sau deloc ce este cu
adevărat El Însuși.
Dar să nu uităm că atunci când Mântuitorul a auzit de
la ucenicii Săi că unii cred că El este Ioan Botezătorul,
alții că este Ilie, Ieremia sau unul dintre proroci, i-a întrebat pe aceștia: „Dar voi cine ziceți că sunt?” Și doresc să
subliniez că această întrebare este pusă într-un fel sau
altul fiecărei ființe omenești. Este cea mai importantă
întrebare, pentru că răspunsul va determina modul nostru
de trăire în viața veșnică. La această întrebare Petru a
răspuns: „Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”.
Ar trebui să ne doară dacă nu-L mărturisim pe Hristos asemeni lui Petru, pentru că vom avea parte de o
suferință veșnică.
Adrian Cocoșilă,
crestinortodox.ro
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3 noiembrie – Duminică – Sf. Sfinţiţi Mc. Achepsima episcopul,
Iosif preotul şi Aitala diaconul; Aşezarea moaştelor Sf.
Mare Mc. Gheorghe în Lida – Duminica a XXII-a după Rusalii
(Bogatul nemilostiv) – Sf. Ev. Luca 16, 19-31
Despre nemilostivire!
În general, creştinul autentic este chemat să urmeze Mântuitorului Hristos şi sfinţilor Săi, astfel Sf. Ap. Pavel ne îndeamnă
„Deci, vă rog, să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos” (I
Cor. 4, 16), dragostea de aproapele fiind semnul de recunoaştere
a noastră ca ucenici ai Domnului: „Poruncă nouă dau vouă: Să
vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să
vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (In. 13,
34-35). Ori roada dragostei este porunca milostivirii, la care suntem chemaţi pentru a ne asemăna cu Dumnezeu şi care trebuie
să-i cuprindă pe toţi oamenii, aşa cum cea divină îi cuprinde prin
purtarea Sa de grijă, atât pe cei buni, cât şi pe cei răi, atât pe cei
drepţi, cât şi pe cei nedrepţi, aşadar: „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl
vostru este milostiv” (Lc. 6, 36). Dacă arghirofilia (filarghiria)
„desemnează în mod general iubirea faţă de bani, ca şi faţă de diferite alte forme de bogăţie materială. Această iubire se manifestă
prin plăcerea de a avea bani, prin grija de a-i păstra, prin greutatea
de a te despărţi de ei şi prin neplăcerea resimţită atunci când îi
dai” (J-C Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Ed. Sophia,
Buc. p. 146), sau cum spune
Sf. Maxim Mărturisitorul „trei
sunt pricinile dragostei de bani:
iubirea de plăcere, slava deşartă
şi necredinţa. Cea mai rea dintre
acestea este necredinţa. Iubitorul de plăceri iubeşte argintul,
ca să-şi procure dezmierdări
printr-însul; iubitorul de slavă
deşartă, ca să se slăvească
printr-însul; iar necredinciosul,
ca să-l ascundă şi să-l păstreze
temându-se de foamete, de
bătrâneţe, de boală, sau de ajungerea între străini. Acesta nădăjduieşte mai mult în argint decât
în Dumnezeu, Făcătorul tuturor lucrurilor şi Proniatorul tuturor,
până şi al celor mai de pe urmă şi mai mici vietăţi” (Capete despre
dragoste, III, 17-18).
Această pildă rostită de Mântuitorul Hristos are scopul de a
ne arăta şi sfârşitul şi faptul că starea de dincolo este rezultatul
faptelor noastre de aici, punându-ne înaintea ochilor noştri, ca
într-un tablou, două categorii de oameni, pe de o parte, bogatul
cel nemilostiv, iar pe de alta, pe săracul cel răbdător, Lazăr, al
cărui nume înseamnă „Dumnezeu a ajutat”. După învăţătura
creştină redată prin experienţa Sfinţilor Părinţi, nu bogăţia în sine
este un păcat, ci reaua folosire a ei, adică nemilostivirea, după
cum nici sărăcia în sine nu este o virtute, ci răbdarea sărăciei
cu mulţumire, punându-şi nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu
şi ferindu-se de toate faptele rele, căci cel ce săvârşeşte păcate
şi răutăţi, chiar de ar fi şi sărac, tot la chinuri va ajunge, ca şi
bogatul nemilostiv din Evanghelie. Bogatului nu i se spune numele, pentru că nu este vrednic ca Dumnezeu să i-l pomenească,
în timp ce săracului îi zice numele ca unuia ce a vieţuit drept,

al cărui nume este scris în Cartea Vieţii.
Dacă animalele necugetătoare, când au nevoie de hrană, o cer
de la Dumnezeu „Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de
la Dumnezeu mâncarea lor” (Ps. 103, 22), Domnul ne îndeamnă
„luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici
nu torc şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui,
nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului,
care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o
îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?”
(Mt. 6, 28-30), la fel se întâmplă şi cu păsările cerului despre
care Domnul zice: „Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă,
nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc
le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?”
(Mt. 6, 26), cu atât mai mult se înţelege, Dumnezeu va purta
de grijă faţă de coroana creaţiei Sale, care este omul. De aceea
Mântuitorul ne spune: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Mt.
6, 33), iar dacă noi căutăm doar cele ce hrănesc şi desfătează
acest trup trecător, ca şi acest bogat, când vom pleca de aici şi
le vom pierde, acest lucru va însemna pentru noi cel mai mare
chin al trupului şi osândă veşnică pentru suflet.
Părintele Avraam îi aminteşte bogatului că şi-a primit plata
pe pământ „adu-ţi aminte că ai
primit cele bune ale tale în viaţa ta”, fără să se mai îngrijească
de cele ce urmau după moarte,
la fel şi săracul şi-a primit plata
pe pământ „Lazăr, asemenea,
pe cele rele”, dar cu nădejdea
răsplăţii celei netrecătoare, de
aceea „acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti”. „Sfinţii
Părinţi chiar bagă de seamă că
Lazăr avea păcate, pentru care
Dumnezeu a îngăduit să vină
asupra lui boala şi sărăcia. La
o astfel de încheiere ne duc cuvintele spuse despre el, că a luat
cele rele ale sale. În chip asemănător s-a vorbit şi despre bogat
că a luat cele bune ale sale, în înţelesul că averea a fost dată
bogatului de către Dumnezeu, că nu era nicidecum a lui, cum
cred, în chip greşit, oamenii despre averea lor. Unde trebuie să
căutăm pricina mântuirii şi fericirii în veşnicie care i-au fost
dăruite lui Lazăr? Ce faptă bună era fapta lui bună? Este învederat că el, asemenea tâlharului răstignit de-a dreapta Domnului,
şi-a dat seama că este vrednic de pedeapsă, că I-a mulţumit lui
Dumnezeu şi L-a slavoslovit pentru pedeapsa cea în vreme, că
L-a rugat să-l miluiască în veşnicie” (Sf. Ignatie Briancianinov,
Predici, Ed. Sophia, Buc. 2008, p. 202). La fel se poate spune
şi despre bogat, că nu se precizează care să fi fost păcatul lui, în
afară de cel al nemilostivirii faţă de Lazăr care „zăcea înaintea
porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau
de la masa bogatului”. Aşadar „Fericiţi cei milostivi, că aceia
se vor milui!”. Amin.
Părintele Gheorghe Ionașcu
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
(Mănăstirea Bistriţa-Vâlcea)

