
Întuneric și totuși…
„Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul 

tău curat, tot trupul tău va fi luminat. 
Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi în-

tunecat. 
Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, 

dar întunericul cu cât mai mult!”
 (Matei 6, 22-23)

E atâta întuneric în noi, încât uneori cred că ochii 
noștri nu ar mai recunoaște Lumina dacă ar întâlni-O. 
Prea s-au obișnuit cu bezna dinlăuntrul nostru! O 
beznă asemenea celei de pe fundul celui mai adânc 
hău. O beznă ce caută avidă să ne cuprindă întreaga 

ființă, alimentată fiind de păcatele și de patimile noas-
tre. Ea crește odată cu mândria din noi, cu poftele 
noastre, cu indiferența, necredința și lipsa noastră 
de nădejde, cu „ne-iubirea” din inimile noastre.

Crește atât de mult bezna din noi în zilele noastre, 
încât îmi vine câteodată să urlu, doar-doar o voi face 
să se împrăștie ca fumul. Dar zadarnic… Să urlu, nu 
îndrăznesc și… mă simt atât de neputincios în fața 
ei, căci știu că singur nu pot s-o alung. Doar Hristos 
poate s-o facă, asemenea unei lumânări, care, ori-
cât de mică, alungă întunericul din jurul ei, oricât de 
mare. Dar asta nu se întâmplă, căci eu stau departe 
de Hristos, departe de Lumină. Căci iubesc mai mult 
păcatul și întunericul ce vine odată cu el în sufletul 
meu decât lumina. 

Aleg să trec indiferent pe lângă cerșetorul cu 
mâna întinsă („să-mi ofere Raiul”) din tinda Bisericii, 
nu mă doare sufletul pe cât ar trebui de tare pentru 
aproapele meu ce caută de mâncare în tomberonul 
din fața blocului, aleg alteori, poate prea des, somnul 
și nu Liturghia… și cu fiecare astfel de alegere ne-
inspirată, BEZNA se face mai densă.

Iisus stă la ușă și bate și, încet-încet, realizez că 
Lumina e mai aproape decât credeam, că în suflet 
e întuneric și totuși… Dumnezeu e la o plecare de 
genunchi depărtare, gata să-mi ofere în dar Lumina 
Vieții. 

Cel ce este „Calea, Adevărul și Viața” spus-a: 
„Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu 
va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 
8, 12)

Radu Buțu

„Mai mult decât oricine, credincios se cuvine a 
fi omul politic, căci orientând lumea, el împlinește 
voia lui Dumnezeu, și-i revin mari responsabilități.” 
(Valeriu Gafencu, 1921 – 1952)

„Dacă trebuie ca soţiile să facă ceva pentru a le 
place soţilor, aceasta este împodobirea sufletului, nu 
împodobirea trupului spre pierzanie. Nu atât înfăţişa-
rea îi face iubitori pe soţi, cât cuminţenia, bunătatea, 
gingăşia şi hotărârea de a-şi da viaţa pentru bărbat.” 
(Sfântul Ioan Gură de Aur, 347 – 407)

citateortodoxe.ro
Susținem
- milostenie.ro, site umanitar creștin ortodox.

„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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în fiecare seară din pădurea mea
ca un soldat rănit
și-l caut pe tatăl meu
ca să-i povestesc despre Tine.

Poate că aș zice:
„așa este Dumnezeu
ca și cerbul despre care
mi-ai povestit că l-ai văzut
pe când eram copil
și, deși nu mi l-ai adus
să mi-l arăți, eu te-am crezut”.

Dar satul meu s-a făcut de acum
ca o pasăre care se mută mereu
de pe un deal pe altul
și-i duce pe toți
tot mai departe și mai departe.

poezie.ro
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Să o cinsteşti mai mult decât orice şi oricine, pentru toate, 
pentru frumuseţe, pentru înţelepciunea ei, şi să o lauzi...

Vom nota câteva din sfaturile Sfântului Ioan Gură 
de Aur:

„Să-i spui cuvinte de dragoste:... Eu, dintre toate 
lucrurile, mai mult cinstesc iubirea ta şi nimic nu-mi este 
atât de chinuitor şi neplăcut pe cât a mă afla undeva 
departe de tine. Şi dacă ar trebui să le pierd pe toate, şi 
dacă aş fi în cele mai mari primejdii, orice lucru aş păţi, 
toate le pot suferi şi purta câtă vreme tu îmi eşti bine. 

(continuare în pagina 6)

Tatălui meu ateist, cu dragoste
de Ieromonah Savatie Baștovoi

Odată am hrănit cu lapte
un pui de iepure de câmp
și mi-am petrecut ziua lângă el,
și noaptea l-am culcat
într-o ladă cu cârpe,
și l-am ferit de ochii lacomi
ai pisicilor.

Am petrecut și a doua zi,
și a treia zi tot cu el.
Și îmi cheltuiam dragostea
mea copilărească
până când, într-una din zile,
a murit.

Tatăl meu îl adusese,
zicând că l-a găsit sub o tufă.

Altădată mi-a adus acasă
un pui de căprioară
și, iarăși, mi-am lipit
sufletul de ea,
și am petrecut împreună
zile întregi,
deși știam că va muri.
Și a murit.

Atât de mult mă fascinau,
fiind copil, jivinele sălbatice,
încât, de multe ori,
plecam în căutarea lor
pe dealuri și prin păduri.
Și, uneori, mi se-ntâmpla
să le și văd.

Atunci mă întorceam acasă
ca un cuceritor.

Odată, îmi amintesc,
venise tatăl meu acasă
și-mi zise că a văzut un cerb
cu coarne mari.
Iar eu, se înțelege, l-am crezut,
deși nu i-am cerut nici o dovadă.

Iar mai târziu, tot el,
mi-a zis că nu există Dumnezeu
și l-am crezut.

În viață am hoinărit
umblând printre oameni
ca printre copaci,
cu gândul tot după animale rare,
ca și copilul de altă dată,
deși acum nici eu nu mai știam ce căutam.

Atunci Te-am văzut,
o, Dumnezeule,
o, cerbule de foc
care m-ai doborât în goană cu copitele!

De atunci mă cobor
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Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos

„Eu (Ioan – n.n.) v-am botezat cu apă, dar El (Hristos 
– n.n.) vă va boteza cu Duh Sfânt.” (Marcu 1, 8)

Ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu să petrecem cu 
pace, sănătate și alese bucurii praznicul Nașterii Domnului 
și apoi Anul cel Nou, care nădăjduim să fie aducător de 
pace și împliniri.

Sfântul Evanghelist Marcu numește lucrarea pregăti-
toare a Sfântului Ioan Botezătorul „începutul Evangheliei”. 
Marele și sfântul adevăr al mesajului sfintelor Evanghelii 
este acela că Îl mărturisește pe Hristos 
ca fiind „Dumnezeu adevărat din Dumne-
zeu adevărat”, deși El a trăit ca Om între 
oameni. Prin ele ajungem la adevărata 
credință în Hristos-Dumnezeu.

Sfântul Evanghelist Ioan ne arată 
scopul Evangheliei sale: „Iar acestea s-au 
scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, 
Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață 
în numele Lui.” (Ioan 20, 31) Același scop, 
ajungerea la viața veșnică, îl urmărește și 
Evanghelistul Marcu prin mărturia pe care 
o dă despre Hristos. 

Toți sfinții au dat mărturie curată despre 
Hristos. Au făcut-o cu mult timp înainte de 
Întruparea Sa sfinții profeți inspirați de Du-
hul Sfânt, când au prevestit multe adevă-
ruri legate de persoana și lucrarea Mântuitorului așteptat. 
Prin profețiile lor, ei au anticipat Evanghelia. Dacă profeții 
vechi au vestit cu toții că Mesia va veni, Ioan Botezătorul, 
ultimul și cel mai mare dintre profeții precreștini, este cel 
care vestește că Mesia a venit.