Ei n-au cedat aşa uşor,
Dar tactica lor şi-au schimbat:
Pornind războiul interior,
Însă Maica Sfântă l-a salvat.

În Asia Mică născut
În Cetatea Isauria (790)
De părinţi dreptcredincioşi crescut,
Grecii: Serghie şi Maria.

În prezenţa monahilor
Pe stareţul eretic a mustrat
Şi, temerar, în faţa tuturor,
Consecinţele-a suportat.

Dorind să-şi vadă propriul frate,
După el pe ucenic a trimis
Şi în extaz, mai multe zile,
De-o lumină cerească-a fost cuprins.

Într-o perioadă tristă,
Când erau mulţi luptători
Împotriva sfintelor icoane
Şi de suflete pierzători.

Când fără milă l-au bătut,
Cu stoicism el a răbdat.
Pentru dreapta credinţă,
Pe toate el le-a îndurat.

Uimit, pe gânduri a rămas,
Când pe ucenic a văzut;
Credea c-a plecat doar de-un ceas
Şi cu greu el l-a crezut.

A fost dat la învăţătură
Chiar din fragedă pruncie,
Stăpânind Sfânta Scriptură
Încă din copilărie.

Cu răni ce încă sângerau,
De-acolo îndată a plecat,
Că mai mult, ereziile-l dureau
Şi-n altă obşte a intrat.

Pentru a nu cădea-n ispită,
Pe unchiul său l-a consultat
Ca pe-un părinte şi duhovnic,
Iar acesta l-a luminat.

Cu o minte luminată
Şi un suflet neîntinat,
Credinţă nestrămutată
Foarte multe-a învăţat.

Fiind atât de râvnitor
În credinţa adevărată,
Al ereticilor îndreptător
A vrut să fie viaţa toată.

Şi-arhimandritul Simion,
Cu totul îmbunătăţit,
Pentru Grigorie s-a bucurat,
Că vas ales a devenit.

Fiind din familie aleasă,
Maria l-a crescut frumos
Educându-l de acasă,
Să fie bun şi credincios.

Simeon arhimandritul,
Rudenia mamei sale
Cu braţele deschise l-a primit
Şi l-a îndrumat spre ascultare.

Darul Sfântului Duh primind
Ca şi Pavel în Damasc,
Cu lumină divină strălucind,
De Dumnezeu a fost chemat.

Cu evlavie, Grigorie,
La biserică alerga;
Cuvintele mântuitoare
În inimă le păstra.

Dându-i canon şi rânduială
Cum să petreacă-n nevoinţă,
Împlinind tot, cu chibzuială,
A crescut mult în credinţă.

Şi spre Efes îndată a plecat
Credinţa să răspândească;
Pe necredincioşi a îndrumat
Ca mântuirea să o dobândească.

Îndemânatic din născare,
Hrana vieţii-şi câştiga
Prin lucrul mâinilor sale;
Dând la săraci ce prisosea.

Iubit de toţi din mănăstire
Pentru viaţa îngerească,
Pe drumul drept spre mântuire
N-a încetat să se smerească:

În multe locuri a călătorit:
Constantinopol, Roma, Olimp,
Righion, Sicilia, Tesalonic, etc.
Şi despre icoane-a mărturisit.

Nu punea preţ pe haine bune,
Ci modest se îmbrăca:
Că nu trăia pentru lume
Şi mereu la Domnul se gândea.

În dragoste şi ascultare,
Cu rugăciune neîncetată,
În blândeţe şi răbdare
Şi cu-o inimă curată.

Doar fapte bune adunând,
Ca un înger petrecea.
Pe toţi de bine învăţând
Cu darul Sfântului Duh se hrănea.

Fiind la vârsta potrivită,
Părinţii şi-ar fi dorit
Să ia o fată cinstită
Şi să trăiască fericit.

14 ani a vieţuit
În fapte bune, lucrătoare.
Simţind că este pregătit,
A cerut binecuvântare

Dragostea şi milostivirea
Peste tot l-au însoţit,
Ispitele, cu vrednicie,
A suportat până la sfârşit.

El a plecat la mănăstire,
Slujind Domnului Hristos,
Îndemnat de-a sa simţire
Printr-o trăire cu folos.

De-a se retrage-ntr-o chilie,
Ca mai mult să se-ostenească
Cu post şi rugăciune-n pustie,
Ca pe cel rău să-l biruiască.

Prin sărăcia apostolică,
Sufletul şi-a curăţit,
Cu inima zdrobită şi smerită,
De preoţie s-a învrednicit.

Egumen, un păstor îmbunătăţit,
L-a cercetat cu luare-aminte
Şi-n scopul bun l-a întărit
Prin sfaturi şi învăţăminte.

Cu „armele lui Dumnezeu”
Şi putere de sus îmbrăcat,
În bătălie cu cel rău
Ca un viteaz ostaş a intrat.

Cu de-amănuntul a păzit
Credinţa adevărată,
Sfintele icoane-a cinstit;
Le-a protejat viaţa toată.

A stat apoi retras şi-ascuns
Cu nişte monahi, în ascultare,
De-adâncă linişte pătruns
Şi-a inimii înălţare.

Că ştiindu-i râvna fierbinte
Arhimandritul l-a lăsat,
L-a sfătuit ca un părinte
Şi-apoi l-a binecuvântat.

El pe toţi i-a îndemnat ,
Cu respect să le cinstească,
Astfel, fără bătăi şi răni, a căpătat
Cununa mucenicească.

Având sufletu-neîmpăcat
Când şi soţul i-a murit,
Maria, fiul şi-a căutat
Şi, prin osteneală, l-a găsit.