Dacă profeții și drepții Vechiului Testament „au murit 
întru credință, fără să apuce făgăduințele, ci văzându-le 
de departe și iubindu-le cu dor” (Evrei 11, 13), Botezătorul 
Domnului vede de aproape făgăduința împlinită prin veni-
rea lui Hristos. Tocmai aceasta este misiunea sa, de a se 
face vestitorul că Hristos a venit. Îl arată lumii zicând: „Iată 
Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 29-36). De aceea, misiunea 
Sfântului Proroc Ioan Botezătorul este văzută de autorul 
celei de-a doua Evanghelii ca fiind „începutul Evangheliei 
lui Iisus Hristos.” Dorul cel așteptat de drepții din vechime 

se împlinește cu întreaga lucrare a Înaintemergătorului 
care face începutul veștii celei bune.

Misiunea Sfântului Ioan Botezătorul este măreață și 
unică, făcând parte din planul de mântuire al lui Dumne-
zeu. Evanghelistul Marcu vorbește despre Ioan folosin-
du-se de două profeții vechi testamentare: „Îngerul trimis 
înaintea feței Domnului” (Maleahi 3, 1), el fiind și „glasul 
celui ce strigă în pustie” (Isaia 40, 3). 

Ioan se prezintă pe sine, nu el este Hristosul, ci Îl 
vestește pe Hristos, Îl va boteza pe Hristos, fiind trimis al lui 
Hristos. El are lucrare deosebită, propovăduire deosebită, 
pentru că este plin de Duhul Sfânt din pântecele maicii 
sale. El este trimis de Dumnezeu Tatăl ca oamenii să-L 

primească pe Mesia, despre care spune că 
„este mai mare decât mine”. Cuvântul său 
îi uimește pe oameni, vestindu-le venirea 
judecății, când păcatele vor fi pedepsite și 
faptele bune răsplătite. El se pregătește cu 
frică și cutremur pentru misiunea sa, așa o 
și împlinește. Se poartă aspru cu sine, de-
venind modelul cel mai înalt pentru asceții 
creștini de totdeauna. Oricine îl vedea pe 
Ioan în pustie, constata ușor „răstignirea 
trupului” său: îmbrăcăminte de ascet ce ne 
duce cu gândul la profetul Ilie, de băutură 
neatingându-se niciodată, cu hrană simplă 
și săracă, toate detașându-l de pretențioșii 
învățători ai iudeilor din vremea sa.

Viața sa este o permanentă pildă de ur-
mat pentru noi, de la el înțelegem că pentru 

a ne apropia de Dumnezeu trebuie să înfăptuim o per-
manentă și desăvârșită răstignire a trupului. Trebuie să 
ne dorim din toată puterea noastră, acum când avem nu 
numai „începutul”, dar și „desăvârșirea” Evangheliei, să 
fim măcar „cei mai mici” în Împărăția Cerurilor.

Să nu trăim după voia trupului, nevrednici de Evan-
ghelie, ca victime ale înșelăciunii diavolești, ci să urmăm 
exemplul Botezătorului. Anul va fi cu adevărat nou pentru 
noi dacă ne vom face și noi înșine oameni noi. O putem 
face punând la inimă și împlinind cuvântul Apostolului: 
„Noaptea e pe sfârșite, ziua este aproape. Să lepădăm, 
dar, lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele 
luminii.” (Romani 13, 12)

Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

5 ianuarie – duminică – Sf. mc. teopempt şi teonaS; Sf. cuv. 
Sinclitichia (ajunul botezului domnului – poSt) – duminica 

dinaintea botezului domnului – Sf. ev. marcu 1, 1-8

a praznicului: Sf. ev. luca 3, 1-18

„Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Precum s-a scris în prooroci: iată, Eu trimit pe 
îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta înaintea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: pregătiţi 
calea Domnului, drepte faceţi cărările Sale. Aşa s-a arătat Ioan, botezând în pustie şi propovăduind botezul 
pocăinţei, spre iertarea păcatelor. Şi mergeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de 
către el, în râul Iordanului, mărturisindu-şi păcatele lor. Şi era Ioan îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea 
brâu de curea împrejurul mijlocului lui şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. El propovăduia, zicând: vine după 
mine Cel care este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să mă plec şi să-I dezleg cureaua încălţămin-
telor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, dar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.”
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„Cuvântătorul de Dumnezeu”
Grigorie,Teologul vestit,
Prin harul şi gândirea sa 
Dreapta credinţă a lămurit.

În vremea împăratului Valens
Şi-a lui Teodosie cel Mare
A trăit pe-acest pământ (328-389)
Fiind o binecuvântare,

Pentru credinţa adevărată
Şi pentru a ei dăinuire;
Rămânând nealterată,
Spre a noastră mântuire.

S-a născut la Arianz;
Fiul minunaţilor părinţi 
Din Capadocia, cetatea Nazianz:
Grigorie şi Nona, drepţi şi cinstiţi.

Şi erau ei de bun neam,
Credincioşi şi luminaţi,
Făcând parte dintr-o distinsă 
Familie de aristocraţi.

Crescut într-un mediu creştin
De o înaltă ţinută,
Educaţia primară
În familie-a fost făcută.

Studiază-n Capadocia
Şi apoi în Palestina;
Continuă-n Alexandria
Şi pe urmă la Atena (8 ani).

Aici e rugat să rămână
Dascăl, pentru a îndruma
Tinerii pe calea bună;
Ştiindu-se valoarea sa.

Se-ntoarce-n Capadocia
Lângă distinsul lui tată,
Episcop în vremea aceea
Ce-avea vârsta-înaintată.

Tatăl, dorea să-i urmeze
Sfântul Grigorie-n locul lui
Episcop de Nazianz,
Ca slujitor al Domnului.

Dintr-o smerenie nativă
Sfântul Grigorie n-a primit,
Preferând să fie dascăl,
Dar, tatăl, preot l-a sfinţit,

Mai mult fără voia sa.
Apoi a plecat în pustie (Pont)
Lângă Sfântul Vasile cel Mare,
Împreună scriind Filocalia (vol. I).

Ca prieteni şi colegi de şcoală,
În paralel au învăţat
Teologia şi ştiinţa vremii,
Trăind în chip minunat.

Se întoarce în sfârşit
Ca un fiu ascultător

Lângă tatăl lui iubit
Ca să-i fie de-ajutor.

„Toiag al bătrâneţilor”
Şi lumina ochilor,
Distinşilor săi părinţi,
După moartea fraţilor.

Mai târziu sfinţit episcop
De Sfântul Vasile cel Mare
În cetatea Sasima,
Creştinilor spre îndrumare.

Era înnăscut cuvântător,
De-o rafinată cultură;
Că-n cele mai bune şcoli
A primit învăţătură.

Dumnezeu l-a înzestrat
Cu-o profundă-nţelepciune;
Un gânditor luminat,
Poet şi teolog de renume.

Stâlp al credinţei creştine,
A trăit cu vrednicie,
Prezentând dogme alese
Ce-au rămas pe veşnicie.

Vine la Constantinopol,
Atunci când este chemat
De puţinii credincioşi 
Şi dreapta credinţă a salvat.

În Bisericuţa mărginaşă
Ticsită de-aleasă mulţime,
Rosteşte cu atâta har,
Adevărul despre Sfânta Treime.

Demontând prin argumente 
Învăţătura înşelătoare
Răspândită de Arie,
Cea de suflet distrugătoare.

Cu dovezi convingătoare 
Întoarce pe calea dreaptă
Pe cei căzuţi în erezie;
Printr-o explicaţie-nţeleaptă,

Că Duhul Sfânt l-a luminat
Să expună-atât de clar
Adevăruri neînţelese,
Tălmăcite corect prin har.

Cele 5 „Cuvântări Teologice”
Rămân în lumea creştină
Testamente nepieritoare,
De-nsemnătate divină.

Biserica patriarhală,
Din Constantinopol, 12 ani a păstorit.
Învăţăturile drept-slăvitoare
Pe foarte mulţi au înţelepţit.

Eresurile spinoase
Din rădăcină a tăiat,
Iar la cel de-al doilea Sinod (381)
Mulţi episcopi a luminat.

În total, 45 de lucrări,
Rostite convingător
Îi duc faima-n Răsărit,
De vestit Cuvântător.

Luminat fiind de Sus,
Tălmăceşte pe înţeles
Omenesc, că Duhul Sfânt
De la Tatăl a purces.

Astfel, Taina Sfintei Treimi
E lămurită pe vecie,
Rămânând clarificată
În întreaga ortodoxie.

Pe credincioşi i-a învăţat
Sfintei Treimi întru unime
Şi unimii întru Treime,
Cu credinţă să se închine.

Prin atâtea osteneli,
Biserica lui Hristos a curăţat;
Sămânţa Sfintei Scripturi
În pământ bun a vărsat.

Prin curăţia vieţii sale,
Exemplu tuturor a dat 
Şi-n toate scrierile sale 
Pe Dumnezeu a lăudat.

După Sinodul Ecumenic,
În Nazianz el s-a retras,
Dedicând scrierilor duhovniceşti 
Viaţa ce i-a mai rămas.

A plecat apoi la Domnul (25 ian. 389)
După o viaţă binecuvântată,
Cu-o trăire-n Duhul Sfânt 
Şi-o activitate bogată.

De-acolo-l rugăm să ceară,
Pace lumii şi Bisericii unire,
Credinţă nestrămutată,
Spre-a omenirii mântuire.

Sursă foto: www.sfgrigoriedenazianz.ro
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Despre întoarcerea la Dumnezeu!

În Sfânta Evanghelie ce se citeşte în Duminica după praznicul Epifaniei 
(Arătării) sau Botezul Domnului, pentru că şi Naşterea Domnului reprezintă 
o Epifanie, dar la un nivel mai mic, pentru că numărul celor care L-au văzut 
Născut pe Domnul, în Bethleem este mai mic decât al celor care L-au văzut 
în momentul Botezului, când Însăşi Sfânta Treime Se descoperă, Tatăl prin 
mărturia despre Fiul: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care bine am 
voit”, Fiul care Se botează în Iordan, de către slugă, şi Duhul Sfânt, care 
Se arată sub chipul păcii şi al blândeţii, adică al porumbelului, Se pogoară 
peste Domnul, întărind astfel convingerea lui Ioan, căruia i se descoperise 
de către Dumnezeu, în momentul în care a fost trimis să boteze cu apă şi 
să pregătească calea înaintea venirii Domnului, că într-adevăr acesta este 
Fiul lui Dumnezeu: „Peste Care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând 
peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am 
mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu”, această Evanghelie este cea 
care ne cheamă la pocăinţă, adică la o întoarcere a minţii şi, prin ea, a vieţii 
către Dumnezeu. Când vorbesc despre pocăinţă, Sfinţii Părinţi înţeleg două 
lucrări ale acesteia, adică, pe de o parte, părerea de rău pentru păcatele 
trecute, iar, pe de alta, evitarea prin înfrânare de la păcatele viitoare, şi două 
forme ale pocăinţei: pocăinţa ca Taină, şi cea de-a doua formă, pocăinţa ca 
lucrare permanentă în suflet, care îşi primeşte puterea din prima. 

Pentru Sfântul Ioan Scărarul, pocăinţa este reînnoirea botezului, iar 
pentru Sfântul Isaac Sirul, este al doilea har, care se naşte în inimă din 
credinţă şi frică de Dumnezeu. Desigur că „Botezul este moarte a omului 
vechi, în două înţelesuri: întâi ca lovitură mortală ce i-o dă aceluia (omului 
vechi), punând început omului nou, al doilea, ca mortificare treptată a 
svârcolirilor aceluia, care mai durează o vreme. Dar se întâmplă adeseori 
că resturile de forţă ce au mai rămas în omul vechi doborât la pământ se 
înviorează prin noi păcate. Atunci e necesară o nouă revărsare de har din 
partea lui Dumnezeu (ce are loc prin Taina Pocăinţei sau a Mărturisirii), 
pentru ca omul cel nou să reia cu mai multă vigoare acţiunea de purificare 
a urmelor omului vechi. Mai bine zis, când puterile rămase de la omul vechi 
au crescut prea mult, când patimile au crescut în calea puterilor de la botez 
aşa că nu mai pot înainta, pocăinţa vine să le înlăture, ca să facă drum 
harului de la botez” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea Ortodoxă, 
EIBMBOR, Buc. 1992, p. 105). Puterile care vin prin pocăinţă intensifică 
din nou lucrarea harului pe care am primit-o în Taina Botezului. Aici trebuie 
menţionată o gândire greşită, specifică societăţii noastre moderne, întâlnită 
în special la cei care dispreţuiesc Biserica lui Hristos, părăsind-o şi trecând 
la diferite culte neoprotestante, în care se consideră că lucrarea omului 
este mai importantă, în perspectiva întoarcerii lui către Dumnezeu, faţă 
de lucrarea harului, ceea ce învăţa erezia pelagiană sau semipelagiană, 
condamnată de Biserică încă de la Sinodul de la Cartagina din 419, sau o 
altă mişcare eretică numită messalianism, care învăţa că harul botezului 
nu scoate rădăcinile păcatului din firea omenească, ce pot fi scoase numai 
prin nevoinţele omului şi astfel negau necesitatea Tainelor Bisericii (Botezul, 
Mirungerea, Mărturisirea, Împărtăşania) instituite de Mântuitorul Hristos, 
şi pe care Biserica i-a condamnat la mai multe sinoade locale şi la sinodul 
al III-lea ecumenic de la Efes din 431. 

Aceşti eretici messalieni, şi am putea spune că şi cei de astăzi care 
gândesc ca ei, au fost combătuţi de către Sfântul Marcu Ascetul în scri-
erea: „Răspuns acelora care se îndoiesc despre dumnezeiescul Botez”, 
şi pe care o găsim tradusă în Filocalia vol. I. În primul rând noi, cei care 
suntem creştini drept-credincioşi (ortodocşi), trebuie să ştim că Botezul 
ne curăţă de păcatul strămoşesc, de cele personale de până la Botez, ne 
dăruieşte harul lui Dumnezeu sau mai bine zis ni-L sălăşluieşte pe Hristos 
în adâncul inimilor noastre şi ne deschide cugetul către Dumnezeu, aşa 
cum spune Sfântul Apostol Petru, vorbind despre apa botezului preînchi-
puită de potopul lui Noe, că: „această mântuire prin apă închipuia botezul, 
care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, 
ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus 
Hristos” (I. Ptr. 3, 21). 

Negarea eficienţei Botezului, de către messalieni, se datorează, pe 
de o parte, prezenţei ispitei în cei botezaţi, şi, pe de alta, faptului că ei 
voiau ca momentul venirii harului să fie simţit şi conştient (cum spun astăzi 
cei care afirmă că Botezul trebuie primit la maturitate, când omul este pe 

deplin conştient, şi atunci putem zice, de ce nu la bătrâneţe când omul 
este şi mai conştient, dar cuvântul Domnului care spune să lăsăm copiii să 
vină la El şi să nu-i oprim, că a unora ca aceștia este Împărăţia Cerurilor, 
sau că gura pruncilor şi a celor ce sug au săvârşit laudă lui Dumnezeu, 
pentru cine mai este valabil?), afirmând că este imposibil să faci bine 
fără prezenţa activă şi simţită a harului. Ori Sfântul Marcu, ca şi Diadoh, 
opun messalienilor credinţa în harul pe care îl primeşte în mod tainic cel 
botezat. Pentru Sfântul Marcu este vorba de curăţirea întâmplată în chip 
tainic prin botez, dar care e aflată efectiv (ἐνεργῶς) prin porunci. Dacă 
însă, botezându-ne, nu ne-am eliberat de păcatul strămoşesc, e vădit că 
nu putem săvârşi nici faptele libertăţii. Iar dacă putem să le săvârşim pe 
acestea, arătat este că tainic ne-am eliberat de robia păcatului, precum 
este scris: „căci legea duhului vieţii în Hristos Iisus m-a liberat de legea 
păcatului şi a morţii” (Rm. 8, 2), dar nesocotind poruncile Celui ce ne-a 
curăţit pe noi, suntem purtaţi de păcat. Desigur că el este conştient de 
lucrarea pe care trebuie să o desfăşoare cel botezat, prin păzirea po-
runcilor libertăţii, şi de aceea împotriva messalienilor, care considerau că 
păcatul lui Adam este prezent şi lucrează în inima noastră şi după Botez, 
Sfântul Marcu spune: Dar noi am arătat de multe ori pricina, spunând 
că nu vreo rămăşiţă a păcatului lucrează în noi după Botez (căci acesta 
dă dezlegarea deplină), ci că noi înşine ne înfăşurăm cu voia liberă în 
legăturile care au fost dezlegate prin împlinirea poruncilor. Căci gândul 
care zăboveşte în jurul vreunei plăceri sau mânii nu e un semn al păcatului 
rămas, ci al unei împătimiri libere. 