Sfântul Grigorie s-a bucurat,
Că doar cu Domnul cuvântă
Şi-o peşteră retrasă a aflat
Într-o prăpastie adâncă.

Domnul vrând să-l preamărească,
Fiind el un sfânt minunat,
Cu drepţii să-l odihnească,
Încă o dată l-a încercat.

L-a încurajat, când a aflat
Că vrea să vieţuiască-n curăţie;
A înţeles şi nu l-a împiedicat,
Cuprinsă de o mare bucurie.

Mulţime de draci a găsit
În locul acela retras,
Prin Duhul Sfânt i-a izgonit
Şi-n peşteră, el a rămas.

Şi i-a dat o boală grea,
Părând, de nesuportat,
Dar s-a întărit mai mult,
Zăcând pe pat nemişcat.

Atâta doar că şi-a dorit,
Să fie-mpreună-n mănăstire
Cu fratele lui cel iubit,
Să lupte pentru mântuire.

Ei au turbat de mânie
Şi-n luptă cu toţi-au venit:
Cu suliţe, săbii şi arcuri,
Dar Sfântul era întărit,

Şi-a anticipat sfârşitul,
Pe care l-a pregătit mereu
Şi pe 20 noiembrie 842,
A plecat la Dumnezeu.

A-ndeplinit dorinţa mamei,
Şi-ajuns în obşte a aflat,
Că-egumenul nu da cinstire
Icoanelor şi s-a întristat.

Prin rugăciuni cu credinţă
Şi cu nădejdea-n Dumnezeu,
Având Crucea biruinţă,
I-a izgonit din locul său.

Rămânând un vas ales,
Mulţi bolnavi a vindecat,
Că mai mult de un mileniu
Trupul său nu s-a schimbat.
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Cine mai cunoaşte oare
Nenumăratele minuni,
Făcute secole de-a rândul
Prin ale sale rugăciuni!...

Că puteri miraculoase
Sfântul posedând mereu,
Vindecă pe cei ce-l roagă,
Prin harul lui Dumnezeu.

Vestea minunilor sale,
Răspândită-n mod minunat
Şi Boierii Craioveşti (Barbu, Pârvu, etc.)
De Sfintele Moaşte-au aflat.

Duhurile necurate
Alungă misterios,
Muşcături înveninate
Vindecă miraculos.

În măreaţa lor ctitorie
Au adus cu mare cheltuială (1497)
Preţioasa „bijuterie”
La Mănăstirea Bistriţa Olteană.

Invaziile de insecte
Îndepărtează cu uşurinţă,
Pe tot felul de bolnavi
Îi scapă de suferinţă.

Cu tot aurul din lume,
N-ar fi putut cumpăra
O asemenea comoară
Pentru a ne proteja.

Îi mulţumim Sfintei Treimi
Şi Maicii Domnului Hristos,
Că-n sânul frumoasei „Grădini”
Ne-a trimis Sfinte Moaşte spre folos.

10 noiembrie – Duminică – Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast,
Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest – Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda
Samarineanului milostiv) – Sf. Ev. Luca 10, 25-37
Să ne facem aproapele semenilor noștri
„Și Iisus i-a zis: Mergi și fă și tu asemenea.” (Luca 10, 37)
Așa cum mai târziu ne relatează Sfântul Evanghelist Luca
în capitolul 18 cu tânărul cel bogat, Mântuitorul Hristos este
întrebat de un învățător de lege: „Învățătorule, ce să fac ca să
moștenesc viața de veci?” Și pe unul și pe celălalt, Domnul îi
trimite la poruncile dumnezeiești. Dacă tânărului bogat chiar
Mântuitorul îi reamintește poruncile, învățătorului de Lege
îi cere ca el însuși să-și amintească poruncile. Învățătorul
alipește două porunci, zicând: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată
puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe
tine însuți.” (Luca 10, 27)
Se folosește porunca iubirii pentru că era la mare cinste la
iudeii precreștini și mulți considerau că a iubi pe Dumnezeu
este de valoare egală cu a-l iubi pe aproapele. Considerația față
de lege era departe însă de a fi împlinită și asta pentru că vine
o întrebare nefirească: „Cine este aproapele meu?” Aproapele
avea un sens restrâns la acela al membrilor poporului iudeu.
Însă dialogul dintre Mântuitorul Hristos și învățătorul de Lege
deschide drumul parabolei pe care Domnul o va rosti cu Samariteanul milostiv.
Iudeul ce cobora de la Ierusalim la Ierihon urma să traverseze
cei 30 de km între cele 2 orașe printr-un pustiu ce-și căpătase
faima de ținut bântuit de tâlhari. Valea prăpăstioasă dintre cele
2 localități adăpostea peșteri și chiar azi putem vedea ruinele
unui han unde drumeții poposeau adesea. Multe nelegiuiri s-au
petrecut în drumul acesta: jafuri, tâlhării, ucideri, încât în vremea cavalerilor templieri pelerinii erau însoțiți cu escortă. Deci,
Mântuitorul îi prezintă o situație așa cum multe se petrecuseră,
cu omul căzut între tâlhari și lăsat „aproape mort” (v. 30).
Cei doi slujitori ai Templului Legii Vechi, preotul și levitul,
erau obligați să manifeste dragoste față de cel căzut între tâlhari
și asta înțeleasă chiar în sensul restrâns în care înțelegeau ei
Legea. Dar cei doi au văzut și au trecut pe alături, nedepășind
un nivel teoretic al împlinirii poruncii iubirii aproapelui. Ceea
ce n-au făcut ei va face samarineanul, om cu simțăminte umane, care a venit, l-a văzut, i s-a făcut milă de el, i-a legat rănile,
ungându-le cu untdelemn și vin și punându-l pe dobitocul său,
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l-a dus la casa de oaspeți. A făcut ce putea mai bine cu ce avea
la îndemână, cu maxim efort și trăire lăuntrică, împlinind Legea
și făcându-se aproapele aceluia.
Așa cum ne este prezentată de limpede parabola, ne așteptăm
ca răspunsul la întrebarea: „Cine a fost aproapele?” să fie: „Cel
care a făcut milă cu el.” Însă Mântuitorul rămâne dator cu un
răspuns pe care ni-l dă tuturor ca pe un îndemn: „Mergi și fă
și tu asemenea.” Privind la universalitatea legii iubirii, căci ea
se găsește în centrul parabolei, Îl recunoaștem pe Mântuitorul
Hristos ca fiind Samarineanul milostiv, căci El este „Aproapele”
prin excelență al oamenilor și supremul model de urmat pentru a
ne face și noi aproapele semenilor noștri. Așa ne învață Sfântul
Ioan Evanghelistul: „În aceasta am cunoscut iubirea, că El Și-a
pus sufletul Său pentru noi... Și noi suntem datori să ne punem
sufletele pentru frați.” (I Ioan 3, 16)
Mulți sunt aceia care și astăzi cad între „tâlhari”, în capcanele
diavolului și mulți pier pentru că nimeni nu le vine în ajutor. Pe
lângă săraci, flămânzi, însetați, bolnavi, întemnițați sau cu răni
adânci de păcate, trecem și noi și aceștia ne vor fi martori în ziua
Judecății. Ne este mai simplu să ne facem că nu-i vedem, că nu-i
auzim sau chiar să considerăm că nu există.
Mereu socotim că nu e treaba noastră, căutăm scuze sau
gândim că va trece altcineva care să-i ajute. Multe pretexte găsim pentru lipsa iubirii și toate sunt de neiertat. Lipsa dragostei
noastre înseamnă moarte pentru semenii noștri. De vom înțelege
sensul pildei și vom dori să împlinim porunca iubirii, trebuie să-l
ducem pe aproapele căzut la „hanul” harului care este Biserica
lui Hristos.
Iubirea ne obligă să facem mai mult și să nu spunem niciodată că e destul. Dragostea ne mână mereu înainte și să nu ne
mulțumim niciodată cu ce am făcut. Porunca de a face și noi
asemenea răsună puternic din această pildă; rămâne să auzim și
să răspundem și noi prin dragoste.
Să fim și noi samarineni milostivi, urmând îndemnul Apostolului rânduit în această duminică: „Să umblăm cu vrednicie
potrivit chemării cu care am fost chemați, cu toată smerenia
și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-ne unii pe alții
în iubire, silindu-ne să păstrăm unitatea duhului întru legătura
păcii.” (Efeseni 4, 1-3)
Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Clinica Nera, primul centru de îngrijire oncologică din România