Puterea pentru împlinirea tuturor poruncilor o primim odată cu harul şi 
libertatea, aduse de Botez în chip tainic, şi prin ele vom ajunge la cunoaş-
terea darurilor pe care le-am primit, pe când, dacă nu credem cu tărie în 
Hristos, nu împlinim toate poruncile şi nu ne lepădăm de noi înşine, nu vom 
ajunge la cunoaşterea lor. Când însă ne vom mustra pentru puţinătatea 
credinţei noastre şi vom crede în El cu sinceritate prin împlinirea tuturor 
poruncilor Sale, atunci, câştigând în noi înşine trăirea lucrurilor mai sus 
pomenite, vom mărturisi că într-adevăr Sfântul Botez este desăvârşit şi prin 
El ni s-a dat harul, însă stă ascuns în chip nearătat, aşteptând ascultarea 
noastră şi împlinirea poruncilor pentru care am primit putere prin el. Harul 
Sfântului Duh se sălăşluieşte în adâncul sufletului din momentul Botezului 
şi aşteaptă colaborarea omului, descoperindu-se pe măsura înaintării noas-
tre duhovniceşti, a împlinirii poruncilor şi a dobândirii virtuţilor. În această 
măsură noi devenim tot mai conştienţi de această prezenţă tainică, în viaţa 
noastră interioară, care ajunge să fie simţită de minte, ca o chemare şi ca 
o adiere sfântă, ajutându-ne să progresăm şi să ajungem la o simţire tot 
mai adâncă, realizând o tot mai mare spiritualizare a firii noastre omeneşti. 
Dobândirea virtuţilor, după Sfântul Marcu, înseamnă pentru creştin lupta 
împotriva păcatelor contrare, căci în măsura în care, crezând, lucrăm 
poruncile, lucrează şi Duhul Sfânt în noi roadele Sale. Însă chiar cel care 
împlineşte poruncile nu trebuie să-şi închipuie că a făcut binele numai prin 
puterea lui, el nu trebuie să-şi închipuie că alungă păcatul lui Adam prin 
nevoinţe; dar nici păcatele care se nasc în el după Botez nu trebuie să-şi 
închipuie că le scoate afară altfel decât prin Hristos. Căci „Dumnezeu este 
Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă” 
(Flp. 2, 13). Adăugând Apostolul cuvintele „după bunăvoinţă”, a arătat că a 
binevoi să lucrăm virtuţile atârnă de noi. Dar şi cuvintele Domnului: „Fără  
Mine nu puteţi face nimic” (In. 15, 5) sau: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu 
v-am ales pe voi” (In. 15, 16) au acelaşi înţeles. 

Harul pocăinţei este necesar pentru iertarea păcatelor săvârşite după 
Botez, pentru a întări firea noastră de a regreta răul făcut şi a săvârşi binele 
pe mai departe. În acest sens Sfântul Marcu spune că pocăinţa nu se termi-
nă niciodată, chiar când facem un bine, trebuie să ne căim, pentru că acest 
bine nu l-am făcut mai înainte, la fel şi Sfântul Isaac Sirul spune: „Dacă toţi 
suntem păcătoşi şi nimeni nu e deasupra ispitelor, nici una dintre virtuţi nu 
e mai înaltă ca pocăinţa. Lucrul ei nu se poate sfârşi niciodată”. 

În concluzie, văzând ce înseamnă adevărata pocăinţă, aşa cum au 
înţeles-o sfinţii şi cum o propovăduieşte neîncetat Sfânta noastră Biserică, 
nu poate decât să ne fie milă de cei care au înţeles pocăinţa ca lepădare 
de adevărata credinţă şi de Una, Sfântă, Sobornicească (universală) şi 
Apostolească (apostolică) Biserică, întemeiată de Hristos şi nu de vreun 
eretic acum vreo sută sau două de ani, sau ceva mai mult, precum Luther, 
Calvin, Zwingli!

Părintele Gheorghe Ionașcu

12 ianuarie – duminică – Sf. muceniţă tatiana, diaconiţa 
şi Sf. eutasia – duminica după botezul domnului (Începutul 

propovăduirii domnului) – Sf. ev. matei 4, 12-17
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Sunt persoane care susțin că Biserica greșește 
cinstind duminica, că ziua de odihnă a creștinilor este 
sâmbăta. Din textul de la Exod 20, 8-10, reiese că 
Dumnezeu a rânduit ca zi de odihnă sâmbăta: „Adu-ți 
aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 
șase zile și să-ți faci lucrul tău, iar ziua a șaptea este 
ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău; 
să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici 
fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul, nici 
asinul, nici străinul care este în casa ta”. 

Menționăm că duminica este prima zi a creației, 
sâmbăta fiind ziua a șaptea, ultima zi din săptămâ-
nă. Și potrivit versetului „și a fost seară și a fost 
dimineață: ziua întâi…”, afirmăm că sabatul începe 
de vineri seara, de la apusul soarelui și ține până 
sâmbătă, la apusul soarelui.

Dacă sâmbăta este atât de importantă, atunci de ce 
Biserica nu o cinstește?

În primul rând trebuie să afirmăm că până la eli-
berarea evreilor din robia Egiptului, nu se vorbește 
nicăieri de ținerea zilei a șaptea. Se invocă textul de 
la Facerea II, 2-3 pentru cinstirea sâmbetei: „Dum-
nezeu S-a odihnit de toate lucrurile Sale în ziua a 
șaptea pe care a sfințit-o și a binecuvântat-o”. Așadar, 
dacă Dumnezeu S-a odihnit în această zi, cu atât mai 
mult trebuie să se odihnească omul, își spun cei care 
cinstesc sâmbăta. 

Dar odihna lui Dumnezeu nu trebuie înțeleasă ca 
lipsă a lucrării Sale, ci în sensul că El a pus un hotar 
lumii create, că nu a mers la infinit cu creația, după 
cum spune părintele Dumitru Stăniloae. Deci, odihna 
lui Dumnezeu nu este o odihnă în toate privințele. La 
Dumnezeu nu este niciodată totală nelucrare. El con-
tinuă să fie lucrător în susținerea lumii și în relațiile 
intertreimice (în sensul că niciodată o Persoană din 
Sfânta Treime nu Se va opri din iubirea către celelalte 
Persoane). Acest lucru a fost vestit și de prorocul 
Isaia: „Dumnezeu nu obosește, nici nu-Și sleiește 
puterile” (Isaia XL, 28).

În al doilea rând, începând propovăduirea Sa, 
Mântuitorul Hristos împlinește, desăvârșește Legea 
Veche. De aceea a afirmat: „Ați auzit că s-a zis: … 
Iar Eu zic vouă…” (Matei V, 20-48). Legea Vechiului 
Testament era „umbră a celor viitoare” în Hristos 
(Evr. X, 1). El face trecerea de la tip-prefigurare, la 
adevărul prefigurat.

Eliberarea poporului lui Israel a fost un semn 
al eliberării reale a omenirii din robia trupului și a 
sufletului deopotrivă. În amintirea acelui eveniment 
s-a dat nume zilei a șaptea de Sabat, Ziua Sâmbetei, 

spune ÎPS Justinian Chira. Dar după Întruparea Fiului 
lui Dumnezeu, Sabatul a încetat, pentru că el amintea 
de eliberarea unui singur popor, a poporului evreiesc 
din Egipt, în vreme ce prin Învierea Sa, Hristos a 
eliberat întregul neam omenesc din robia morții și a 
păcatului. 

Până la Hristos, învierea era doar o speranță nelă-
murită (Iez. XXXVII), nu un fapt împlinit în Hristos, 
ca temei al învierii tuturor. De aceea, în Epistola către 
Evrei suntem îndemnați să ne silim să intrăm într-o 
altă zi de odihnă, Duminica – ziua odihnei depline.

Așadar avem Duminica zi de odihnă, pentru că 
Hristos a înviat în această zi. De altfel, toate marile 
evenimente din viața creștină sunt legate de această 
zi: în această zi Hristos S-a arătat mironosițelor, 
Apostolilor, a avut loc pogorârea Sfântului Duh și 
tot în această zi Apostolii și primii creștini se adunau 
pentru rugăciune și pentru a frânge pâinea (Faptele 
Apostolilor, capitolele 2 și 20).

Să ne dăruiască Dumnezeu putere să nu vedem în 
duminică doar o zi de odihnă trupească. Să ne odih-
nim și sufletește, prin unirea cu El în cadrul Sfintei 
Liturghii.

Adrian Cocoșilă, 
crestinortodox.ro

de ce biserica respectă duminica și nu sâmbăta?

(urmare din pagina 2)
Şi copiii atunci îmi sunt doriţi, când tu ne arăţi dra-

goste...
Poate că ea îţi va spune cândva: Niciodată până acum 

nu am cheltuit din ale tale, le am încă pe ale mele, pe 
care mi le-au dăruit părinţii mei. Atunci tu să-i spui: Ce 
spui, buna mea soţie? Tu le ai încă pe ale tale? Care 
cuvânt poate să fie mai urât decât acesta? Nu mai ai 
trup care să fie al tău şi ai bani? Nu mai suntem două 
trupuri după nuntă, ci am devenit unul. Nu avem două 
averi, ci una. Toate sunt ale tale şi eu sunt al tău, fata 
mea. Aceasta mă sfătuieşte Apostolul Pavel spunând 
că bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Şi 
dacă eu nu am stăpânire asupra trupului meu, ci tu, cu 
cât mai mult banii sunt ai tăi! Niciodată să nu-i vorbeşti 
într-un mod banal, ci cu prietenie, cu respect şi multă 
dragoste. Să o preţuieşti şi nu se va afla în ea nevoia de 
a căuta preţuire de la alţii... Să o cinsteşti mai mult decât 
orice şi oricine, pentru toate, pentru frumuseţe, pentru 
înţelepciunea ei, şi să o lauzi. Să faci vădit faptul că îţi 
place compania ei şi că preferi să rămâi acasă, ca să fii 
împreună cu ea, decât să ieşi în piaţă. Dintre toţi prietenii 
să o preferi pe ea, iar pe copiii pe care ţi i-a dăruit tot din 
pricina ei să-i iubeşti.”

(Gheronda Iosif Vatopedinul, Dialoguri la Athos, 
Editura Doxologia, p. 129-130), www.doxologia.ro

Manifestarea iubirii 
bărbatului faţă de 

feMeia sa
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Păhărelul cu nectar

Pentru că nu ai mai fi avut în lume
asemănare –
şi chiar nu ştiu cât de extraordinar te-ai fi simţit,
draga mea,
printre atâtea buruieni care ar fi dorit,
locul, pe pământ,
să ţi-l ia

Dacă mă gândesc mult
la florile frumoase, … dar pieritoare,
mi se face şi frică să îţi răspund
la-ntrebare

Hai, mai bine, să ne bucurăm de faptul
că eşti o fetiţă nostimă
şi deschisă,
ca o floare numită narcisă

Meditativă şi delicată,
precum o panseluţă în lumină
scăldată

Că ai obrazul unei petale de trandafir
şi privire de lăcrămioară,

Cântecul de păsărele
mie îmi pare făcut din multe sunete
mărunţele,
aşezate cu pliscul – întotdeauna cu un motiv –
pe firele de telegraf ale înaltului
portativ

Când nu este cip-cirip-ciripită,
o partitură poate să rămână nedesluşită,
toate notele ei de veselie cerească
deşirându-se în văzduh,
ca, apoi,
să se risipească

Dar, din fericire,
păsărelele ştiu cel mai bine
că notă cu notă un cântec se ţine,

eu de ce nu m-am născut floare?

din ce este făcut cântecul păsărelelor?
taină cu taină şi zbor
cu zbor,

de la debutul emoţionant, la recitalul
încântător

Poezii de Elia David

timiditate de ghiocel şi, deloc nu mă mir,
avântul păpădiei… când zboară

Că parfumul tău de petunie
îl împrumută, seară de seară, o pijama,
în timp ce din zâmbet îşi extrag, matinale,
culorile,
o zambilă şi o lalea

Tu ştii că, atunci când te comporţi elegant
şi cuminte, ca o fetiţă,
îmi vine să te strig … „Garofiţă”?

Iar când eşti neastâmpărată
şi fierbi de nerăbdare, ca un băieţel,
îmi vine să te strig … „Muşeţel”?
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Să dăm slavă lui Dumnezeu!

„Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, sunt cuvintele memo-
rabile, ultimele, pe care le-a rostit Sfântul Ioan Gură de Aur, în 
407, înaintea morţii sale întâmplate în condiţii dramatice. Este 
trist că noi, ca şi cei nouă leproşi din pericopa evanghelică din 
această Duminică, uităm sau amânăm momentul când ar trebui 
să ne întoarcem să dăm slavă lui Dumnezeu pentru izbăvirea 
din atâtea necazuri şi încercări pe care viaţa aceasta ni le ridică 
înainte şi de ce nu, ceea ce este mult mai important, de izbăvirea 
din moartea cea veşnică şi din chinurile iadului, posibilitate pe 
care Mântuitorul ne-a oferit-o prin întruparea Sa. Sfintele Evan-

ghelii cuprind şi alte istorisiri despre vindecări ale persoanelor 
cuprinse de lepră săvârşite de Mântuitorul, chiar prin atingerea 
de cel bolnav, lucru pe care Legea cea Veche, dată prin Moise, 
îl interzicea cu desăvârşire. Un astfel de caz este cel care, fiind 
lovit de această cumplită boală, arată o încredere desăvârşită 
în puterea Domnului zicând: „Doamne, dacă vrei, Tu poţi să 
mă curăţeşti”. În cazul de faţă cu cei zece, încrederea nu este 
totală, de aceea aceştia fac apel la mila Sa. Însă şi într-un caz 
şi în celălalt, Domnul îi trimite pe cei leproşi „să meargă să 
se arate preoţilor”, pe de o parte, ca să se arate că El vine să 
desăvârşească Legea, să vindece, să ridice păcatele lumii, pe 
când Legea Veche numai constata, aducea numai conştiinţa 
păcatului, iar pe de alta, să înlăture pretextul iudeilor care îl 
urau pe Domnul Hristos, afirmând: „Noi ştim că Dumnezeu 
i-a vorbit lui Moise, iar pe acesta nu-L ştim de unde este”, prin 
presupusul lor respect faţă de Lege şi faţă de Moise. „Beda Ve-
nerabilul mai citează încă un motiv: Observând că nimeni dintre 
cei ce au primit vindecări trupeşti de la Domnul nu a fost trimis 
la preot, excepţie făcând cei leproşi. Căci preoţia evreilor era o 
prefigurare a Preoţiei împărăteşti care urma să vină, care este 

Biserica, şi în care toţi sunt consacraţi să aparţină Trupului lui 
Hristos, Marele şi adevăratul Arhiereu” (Arhiepiscopul Dmitri, 
Minunile Mântuitorului Iisus Hristos, trad. Prof. Dr. Remus Rus, 
EIBMBOR, Buc. 2004, p. 85). 