Aproape de Cheile Nerei din Munții Aninei, pe o
colină din apropierea satului Slatina Nera din județul
Caraș-Severin, Fundația Sfânta Irina construiește
prima clinică de recuperare a bolnavilor de cancer în
stadii inițiale – Clinica Nera.
Centrul va fi destinat bolnavilor aflați în recuperare după tratamente împotriva cancerului. Aceștia
vor beneficia de o cură de 14 zile, pe durata căreia li
se vor asigura servicii de psihoterapie, fizioterapie,
kinetoterapie, dietoterapie, educare pentru menținerea
unui stil corect de viață. Întrucât cercetarea este unul
dintre principalele scopuri ale înființării centrului,
acesta va include un departament axat pe evaluarea
metodelor de recuperare, dar și unul dedicat depistării
precoce a cancerului. Amplasată în Valea Nerei, într-o
zonă ferită de poluare și organizată ca o structură arhitecturală și funcțională de tip sanatorial, clinica este
programată să își deschidă porțile la finalul primului
trimestru din 2014.

Lupta cu teribila boală începe din clipa aflării
cruntei vești. Iar lupta nu e doar a bolnavului, ci și a
familiei și a medicilor care îl îngrijesc. Diagnosticul
de cancer – indiferent de ce tip ar fi acesta – macină
persoana nu doar trupește, ci și sufletește. Și, uneori,
parcă suferința psihică doboară chiar mai rău decât
cea fizică. Mulți pacienți, la aflarea crudului adevăr,
renunță să mai lupte pentru viață. Pornind de la această realitate cu care se confruntă zecile de persoane
diagnosticate zilnic cu o afecțiune oncologică, Pavel
Chirilă, medic primar boli interne, doctor în științe
medicale, a inițiat un proiect ambițios: Clinica Nera
– prima clinică de recuperare a bolnavilor de cancer
aflat în faze incipiente. În Italia sunt 124 de astfel
de centre, în Franța peste 200. La noi, până la acest

moment, nici măcar nu există conceptul de recuperare
oncologică.
„Construim Clinica Nera pentru a-i asista pe cei
care au trecut de primele tratamente pe drumul înspre
însănătoșire, cât și pentru a-i ajuta să învețe obiceiuri noi de viață, care să le anuleze posibilitatea de
recidivă. De asemenea, activitatea de cercetare care
se va desfășura în cadrul centrului ne va fi de un real
folos în a înțelege mai bine prin ce trec bolnavii de
cancer și cum putem să-i ajutăm să trăiască”, a spus
Dr. Pavel Chirilă.
În România, zeci de persoane sunt diagnosticate
zilnic cu cancer, aceasta fiind cea de-a doua cauză care
sporește rata anuală de mortalitate la nivel național.
Cancerul este o boala invazivă care, acționând pe multiple planuri, slăbește organismul și distruge țesuturile
în care se instalează. Favorizată de atitudinea de
resemnare a suferindului, boala se dezvoltă cu rapiditate, câștigând, de multe ori, un război dureros pentru
bolnav și familia acestuia. O treime dintre cei
care află că au cancer sunt însă cazuri cu șanse
reale de supraviețuire. De aceea, Clinica Nera
va pune la dispoziția bolnavilor toate condițiile
pentru ca aceștia să își regăsească speranța și
resursele pentru a lupta pentru viața lor.
Clinica Nera este un proiect co-finanțat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională, cu
o valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de
euro, 70% din această sumă fiind asigurată de
fondurile europene, iar restul prin contribuție
locală și voluntară.
Cei care vor să ajute la construcția clinicii
„Nera” pot trimite SMS la numarul 8843 pentru
a dona 2 Euro (TVA inclus). Numărul este valabil în rețelele Cosmote, Orange și Vodafone.
De asemenea, se pot face donații și prin rețeaua
de telefonie fixă ROMTELECOM:
- 0900900150 (donație de 10 euro)
- 0900900152 (donație de 5 euro)
- 0900900154 (donație de 2 euro)
Donații pentru ridicarea clinicii „Nera” se pot face
și prin virament bancar. Contul Fundației Sfânta Irina
deschis pentru proiectul Clinica Nera este:
RO64 WBAN 2511 0002 A206 4936 la Banca
Comercială Sanpaolo România, Sucursala Moșilor.
Pentru mai multe detalii despre proiectul Fundației
„Sfânta Irina” accesați www.clinicanera.ro
Text și foto: crestinortodox.ro
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Păhărelul cu nectar
Florile sunt prietene între ele?
Nu toate,
unele flori sunt atât de sclifosite, altele
atât de ciudate,
multe sunt nu doar egoiste, ori neînchipuit
de făţarnice,
ci de-a dreptul moarte de ciudă
pe cele răbdătoare
şi harnice

şi mai multă bucurie într-un buchet
n-ai să vezi
decât atunci când, într-o zi,
se vor scutura peste inima ta
pomii îndrăgostiţi
din livezi.