Gândindu-ne la cât de înspăimântătoare era şi este lepra, 
cu atât mai mult în acele timpuri, şi foarte contagioasă, ne 
dăm seama cât de mare ar fi trebuit să fie recunoştinţa celor 
nouă, care au uitat să vină, să mulţumească, faţă de vindecarea 
primită de la Mântuitorul, ceea ce a făcut unul care era de 
alt neam, de altă credinţă decât iudeii. Cu atât mai mult noi 
toţi, cei care am fost vindecaţi de lepra spirituală care este 
păcatul, de care nimeni nu este curat, chiar dacă viaţa lui ar 
fi o singură zi pe pământ, şi care zăceam afară din cetatea 

cea cerească, aşa cum leproşii zăceau 
afară din cea pământească, şi pentru 
care Domnul S-a întrupat (a luat firea 
noastră omenească) suferind pentru 
noi Patima cea mai grea, pe lângă lu-
area firii noastre, sau a chipului de rob, 
aşa cum arată Sfântul Apostol Pavel 
în Epistola către Filipeni, cap. 2, care 
este Crucea Sa. Pentu aceasta, „întot-
deauna trebuie să fim recunoscători 
lui Dumnezeu pentru tot ceea ce pri-
mim, mulţumindu-i şi preamărindu-L 
pe Dumnezeu în rugăciune. Chiar şi 
atunci când primim ceea ce am cerut 
în rugăciune, adeseori considerăm că 
am meritat acest lucru sau că a venit de 
la sine şi uităm să aducem mulţumire. 
De asemenea, nu trebuie să judecăm 

pe nimeni, să găsim neajunsuri în faptele bune săvârşite de 
alţii, doar pentru simplul fapt că nu ţin dreapta credinţă, sau 
că nu au nici o credinţă (desigur ştim că fără credinţă este cu 
neputinţă a bine plăcea lui Dumnezeu cf. Evr. 11, 6, şi că nu 
orice credinţă este şi adevărată, ci una este cea mântuitoare 
cf. Ef. 4, 5, dar tot atât de adevărat este că sunt unii care au 
dreaptă credinţă, dar trăiesc precum păgânii). Adeseori, în 
mândria noastră ne este foarte greu să credem că Dumnezeu 
ar favoriza pe un eretic sau păgân. 

Suntem oare într-atât de neghiobi încât să ne închipuim că 
putem limita mila lui Dumnezeu? (care voieşte ca toţi oamenii 
să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină cf. I Tim. 2, 
4). În cele din urmă, trebuie să fim atenţi faţă de propriile noastre 
boli, în special faţă de cele spirituale. Mândria ne face adeseori 
să credem că ceea ce este de condamnat la alţii în cazul nostru 
ar reprezenta doar un fleac. Să înţelegem, aşadar, că am putea fi 
noi înşine „leproşi spirituali”, având nevoie urgentă şi profundă 
de mila vindecătoare a lui Dumnezeu” (Ibidem, p. 87).

Părintele Gheorghe Ionașcu
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

SCRISOAREA a II-a – despre 
șansele de recuperare a homosexualilor

„În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, şi care au ridi-
cat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. 
Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe 
Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, 
Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu 
decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.”

19 ianuarie – duminică – Sf. cuv. macarie egipteanul; Sf. ier. marcu, 
mitropolitul efesului; Sf. mc. eufrasia – duminica a XXiX-a după rusalii 

(a celor 10 leproşi) – Sf. ev. luca 17, 12-19

24 februarie – Duminică – Întâia și a doua aflare a 
Cinstitului Cap al Sf. ioan Botezătorul – Duminica a 
XXXiii-a după rusalii (a Vameșului și a Fariseului) – 

Sf. ev. luca 18, 10-14; (Începutul Triodului)
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1. Şi îndată dimineaţa, arhiereii, ţinând sfat cu bătrânii, 
cu cărturarii şi cu tot sinedriul şi legând pe Iisus, L-au dus şi 
L-au predat lui Pilat. 

2. Şi L-a întrebat Pilat: Tu eşti regele iudeilor? Iar El, 
răspunzând, i-a zis: Tu zici. 

3. Iar arhiereii Îl învinuiau de multe. 
4. Iar Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? Iată câte 

spun împotriva Ta. 
5. Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat se 

mira. 
6. Iar la sărbătoarea Paştilor, le elibera un întemniţat 

pe care-l cereau ei. 
7. Şi era unul cu numele Baraba închis împreună cu 

nişte răzvrătiţi, care în răscoală săvârşiseră ucidere. 
8. Şi mulţimea, venind sus, a început să ceară lui Pilat 

să le facă precum obişnuia pentru ei. 
9. Iar Pilat le-a răspuns, zicând: Voiţi să vă eliberez pe 

regele iudeilor? 
10. Fiindcă ştia că arhiereii Îl dăduseră în mâna lui din 

invidie. 
11. Dar arhiereii au aţâţat mulţimea ca să le elibereze 

mai degrabă pe Baraba. 
12. Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: Ce voi face deci 

cu cel despre care ziceţi că este regele iudeilor? 
13. Ei iarăşi au strigat: Răstigneşte-L! 
14. Iar Pilat le-a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai mult 

strigau: Răstigneşte-L! 
15. Şi Pilat, vrând să facă pe voia mulţimii, le-a eliberat 

pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca să fie răstig-
nit. 

16. Iar ostaşii L-au dus înăuntrul curţii, adică în pretoriu, 
şi au adunat toată cohorta. 

17. Şi L-au îmbrăcat în purpură şi, împletindu-I o cunună 
de spini, I-au pus-o pe cap.

18. Şi au început să se plece în faţa Lui, zicând: Bu-
cură-Te regele iudeilor! 

19. Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi, 
căzând în genunchi, I se închinau. 

20. Şi după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de purpură 
şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. Şi L-au dus afară ca să-L 
răstignească. 

21. Şi au silit pe un trecător, care venea din ţarină, pe 
Simon Cirineul, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf, ca să ducă 
crucea Lui. 

22. Şi L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăceşte 
„locul Căpăţânii”. 

23. Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El 
n-a luat. 

24. Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui, 
aruncând sorţi pentru ele, care ce să ia. 

25. Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea. 

26. Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor. 
27. Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a 

dreapta şi altul de-a stânga Lui. 
28. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege 

a fost socotit. 
29. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau, clătinându-şi 

capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei 
zile îl zideşti. 

30. Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi, coborându-Te de pe 
cruce! 

31. De asemenea şi arhiereii, batjocorindu-L între ei, 
împreună cu cărturarii, ziceau: Pe alţii a mântuit, dar pe Sine 
nu poate să Se mântuiască! 

32. Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, 
ca să vedem şi să credem. Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl 
ocărau. 

33. Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s-a făcut 
peste tot pământul până la ceasul al nouălea. 

34. Şi la al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: 
Eloi, Eloi, lama sabahtani?, care se tălmăceşte: Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit? 

35. Iar unii din cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau: Iată, 
îl strigă pe Ilie. 

36. Şi, alergând, unul a înmuiat un burete în oţet, l-a pus 
într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: Lăsaţi să vedem dacă 
vine Ilie ca să-L coboare. 

37. Iar Iisus, scoţând un strigăt mare, Şi-a dat duhul. 
38. Şi catapeteasma templului s-a rupt în două, de sus 

până jos. 
39. Iar sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând că astfel 

Şi-a dat duhul, a zis: Cu adevărat omul acesta era Fiul lui 
Dumnezeu! 

40. Şi erau şi femei care priveau de departe; între ele: 
Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic şi a lui 
Iosi, şi Salomeea, 

41. Care, pe când era El în Galileea, mergeau după El şi 
Îi slujeau, şi multe altele care se suiseră cu El la Ierusalim. 

42. Şi făcându-se seară, fiindcă era vineri, care este 
înaintea sâmbetei, 

43. Şi venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care 
aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat 
la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. 

44. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând pe sutaş, 
l-a întrebat dacă a murit de mult. 

45. Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. 
46. Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe 

cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt 
care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormân-
tului. 

47. Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau 
unde L-au pus. 

Să cunoaștem Scripturile
Sfânta evanghelie după marcu

capitolul 15
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26 ianuarie – duminică – Sf. cuv. Xenofont, 
maria, arcadie şi ioan – duminica a XXXii-a după 

rusalii (a lui zaheu) – Sf. ev. luca 19, 1-10

Despre îndreptare

„Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și 
acesta este fiu al lui Avraam.” (Luca 19, 9)

Zaheu, mai marele vameșilor, este un rod minunat al 
trecerii Domnului prin Ierihon, în ultima Sa călătorie spre 
Ierusalim. Om lacom și zgârcit între iudei, care asuprea 
pe săraci și pe vameși, punea dări mari din care lua o 
parte pentru sine, nu făcea milostenie și nu voia să audă 
de pocăință. Dar totuși, caută un povățuitor, o călăuză 
pentru sufletul său.

Nimeni nu l-a acuzat în fața Mântuitorului pentru 
nedreptățile sale, dar, strălucind în inima sa lumina harului, 
el singur s-a judecat pe sine vinovat și dator să-și 
dea la săraci jumătate din averea sa.