Unei flori îi trebuie nu doar dăruire,
fetiţa mea,
ci şi un car de noroc,
pentru a-şi afla în scurta ei viaţă
de floare obişnuită
o prietenă cuminte ori una
deşteaptă foc
Dar când se găsesc,
o, când se găsesc,
stau toată ziua îmbrăţişate
şi mai multă culoare în petala lor
nu se poate

Ce înseamnă să iubeşti?

Să iubeşti înseamnă să creşti
fără să se piardă ceva
din inima ta

Să iubeşti e basmul cel mai frumos
din cărticelele tale
nemaipomenit ilustrate

Dacă nu crezi, poţi să te întorci
la anii de dinainte
şi-o să simţi că dragostea unei mame
niciodată nu minte

Singura poveste pe care,
dacă ai grijă să îţi păstrezi
sufletul de copil,
poţi oricând să o transformi
în realitate.

Să iubeşti, fetiţa mea, înseamnă să auzi,
chiar cu mâinile pe urechi,
de la orice depărtare,
cum ticăie inimile fiinţelor mici
într-o Inimă mare

Poezii de Elia David

Să înţelegi pe câte limbi bodogăneşte
un ceas
despre timpul nesfârşit al iubirii
care de trăit ne-a rămas
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare
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17 noiembrie – Duminică – Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul,
Episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului;
Sf. Cuv. Lazăr Zugravul – 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 nebunie!
„Zis-a cel nebun întru inima sa: «Nu este Dumnezeu!»”
(Ps. 52, 1)
Pilda rostită de Mântuitorul cu acest om bogat, căruia i-a
rodit din belşug ţarina şi care s-a comportat ca un nebun uitând
de Dumnezeu, este urmarea unei situaţii ce a avut loc în timpul
în care Domnul nostru Iisus Hristos propovăduia Cuvântul Său
dumnezeiesc, atunci unul din ascultători Îl întrerupe, cerându-i
ajutor pentru a ajunge la o împărţire avantajoasă pentru el a averii
ce o disputa cu un frate îndărătnic. Această rugăminte nepotrivită
arată că omul era mai mult interesat de lumea aceasta şi mai puţin
sau deloc de Împărăţia Cerurilor pe care o vestea Mântuitorul, iar
pentru a arăta lipsa de preţ şi deşertăciunea lumii acesteia, Domnul
refuză să ia parte la împărţirea moştenirii şi rosteşte această pildă
cu acest bogat, care, având o rodnicie extrem de mare a ţarinelor,
nu ştia ce să facă cu această bogăţie. Soluţia găsită a fost să strice
hambarele şi să facă altele mult mai încăpătoare, pentru ca mulţi
ani de aici înainte să-şi desfăteze „sufletul”, credea el, cu această
bogăţie. Dar el uitase că lumea aceasta este trecătoare, la fel şi
bunurile ei, trec de la unul la altul şi însăşi zilele vieţii omului
sunt în mâna lui Dumnezeu. Socotind că fericirea se întemeiază
exclusiv pe bogăţie, uitând de Dumnezeu şi de adevărata fericire
pe care o dă ascultarea şi împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, îi
răsună sentinţa nemiloasă: „nebune, în această noapte vor cere de
la tine sufletul tău; iar cele ce ai strâns tu ale cui vor mai fi?”. Iar
pentru cei ce se certau pe moştenire Domnul avertizează că: „Aşa
se întâmplă cu cel care-şi adună comori pentru sine însuşi, şi nu în
Dumnezeu se îmbogăţeşte”.
„Mulţi, îmbătaţi de viaţa cea după trup, nu doar că au uitat de
lucrurile duhovniceşti, ci din beţia lor au început să tăgăduiască
fiinţarea lui Dumnezeu, a lumii nevăzute, a însuşi sufletului lor.
Chiar aşa! Pentru simţirea lor, fiinţarea acestora a încetat. Ei ar
tăgădui, de le-ar sta în putinţă, chiar şi moartea văzută. Ei tăgăduiesc
însemnătatea ei, numind-o „nimicire a omului” (a trecut în nefiinţă
auzim spunându-se despre cel care a trecut la cele veşnice, adică nu
mai există. Dacă fiinţă înseamnă existenţă, nefiinţă înseamnă lipsa
existenţei, adică pentru ei, după moarte, nu mai există nimic). O
astfel de concepţie îl împacă pe om cu viaţa trupească, încuviinţează
(să facă orice în) viaţa trupească… Omul care şi-a dus în acest chip
viaţa de pe pământ, care s-a înstrăinat de Dumnezeu în timp, care
a dobândit toate însuşirile potrivnice lui Dumnezeu, care a lepădat
de bună voie înfierea de către Dumnezeu, după sfârşitul său pleacă
în chip firesc pe tărâmul sortit ca locuinţă a fiinţelor lepădate de

Dumnezeu: pleacă acolo pentru lepădarea lui Dumnezeu. Cel străin
de Dumnezeu este aruncat în temniţa iadului, chiar dacă nu a fost
răufăcător pe faţă” (Sf. Ignatie Briancianinov, Predici, Ed. Sophia,
Buc. 2008, p. 202).
Pentru aceasta, Dumnezeu opreşte strângerea cu lăcomie,
aşa numita pleonexie, care constă în voinţa de a dobândi bunuri
noi şi de a avea cât mai multe, arătându-ne că nu suntem locuitori veşnici în această lume, ci în cea cerească, sau cum spune
Sf. Ap. Pavel: „Căci ştim că, dacă acest cort, locuinţa noastră
pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă
nefăcută de mână, veşnică, în ceruri. Căci de aceea şi suspinăm,
în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuinţa noastră cea din
cer” (II Cor. 5, 1-2). Avuţia strânsă în această lume ne foloseşte
numai în această lume şi pentru puţin timp, ori grija noastră de
căpetenie ar trebui să fie pentru cele veşnice, nu pentru cele
trecătoare. În acest sens ne îndeamnă cuvântul Domnului din
Sfânta Evanghelie care zice:

„Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie; faceţi-vă pungi
care nu se învechesc, comoară neîmpuţinată în ceruri, unde fur
nu se apropie, nici molie nu o strică. Căci unde este comoara
voastră, acolo este inima voastră. Să fie mijloacele voastre încinse şi făcliile voastre aprinse. Şi voi fiţi asemenea oamenilor
care aşteaptă pe stăpânul lor când se întoarce de la nuntă, ca,
venind, şi bătând, îndată să-i deschidă. Fericite sunt slugile
acelea pe care, venind, stăpânul le va afla priveghind. Adevărat
zic vouă că se va încinge şi le va pune la masă şi, apropiindu-se
le va sluji. Fie că va veni la straja a doua, fie că va veni la straja
a treia, şi le va găsi aşa, fericite sunt acelea. Iar aceasta să ştiţi
că, de ar şti stăpânul casei în care ceas vine furul, ar veghea şi
n-ar lăsa să i se spargă casa. Deci şi voi fiţi gata, că în ceasul în
care nu gândiţi Fiul Omului va veni” (Lc. 12, 33-40).
Părintele Gheorghe Ionașcu
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Cum trebuie să iubim animalele?

Acum, când la nivel naţional, există o amplă
dezbatere asupra situaţiei câinilor fără stăpân şi în
contextul promulgării de către Parlamentul României a legii privind eutanasierea câinilor comunitari,
consider că un lucru util şi folositor este să aflăm care
este părerea Sf. Părinţi cu privire la atitudinea omului
contemporan faţă de animale.
Părintele Ambrozie Iurasov de la Mânăstirea „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului’’ din oraşul Ivanovo, la întrebarea unui credincios despre cum trebuie
să iubim animalele, spune că în Sfânta Scriptură este
scris: „Cel drept are milă faţă de vite” (Pilde 12, 10).
Nu se spune că trebuie să iubim animalele, ci să avem
milă de ele. Animalele trebuie hrănite, adăpostite.
Mulţi însă au câini sau pisici şi se ocupă mai mult
de aceştia decât de aproapele lor. Domnul ne-a dat
porunca să ne iubim unii pe alţii, dar se întâmplă să
iubim mai mult animalele decât pe oameni, care sunt
creaţi după chipul lui Dumnezeu. Oamenii de ştiinţă
au observat că cei care iubesc foarte mult animalele
nu prea iubesc oamenii, fiindcă sentimentele le sunt
aţintite asupra celor dintâi. Aceasta este o încălcare
a poruncii Domnului!
Vă voi povesti câteva întâmplări despre relaţia cu
animalele. Sunt şi foarte mulţi oameni care bat vacile
sau caii. De cele mai multe ori, aşa s-au obişnuit şi

mulţi de prin părţile noastre. Trebuie să vină şeful şi
să-i înjure ca să lucreze. Iată cât de mult am decăzut!
Asta se întâmplă din cauza păcatelor, iar din pricina
noastră pătimesc şi bietele animale.

1. Moşul Gheorghe avea la Mănăstirea Neamţ trei monahi, ucenici ai lui din Transilvania, cu numele Veniamin,
Pamvo şi cu Damaschin.
Odată bătrânul a venit la ei să-i vadă. Iar ei, fiind tulburaţi, i-au spus:
- Moş Gheorghe, noi plecăm din mănăstirea asta, că
ne-am smintit!
- Dar de ce, drăguţă?
- Nu mai este mântuire aici!
Atunci bătrânul, deşi era foarte blând, a strigat tare
de trei ori:
- Nu fă tu! Nu fă tu! Nu fă tu!... Că fiecare va răspunde
pentru ale sale păcate.
2. Spuneau bătrânii din Piatra Neamţ că iarna, oricât de
ger ar fi fost, Moşul Gheorghe mergea încet pe stradă, prin
viscol şi troiene, zicând Psaltirea pe de rost. Iar când trecea
pe lângă brutării, intra înăuntru şi punea câte un picior pe
vatra cu jăratic până îi cădea gheaţa dintre degete. Apoi
pleca, rugându-se mai departe.
3. Uneori îl întrebau ucenicii:
- Când o să mori, Moş Gheorghe?
- Drăguţă, ştii când? Când s-or tulbura popoarele şi
la moartea mea va fi sărbătoare mare şi vor suna toate
clopotele din ţară!
4. În ziua de 15 august, 1916, la Adormirea Maicii

Domnului, pe când clopotarul bisericii Sfântul Domnesc
din Piatra Neamţ se urca în turn să sune clopotele de mobilizare generală, Moşul Gheorghe Lazăr zăcea jos în chilie,
cu Psaltirea lângă el. În clipa aceea venerabilul pelerin îşi
dădea duhul în mâinile lui Hristos Dumnezeu!
Petrecut de mii de credincioşi, a fost îngropat în cimitirul oraşului, îmbrăcat în cojocul său, cu Psaltirea şi
toiagul alături.
5. Iar strămutarea osemintelor sale de la Piatra Neamţ
la Mănăstirea Văratec a fost aşa:
În anul 1934, Protosinghelul Damaschin Trofin, ucenicul său, fiind stareţ la Mănăstirea Râşca-Suceava, a voit să
ducă osemintele Moşului Gheorghe Lazăr la Râşca. Deci,
aşezându-le într-un sicriu, le-a pus în căruţă şi a pornit spre
Târgu Neamţ. La drumul spre Văratec, însă, caii s-au oprit
şi n-au voit nicidecum să meargă mai departe. Zadarnic
încerca părintele Damaschin să-i pornească din loc. Apoi
fără veste, caii au pornit în galop spre Văratec şi nu s-au
oprit decât în faţa mănăstirii.
Înţelegând stareţul că aceasta este voia fericitului bătrân
Gheorghe Lazăr, i-a făcut prohodul în biserică, împreună
cu tot soborul maicilor, iar osemintele le-a aşezat în grop
niţă, sub altar, unde se află până astăzi.
Fericiţi sunt, Doamne, cei pe care i-ai primit şi i-ai
ales!