Zaheu, care înseamnă „curat, pur”, era „fiu al lui 
Avraam”, dar își călcase în picioare numele frumos 
și calitatea prin comportamentul său. 

Vameșii erau cunoscuți pentru grelele poveri 
ce le puneau poporului iudeu, pentru impozitele 
percepute. Fiind angajați de Imperiul Roman pen-
tru un contract de cinci ani, se angajau să verse 
statului o sumă de bani, având o largă libertate 
privind modul în care adunau banii. Toții sărmanii, 
văduvele, bolnavii deveneau victime sigure ale 
rapacității vameșilor. Erau urâți și disprețuiți de 
popor, așa de mult încât numele lor era asociat cu 
numele de păcătos.

Tot ce strânsese Zaheu era de pe spinarea sărmanilor, își 
avea alături doar familia și câțiva prieteni care se bucurau 
de bogăția lui. Cu toate acestea, el voia să vadă „cine este 
Iisus”, Cel care trecea prin Ierihon. S-a suit într-un sicomor 
(dud) și de acolo l-a chemat Iisus.

Cunoscătorul de inimi, Iisus, face acum ce n-a mai făcut 
cu nimeni: se autoinvită în casa mai marelui vameșilor. 
Acum devine de fapt din Zaheu păcătosul, iubitor de avere 
și nelegiuiri, un Zaheu care-și dă seama că are nevoie de 
ceva și aceasta nu este decât mântuirea pe care poate să i-o 
dea doar Iisus. Se pocăiește și își ia singur „canonul” de 
pocăință și nu unul ușor, ci pe cel mai greu, să dea jumătate 
din avere săracilor și împătrit celor pe care-i năpăstuise.

Păcatul cel mare al lui Zaheu era iubirea de avere, îl 
stăpânea, acum alege o smulgere de sub stăpânirea greului 

său păcat. Se spune despre el că nici averea rămasă n-a 
ținut-o pentru sine, căci a devenit ucenic al lui Hristos, 
astfel că o tradiție spune că l-a însoțit pe Sfântul Apostol 
Petru, care l-a așezat episcop în Cezareea Palestinei, ur-
mând în această slujire lui Corneliu, fostul sutaș.

„Astăzi” în casa lui Zaheu trebuie să devină „astăzi” 
în casele tuturor, adică toți să trecem prin fericita noastră 
întâlnire cu Dumnezeu. Așa ne mântuim, când voința de 
mântuire a noastră se întâlnește cu harul lui Dumnezeu. 
Judecătorul lui Zaheu a fost propria conștiință, iar dorința 
lui de îndreptare a fost bineprimită de Dumnezeu. Așa a 
câștigat milă și îndurare de la Dumnezeu pentru râvna sa 
de îndreptare.

Pocăința casei lui Zaheu trebuie să devină exemplul 
viu de întoarcere de la păcat pentru toate familiile creștine, 

căci toți suntem fiii lui Dumnezeu după har și oameni 
păcătoși după fapte. În fiecare dintre noi este un „Zaheu” 
care așteaptă să treacă Iisus, căci toți suntem biruiți de 
păcate, de lăcomie, de zgârcenie, de nepocăință. Și în noi 
este mândrie, grijă doar de trup, de avere, de desfrânare, 
de cele trecătoare.

Domnul ne privește și pe noi și ne cheamă permanent, 
dorind să intre și-n casa sufletelor noastre. Trebuie doar să 
ne dorim să ne pocăim de la păcat, să-L primim bucurân-
du-ne, desprinzându-ne din mulțimea grijilor vieții și ale 
lumii, ridicându-ne deasupra tumultumului ei, acum când 
El vrea să  intre-n casa noastră. Aici, în casa sufletului, vom 
auzi și noi ca oarecând Zaheu: „Astăzi s-a făcut mântuire 
casei acesteia.” Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie  
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

„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 dud, 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.”
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26 ianuarie – duminică – Sf. cuv. Xenofont, 
maria, arcadie şi ioan – duminica a XXXii-a după 

rusalii (a lui zaheu) – Sf. ev. luca 19, 1-10
(Rețetă culeasă de Mihail Popa)

Ingrediente: 1 ceașcă de orez, 1 morcov, 1 ră-
dăcină de pătrunjel, 1 țelină mică, 1 lingură de ulei, 
sare.

Mod de preparare: Zarzavatul se curăță, se dă pe 

răzătoare și se pune la fiert în apă cu sare. 
După ce s-a fiert, se strecoară. În supa strecurată 

se adaugă orezul, uleiul și se lasă la fiert. 
Se potrivește de sare și se servește caldă cu pâine 

sau crutoane. 
Poftă bună și Doamne-ajută!

Eu… omul fără nume, fără somn şi fără drum,
Eu… omul făr’ de leac şi viitor,
Eu… omul ce mi-am injectat visarea-n scrum,
Eu… omul rătăcit, nu vreau să mor!

Sunt Prâslea jalnic, adormit pe patul de seringi,
Sunt Greuceanu în sevraj, cu paloşul făcut garou,
Sunt cel ce crede „ultima şi-apoi învingi”
Sunt cel ce mi-am făcut din viaţă un ghetou.

Nu mai ştiu de e noapte, zi sau în amurg,
Nu mai miros, nu mai aud, nu mai visez
În vene e un troc, cele frumoase mi se scurg
Şi-n loc de sevă, toată rătăcirea-mi injectez.

Tu, Doamne, scoate-mă de-aici, nu mă lăsa!
La căpătâiul meu e mama, îmbăiată-n lacrimi de tristeţe.
În gând apare toată tinereţea mea
Primul surâs al meu şi primele poveţe.

Crezut-am, Doamne, că e suficient să-ncerc
Visul promis şi fără de hotar.

Dar m-am văzut căzând în viciosul cerc
Şi-acum de toate câte sunt nu am habar.

N-a fost de-ajuns a mamei mele îngrijire
Vroiam mai mult, fără să ştiu ce va urma.
La căpătâi stă singură şi fără de iubire
Copilul său n-a ascultat şi a plecat cu turma.

Prăpastia e mare, Doamne, nu mă părăsi!
Nu mai rezist, mi-e frig şi iadul e aproape.
Ridică-mă de-aici şi Te voi veseli
Te rog, Hristoase drag, nu vreau talantul să se-ngroape.

Alină-mi suferinţa, toate ale mele dor
Satana îmi plăteşte însutit.
În cap se zămisleşte al seringilor onor
Te rog, Hristoase, eu sunt fiul rătăcit. 

Adrian Ştefan Ambrozie (din „Gânduri pentru fiul 
rătăcit”, volum ce susține înfiinţarea primei Comunităţi 

Terapeutice Ortodoxe din România, la iniţiativa părinte-
lui Ciprian-Ioan Staicu, preşedintele Asociaţiei Prietenii 
Sfântului Efrem cel Nou, şi cu binecuvântarea Arhiepis-

copului Covasnei şi Harghitei, ÎPS Ioan Selejan)

Plină de viaţă, ea făcea şi mici greşeli, însă pe el nicio-
dată nu-l preocupau acestea, căci era copleşit de iubire.

Am întâlnit în viaţă o pildă de soţ adevărat şi autentic, 
care m-a cutremurat. A trăit aici, prin părţile noastre, un 
domn adevărat, care în firea sa purta întreaga desăvârşire 
omenească, cu ajutorului harului lui Hristos. La vârsta 
de treizeci de ani a socotit că este pregătit să facă pasul 
spre căsătorie. Ca un adevărat creştin, a stăruit cu multă 
rugăciune şi cerere la Domnul nostru să-l lumineze şi să-l 
ajute în scopul său. Şi-a întors cugetarea spre cuvintele 
Scripturii: „femeia bărbatului de la Domnul se rânduieşte” 
(Pilde 19, 14).

S-a hotărât, aşadar, să se însoare. Era încredinţat că 
persoana care i-a fost peţită fusese trimisă de Dumnezeu. 
S-a făcut cu multă evlavie nunta, de vreme ce au fost ţinute 
toate rânduielile noastre creştineşti. Chiar dacă soţia sa 
era mai tânără decât el cu zece ani, nu a ţinut seama de 
aceasta, având credinţă statornică în pronia dumnezeias-
că. Deseori se purta cu ea ca şi cum ar fi fost fata lui. Plină 
de viaţă, ea făcea şi mici greşeli, însă pe el niciodată nu-l 
preocupau acestea, căci era copleşit de iubire. Pentru că 

avea afaceri însemnate în străinătate, îndatoririle obşteşti 
l-au obligat să se mute acolo. Cu rugăciune şi crezând 
totdeauna în atotmântuitoarea pronie a lui Dumnezeu, şi-a 
luat soţia împreună cu el. Însă după puţină vreme tânăra 
soţie a început să fie nemulţumită. Bănuia că soţul ei a 
luat-o împreună cu el ca s-o despartă de mediul ei. El a 
încercat atunci să o liniştească, dar n-a reuşit. Şi soţia a 
plecat, întorcându-se singură în Grecia.

A voit mai apoi să trăiască libertatea, potrivit patimilor 
şi obişnuinţelor pe care le deprinsese. Unii oameni „de 
meserie” au sfătuit-o spre cele rele şi a ajuns să lucreze 
într-un cazinou ca femeie uşoară. Soţul, desăvârşit şi 
mărturisitor, nu a încetat să se roage şi să se neliniştească 
duhovniceşte pentru ea în fiecare zi. Rugăciunea sa, sau 
mai curând strigătul său către Dumnezeu era totdeauna 
acelaşi: „Doamne al meu, voi stărui să te silesc pentru 
soţia mea. Sfânta Ta învăţătură că «femeia bărbatului 
de la Domnul se rânduieşte» nu se va stinge niciodată 
din fiinţa mea. Ascultă rugăciunea mea, cererea mea, 
mijlocirea mea. 

(continuare în pagina 12)

eu, fiul rătăcit

o pildă vie de soţ autentic

Supă de orez
Bucate mănăstirești



12 Calea ÎnĂlȚĂrii, anul Vi, nr. 53, ianUarie 2014

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare

1. Duminică, 12 ianuarie 2014 – Proiect nou, ȘCOALA DE DUMINICĂ 
PENTRU FAMILIE, tema 3 – Despre concepție și sarcină.
2.    Duminică, 19 ianuarie  – Studiu biblic – Sf. Ev. Marcu, cap. 15.
3.    Duminică, 26 ianuarie – Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur.

INFO: 0768.35.76.75 sau la avizierul Bisericii

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea domnului”

pe uliți de lumină

poem pentru 
ne-murire

„… trec iarăși pe aceleași uliți
unde-am fost prietenul mic al
țărânii din sat. Port acum în
mine febra eternității…” 

(L. Blaga, Sat natal)

A căuta originile propriei ființe într-un spațiu încărcat spiri-
tual cu ceea ce ne reprezintă esențial, înseamnă să privim lucid 
spre noi înșine pentru a găsi acel „edificiu afectiv”, format din 
oameni și locuri, pe care-l purtăm, fără rest, de-a lungul vieții, 
în suflet.

De aceea, mi-aplec privirea spre satul copilăriei mele sau 
spre locul sacru zugrăvit în imagini de bunicii și bătrânii trecuți 
în amintire. Același cadru, neschimbat în esență și totuși… atât 
de îndepărtat și vechi pentru o lume deschisă modernizării.

Mai este satul de azi matrice existențială ce se constituie ca 
ax al lumii lăuntrice, al spiritualității nealterate, ce ne apropie 
de Dumnezeu și de creația Sa în starea cea mai pură?

Simțim românește și vrem să ne definim ca neam creștin, 
căutând împlinirea ființei lezate de „prea mult” nou, de prea 
multă artificialitate și indiferență spirituală.

Voi întoarce mereu privirea spre satul copilăriei mele și spre 
mine și de voi constata obiectiv schimbări în satul copilăriei 
mele și înlăuntrul meu, le voi acoperi cu imaginea satului etern 
rămas în memoria mea, un sat de la poalele muntelui, peste care 
anotimpurile în trecere lasă doar mireasma timpului ce s-a dus 
și a timpului ce va veni… 

Monica Buțu

Monica Buțu

Să învățăm să murim, trăind frumos și
trecerea nu va fi decât o lecție de viață
pentru cei rămași.

Se-ntâmplă ca murind un timp
să prețuim uitarea
și înălțarea până la aripi de îngeri
ce s-au plecat în așteptare
și se desfac de lumină
în azurul lacrimilor noastre

văd zâmbet de suflet
trecut spre-nvierea
Învierii din urmă.

Nu trecerea doare
nici teama uitării de lume
ci urma tăcută
a pasului nostru prin timp.

(urmare din pagina 11)
Ce dacă, Doamne al meu, a căzut în înşelare o tânără 

copilă? Eu mă rog pentru ea şi nu voi înceta să plâng 
«în faţa Ta ziua şi noaptea». O voiesc pe soţia mea. Eu, 
Doamne al meu, o iert. Tu nu o vei ierta? Nu o vei tămădui? 
Pentru ce, Atotbunule Stăpâne, «negrăita» Ta chenoză nu 
ai ieşit căutându-l pe cel «pierdut», pe cel «rătăcit», pe cel 
bolnav? Mărturisesc în faţa bunătăţii Tale că nu voi înceta 
să Te necăjesc, dacă nu îmi dai înapoi soţia legiuită”.

A continuat acest erou timp de doi ani să se roage, să 
plângă, silind milostivirea preadulcelui nostru Mântuitor 
Iisus Hristos. În acest timp al stăruinţei sale harul a lucrat. 
A trezit-o pe fată din căderea şi pierzania ei şi a făcut-o 
să mărturisească cu suspine: „Dumnezeu trebuie să facă 
acum alt iad, pentru că acesta care există este prea mic 
pentru mine!”. Cu sfială, fără curaj, s-a hotărât să-i scrie 
o scrisoare soţului care plângea: „Nu îndrăznesc să te 
numesc soţ, nu am dreptul; însă, dacă mă întorc, mă vei 
primi fie şi ca pe o slujnică?”. Numaidecât ce acesta a primit 
scrisoarea, s-a şi înseninat şi a fost încredinţat că a sosit 
momentul sfârşitului chinului lor. I-a răspuns cu fireasca sa 
tandreţe: „Iubirea mea, de ce ţi-ai pierdut curajul? Nu te-
am trimis eu în vacanţă şi-mi aşteptam cu nelinişte soţia? 
Iubirea mea, când te vei întoarce în braţele mele?”.

După scrisoarea de răspuns, ea a prins curaj şi i-a scris: 
„Vin de îndată”. S-au înţeles asupra zilei sosirii şi a aştep-
tat-o la aeroport. Imediat ce ea a coborât şi l-a întâlnit, a 
căzut jos şi a început să se lovească, plângând tânguitor. 
Atunci a luat-o în braţele sale şi mângâind-o au ajuns la 
automobilul lor. A aşezat-o lângă el; o mângâia neîncetat, 
încercând să o înduplece să nu-şi mai amintească nimic din 
cele trecute şi spunându-i: „Pocăinţa pe toate le vindecă, 
de vreme ce ne vom ruga împreună”. Cu această tandreţe 
şi delicateţe a sosit noaptea. Numai ce a închis ochii acest 
erou al jertfirii de sine şi al iubirii, că „a fost răpit în vedere 
duhovnicească şi a ajuns până la al treilea cer”. Nu putea 
să descrie şi să istorisească cele de care a fost învrednicit 
de harul dumnezeiesc. A văzut cetele sfinţilor, „bunătăţile 
cele nepieritoare ale celor mântuiţi”, şi întreaga iubire dum-
nezeiască, care l-a ţinut în extaz. Atunci cu adevărat mi-am 
prihănit ticăloşia mea și mi-am spus: te lauzi în deşert, că-
lugăre, cu viaţa ta, de vreme ce acesta, cu o singură jertfă, 
a fost ridicat până la „al treilea cer”. Iată o pildă şi o icoană 
de soţ şi bărbat adevărat. După această întâmplare, fata 
s-a dovedit a fi o soţie desăvârşită (ideală).

(Gheronda Iosif Vatopedinul, Dialoguri la Athos, 
Editura Doxologia, p. 131-133), www.doxologia.ro

o pildă vie 
de soţ autentic