Animalele au suflet?
Da, au suflet, dar unul iraţional, care se află în
sângele lor, spune Părintele Ambrozie Iurasov. Când
Adam şi Eva trăiau în Eden, toate animalele trăiau
în armonie cu omul, fiindcă nu intrase încă păcatul
în lume. Domnul a creat animalele şi oamenii, iar
hrana tuturor erau plantele. În rai nimeni nu mânca
pe nimeni. După căderea în păcat a primilor oameni
şi natura pătimeşte. Animalele aşteaptă ca omul să se
îndrepte şi să trăiască în sfinţenie...
Ştiţi că de sfinţi se apropiau fără frică urşii, elanii,
leii, tigrii, elefanţii... Asta se întâmpla întrucât animalele simţeau că omul acela era robul Domnului şi trăia
ca un sfânt. Păcătoşii au introdus necurăţia lor în lume.
Câţi peşti nu mănâncă alţi peşti? Şi animalele la fel.
Păcatul omului a intrat în natură. Lumea animală şi
plantele au şi ele diverse boli, mor, suferă de pe urma
inundaţiilor, a cutremurelor, a furtunilor.
Marius Stochiţoiu,
Facultatea de Teologie din Craiova

Din viața Moșului Gheorghe Lazăr
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24 noiembrie – Duminică – Sf. Sfinţiţi Mc. Clement,
episcopul Romei, şi Petru, episcopul Alexandriei – Duminica
a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea
poruncilor) – Sf. Ev. Luca 18, 18-27 (Dezlegare la peşte)
Bogăția și împlinirea poruncilor
„Bogăția de ar curge, nu vă alipiți inima de ea.”
(Psalmi, 61, 10)

Un dregător oarecare, tânăr și bogat, s-a apropiat de Mântuitorul și L-a întrebat: „Învățătorule bun, ce voi face ca să
dobândesc viața de veci?” Un tânăr vine să ceară sfat: cum ar
putea să intre în viața cea veșnică.
O întâmplare care, aparent, nu ar interesa pe toți, ținând
cont că unii nu mai sunt tineri, iar alții nu sunt bogați. Dar toți
suntem interesați dorind să ne cercetăm viața de la tinerețe până
la bătrânețe, chiar și o mică agoniseală de am câștigat. De nu
mai suntem tineri, să ne aducem aminte că am fost tineri, iar de
nu suntem bogați, să nu ne dorim să fim așa de bogați încât să
nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu.
La întrebarea tânărului bogat, Domnul îi dă sfat să pă-

zească poruncile – 5 sunt cuprinse în discuția lor. „Să nu
curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu fi mărturie mincinoasă
și cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.” Omul preocupat de
mântuire le păzise din tinerețile sale. La acestea, una lipsea
pe care Domnul i-o recomandă: „Vinde toate câte ai și le
împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri și vino de-Mi
urmează Mie.” (Luca 18, 22)
Legea care se dăduse poporului prin Moise este acum
desăvârșită de Mântuitorul care-i arată calea cea mai înaltă și
mai presus de toate poruncile Legii Vechi. „Iar el, auzind, s-a dus
întristat că avea avere multă.” (Luca 18, 23) Plecarea tânărului
ne arată că pentru el averea era o piedică în calea mântuirii,
își lipise prea mult inima de ea. Ne-am întreba atunci dacă nu
cumva bogaților nu le este dată mântuirea, dar lui Dumnezeu îi
este cu putință a mântui și pe cei bogați, dovadă stând exemplele
Vechiului Testament cu Avraam și Iov.
Scriptura ni-l descrie pe patriarhul Avraam: „Iar Avraam
era bogat foarte cu dobitoace și cu argint și aur.” (Facere 13, 2)

Dar cine a plăcut feței Domnului mai mult decât Avraam, cine
a fost mai binecuvântat decât el sau cine L-a ascultat mai mult
pe Dumnezeu decât el? Iar Iov întrecea pe toți în bogăție cum
însăși cartea Iov ne spune: „Și erau vitele lui Iov șapte mii de
cămile, perechi de boi cinci sute și cinci sute de asini ce pășteau
în munte și slugi foarte multe.” (Iov 1, 3) Bogați au fost aceștia,
dar drepți și temători și nelegați cu inima de averile lor. Om
cu credință, Iov cu cât se depărta de avere, cu atât se apropia
de Dumnezeu, necârtind niciodată. Din necredință, când ni se
întâmplă o mică pagubă, ne mâniem sau ne întristăm, plângem
sau cădem în deznădejde.
Pricina pierderii mântuirii bogatului nu este averea în sine, ci
lipirea inimii de ea, nemilostivirea și reaua întrebuințare. Fericit
este cel ce plinește cuvântul marelui Apostol Pavel: „Să fie acum
cei ce au averi ca și cum nu le-ar avea și cei ce au femei, ca și
cum nu le-ar avea și cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și
cum nu s-ar folosi de ea. Căci chipul lumii acesteia trece.” (I
Cor. 7, 29-31)
Milostenia pentru săraci
rămâne așadar calea ce ne duce
la împărăția veșnică și nu trebuie să așteptăm să fim bogați ca
să facem binele, dacă suntem
bogați, ne mântuim ca bogați,
iar de suntem săraci, ne mântuim
ca săraci. Și aceasta este posibil
pentru că mântuirea nu-i de la
noi, ci de la Dumnezeu.
Ce ne-ar folosi bogăția dacă
viața noastră ar fi desfătată, dar
vremelnică și scurtă? Avem,
prin mila lui Dumnezeu, fiecare
mijloace de a ne câștiga mântuirea prin ce ne-a dat Dumnezeu.
Avem mintea, simțirea, mâini să
aducem slujbă lui Dumnezeu,
urechi să ascultăm cele sfinte,
gură să rostim cele plăcute Domnului, picioare să alergăm spre
lucrarea celor bune, ne-a dat iubirea pentru El, nu pentru cele
pământești. De aceea, chemarea pentru tânărul bogat este și o
chemare pentru noi, ca să renunțăm la cele vremelnice și să
agonisim alte averi, averi duhovnicești.
Bogăția noastră cea mai mare este dreapta credință, ea este
nepieritoare ca și sfânta rugăciune făcută cu post și milostenie.
Să le lepădăm pe cele ale „întunericului” și să ne lipim cu inima de Hristos, de săraci, de văduve, de copiii orfani, urmând
cuvântul de la Psalmi: „Temeți-vă de Domnul toți sfinții Lui,
că n-au lipsă cei ce se tem de El.” (Psalmi 33, 9) Să lepădăm
păcatul și să ne îmbogățim în fapte bune, acolo ne este averea,
nădejdea, bucuria în Hristos.
Domnul ne va ajuta să ne îmbogățim în cele cerești, căci ne
spune: „Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe
Domnul nu se vor lipsi de tot binele.” (Psalmi 33, 10)
Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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„Școala de Duminică pentru Familie”

Duminică, 3 noiembrie 2013, Asociația Provita
Proiectul se vrea a fi extins și în alte parohii gorfiliala Gorj, alături de Parohia „Înălțarea Domnului” jene.
din Tg-Jiu, au lansat proiectul „Școala de Duminică
pentru FAMILIE”. Tema primei noastre întâlniri a
fost: Prietenie, iubire și căsătorie. Deși participarea
a fost una firavă, vă îndemnăm pe toți, ca din luna
decembrie, să ne fiți alături în acest demers social-du
hovnicesc.
Așteptăm în mod deosebit la întrunirile noastre
tinere familii, proaspăt căsătoriți, mămici, graviduțe
și ale lor burtici, viitori miri, tineri, bătrâni, orice om
dornic să știe mai multe despre viața de familie.
Lunar, vom dezbate, una dintre următoarele
teme:
Decembrie – Taina Cununiei și nașterea de prunci.
Ianuarie 2014 – Despre concepție și sarcină.
Februarie – Despre feciorie, fidelitate conjugală
și ispite în familie.
Martie – Lăuzie și alăptare. Alimentația
bebelușului.
Aprilie – Despre diagnostice prenatale, ecografii,
cezariană și vaccinuri.
Mai – Film: Cine leagănă copilul?
Iunie – Avort și contracepție. „Planificare familială”.
Iulie – Responsabilități materne și paterne.
Mai multe detalii la 0768.35.76.75,
August – Viața duhovnicească a familiei.
pe www.provitatargujiu.ro/familie sau pe
Septembrie – Educație și modele de urmat.
http://bisericainaltareadomnuluitgjiu.wordpress.
Octombrie – Concluzii ale proiectului și idei de com/tineret/
viitor.
Radu Buțu

Mamă, ştii tu oare, mamă, datoria ta?

Mamă, ştii tu oare, mamă, datoria ta?
Ştii tu cât de sfântă este
Dar şi cât de grea
Ştii tu oare ce aşteaptă Dumnezeu să fii
Pentru El şi pentru lume
Şi pentru copii?
Refren:
Mamă, nu uita datoria ta,
Nu-ţi uita răspunsul greu
Către Dumnezeu.
Mamă, nu uita că pruncul care-l ţii la piept
Poţi să-l creşti ca pe-un netrebnic
Ori un suflet drept
Poţi să faci din el un înger

Sau un ticălos
Pentru asta vei răspunde-n faţa lui Hristos.
Mamă, tremură-naintea marelui răspuns
Mamă, pentru ochiul veşnic nu-i nimic de-ascuns
Mamă, roagă-te şi plânge,
Trage cât de greu,
Dar să-ţi creşti copiii numai pentru Dumnezeu.
Mamă, mântuirea ta e naşterea de fii
Dar de fii curaţi şi vrednici
Pentru ca să ştii
Că de viitorul lumii tu răspunzi mai greu
Mamă, nu uita răspunsul către Dumnezeu.
http://parohialuncasi.trei.ro
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Să cunoaştem Scripturile! – studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 13

1. Şi ieşind din templu, unul dintre ucenicii Săi I-a zis:
Învăţătorule, priveşte ce fel de pietre şi ce clădiri!
2. Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne
piatră peste piatră să nu se risipească.
3. Şi şezând pe Muntele Măslinilor, în faţa templului, Îl
întrebau, de o parte, Petru, Iacov, Ioan şi cu Andrei:
4. Spune-ne nouă când vor fi acestea? Şi care va fi semnul
când va fi să se împlinească toate acestea?
5. Iar Iisus a început să le spună: Vedeţi să nu vă înşele
cineva.
6. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând că sunt Eu,
şi vor amăgi pe mulţi.
7. Iar când veţi auzi de războaie, şi de zvonuri de războaie, să
nu vă tulburaţi, căci trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârşitul.
8. Şi se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie, vor fi cutremure pe alocuri şi foamete şi tulburări vor fi.
Iar acestea sunt începutul durerilor.
9. Luaţi seama la voi înşivă. Că vă vor da în adunări şi veţi fi
bătuţi în sinagogi şi veţi sta înaintea conducătorilor şi a regilor,
pentru Mine, spre mărturie lor.
10. Ci mai întâi Evanghelia trebuie să se propovăduiască
la toate neamurile.
11. Iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiţi dinainte ce veţi vorbi, ci să vorbiţi ceea ce se va da vouă în ceasul
acela. Căci nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Sfânt.
12. Şi va da frate pe frate la moarte şi tată pe copil şi copiii
se vor răzvrăti împotriva părinţilor şi îi vor ucide.
13. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va
răbda până la urmă, acela se va mântui.
14. Iar când veţi vedea urâciunea pustiirii, stând unde nu se
cuvine – cine citeşte să înţeleagă – atunci cei ce vor fi în Iudeea
să fugă în munţi,
15. Şi cel de pe acoperiş să nu se coboare în casă, nici să
intre ca să-şi ia ceva din casa sa,
16. Şi cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă îndărăt, ca să-şi
ia haina.
17. Dar vai celor ce vor avea în pântece şi celor ce vor alăpta
în zilele acelea!
18. Rugaţi-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna.
19. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până
acum, de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi
nici nu va mai fi.
20. Şi de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa
nici un trup, dar pentru cei aleşi, pe care i-a ales, a scurtat acele
zile.
21. Şi atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aci este Hristos,
sau iată acolo, să nu credeţi.
22. Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi
vor face semne şi minuni, ca să ducă în rătăcire, de se poate,
pe cei aleşi.
23. Dar voi luaţi seama. Iată dinainte v-am spus vouă
toate.
24. Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca
şi luna nu-şi va mai da lumina ei.
25. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri
se vor clătina.

26. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu
putere multă şi cu slavă.
27. Şi atunci El va trimite pe îngeri şi va aduna pe aleşii
Săi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la
marginea cerului.
28. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face
fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape.
29. Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste
lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi.
30. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până
ce nu vor fi toate acestea.
31. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor
trece.
32. Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu
ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.
33. Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când
va fi acea vreme.
34. Este ca un om care a plecat în altă ţară şi, lăsându-şi
casa, a dat puterea în mâna slugilor, dând fiecăruia lucrul lui,
iar portarului i-a poruncit să vegheze.
35. Vegheaţi, dar, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei:
sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşilor, sau
dimineaţa.
36. Ca nu cumva venind fără veste, să vă afle pe voi dormind.
37. Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi!
http://bibliaortodoxa.ro

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

Duminică, 3 noiembrie – Proiect nou, ȘCOALA DE DUMINICĂ PENTRU FAMILIE, tema – Prietenie, iubire și căsătorie, ora 17,00.
Duminică, 10 noiembrie – Creștini. Societate. Politică, ora 17,00.
Duminică, 17 noiembrie – Studiu biblic – Sf. Ev. Marcu, cap. 13, ora 17:00.
Duminică, 24 noiembrie – Acatistul Sf. M. Mc. Ecaterina, ora 17,00.
INFO: 0768.35.76.75 sau la avizierul Bisericii.

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare

