Calea ÎnĂlȚĂrii

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

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)

Periodic de spiritualitate şi atitudine creştină ortodoxă, editat de Parohia Înălţarea Domnului, Tîrgu-Jiu, judeţul Gorj
Anul VI, nr. 54, februarie 2014

Editorial

Înfricoșătoarea Judecată

„Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea Judecății lui
Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut în trup, ori bine, ori rău.”
(II Cor. 5, 10)
Judecata creștină este o continuă cercetare, dar în mod special
învierea morților, a doua venire a lui Hristos, Judecata de Apoi și răsplata
sunt pomenite în Duminica Lăsatului Sec de carne. Așa mărturisim în
Simbolul credinței: „Iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții”,
întru Împărăția Sa care „nu va avea sfârșit”, deci „așteptăm învierea
morților și viața veacului ce va să fie.”
Nu ne este destul să mărturisim învierea morților, a doua venire a
Mântuitorului Hristos, a Judecății ce va să vie sau a răsplătirii de după
Judecată, nu e de ajuns doar să ne gândim, ci trebuie să avem în vedere cuvintele: „Privegheați și vă rugați, ca ziua aceea să vă găsească
pregătiți” și „De ziua aceea nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul,
ci numai Tatăl.” Să stăm într-o așteptare adevărată, să fim pregătiți să-L
întâmpinăm pe Domnul Hristos oricând ar veni, ca unii care suntem cu
luare aminte la viața noastră ca să putem oricând să începem o viață
nouă cu Hristos în veșnicie.
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Când va veni Judecătorul, vor sta înaintea Lui „toate neamurile
pământului”, vor sta înaintea Lui viii și morții. Cei morți vor învia așa
cum Dumnezeu a făcut lumea din nimic, așa cum din neființă întru ființă
a adus pe om cu puterea Sa dumnezeiască. Atunci vom da răspuns
pentru cele pe care le-am făcut în viață, spre un răspuns bun nădăjduim, așa cum ne învață Biserica: „Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără
durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată
a lui Hristos, să cerem.” Ni se va cere să răspundem cum ne-am raportat la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum I-am slujit și cum ne-am
raportat la frații Lui mai mici, la semenii noștri. Cu judecata noastră,
Fiul lui Dumnezeu face o legătură între El și oamenii care au trebuință
de ajutor. Așa încât cei ce doresc să-I slujească Domnului vor ajuta
negreșit și pe cei ce sunt semenii lor.
Hristos este în mijlocul nostru și printre cei ce au trebuință de ajutor,
printre cei flămânzi, însetați, goi, printre cei străini, printre cei bolnavi sau
în temniță. De mergem la aceștia, mergem la Hristos. Cu alte cuvinte,
slujind omului, slujim lui Dumnezeu. Orice bine făcut omului în numele
lui Dumnezeu și al credinței are dreaptă răsplătire. Până la judecata lui
Hristos este o judecată și o răsplată și în lumea aceasta. Mulți pătimesc
și pe pământ pentru faptele lor rele pe care le fac. Așa cum judecata de
pe pământ ne arată de multe ori nevinovați, așa și în ceruri Judecata lui
Dumnezeu îi arată pe unii curați, căci au trăit pe pământ viață curată:
„Cel ce crede în Cel ce M-a trimis pe Mine, la judecată nu va veni, ci
s-a mutat din moarte la viață.” (Ioan 5, 24)
Mai avem pe pământ o judecată a cugetului, a conștiinței. De este
bună sau rea, ne judecăm drept sau nedrept. Spune Sfântul Marcu
Ascetul: „Să nu asculți de inima ta până n-ai dezrădăcinat toate patimile,
pentru că pe cele pe care le are înăuntru, pe acelea le și pune înainte.”
Omul justifică și binele, dar și răul pe care-l face. Și când facem rău
zicem că am făcut bine. De aceea e nevoie de o judecată mai presus de
judecata noastră, de o judecată a lui Dumnezeu. Mai avem o judecată,
aici în lumea aceasta, atunci când mergem la spovedanie, când omul
merge să fie judecat, nu numai dezlegat. Până la Judecata de Apoi încă
se mai pot ajuta cei adormiți prin rugăciunile Bisericii, ca Dumnezeu să
le facă parte de rai acelora ce n-au ajuns în rai. Judecata va despărți pe
buni de răi cum desparte păstorul oile de capre. Dacă ne socotim între
cei care trebuie să se îndrepteze, dacă ne socotim între capre, atunci
avem nădejde să ne facem buni și să fim între oi. Dacă ne socotim între
oi, ca fariseul din pilda Mântuitorului, dacă spunem cu siguranță că ne
mântuim, s-ar putea să nu fim între oi și să ajungem între capre.
Tâlharul într-o clipă a câștigat raiul, iar Iuda într-o clipă l-a pierdut.
Dacă ne cercetăm cu amănuntul, ne vom găsi în multe lipsuri, dar să
avem nădejde spre mila lui Dumnezeu, cu neputința noastră să ne
arătăm Lui și să zicem: „Doamne, așa sunt! Ori de voiesc, ori de nu
voiesc, mântuiește-mă!”
Ne stă în față Sfântul Post cu multă vreme de cercetare, acum
ne spovedim și dorim să ne îndreptăm, acum Dumnezeu ne ajută pe
toți să facem lucruri cu rost și cu folos la mântuire. Să cugetăm că și
acum stăm în fața lui Dumnezeu, ca la Judecată, dar aici pe pământ,
în biserică, la sfintele slujbe, la rugăciune, la spovedanie.
Șederea noastră în fața lui Dumnezeu să fie cu mai multă dorință
de mântuire, așa cum a strigat tâlharul: „Pomenește-mă, Doamne, întru
Împărăția Ta!” Arată-mi, Doamne, mie păcătosului, și judecata rugăciunii,
a spovedaniei și judecata relelor ce le fac și îndreptează-mi viața, cugetul
și simțirea, ca să-Ți slujesc Ție, iar la Înfricoșata Judecată a Ta numără-mă
cu sfinții să pot avea răsplătirea cea dreaptă și veșnică. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi – a Lăsatului sec de
carne – 23 februarie; Sf. Sfinţit Mc. Policarp, Episcopul Smirnei; Sf.
Cuv. Gorgonia – Sf. Ev. Matei 25, 31-46)
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Întâmpinarea Domnului
Pentru că trăise-n templu
Știa tot rostul, Fecioara,
Și-nsoțită de Iosif,
Împlinește rânduiala.
În a 40-a zi de la
Mântuitoarea Întrupare
Pruncul Sfânt este adus
La templu spre închinare.
Astăzi Cel fără de preț
Se lasă răscumpărat
Pe doi pui de turturea
Și Domnului Savaot închinat.

De ce nu se
modernizează
Biserica Ortodoxă?

Sunt persoane care critică Biserica Ortodoxă din cauza
refuzului acesteia de a se moderniza. Aceste persoane sunt
deranjate de faptul că avem și astăzi aceleași slujbe din trecut, aceeași iconografie, cântare, arhitectură etc. Privite cu
ochiul omului rupt de Dumnezeu, acestea trimit către lipsa
de noutate, deci la stagnare.
Biserica Ortodoxă nu ține pasul cu ritmul schimbărilor din
lume pentru că menirea ei nu este aceea de a se identifica cu
lumea, ci de a sfinți lumea. Când biruie duhul lumii în Biserică
avem parte de o Biserică secularizată. Iar această Biserică are
un impact din ce în ce mai redus asupra credincioșilor, pentru
că într-o astfel de Biserică omul se pune pe sine în față și nu
pe Hristos. Și atunci credincioșii nu mai găsesc nimic diferit
în Biserică față de ceea ce găsesc în lume.
Nu trebuie să ascundem faptul că sunt slujitori care, din
dorința de a fi în pas cu noutatea, au ajuns la tot soiul de
inovații liturgice și compromisuri, argumentând că fac aceste
lucruri pentru a-i apropia pe oameni mai mult de Dumnezeu.
Nu cred că o cununie oficiată pe marginea unui lac, de exemplu, și nu în Biserică, îi face pe cei prezenți să alerge după
Hristos, să aprindă în ei dorul după El.
Dacă Biserica ar fi avut drept întemeietor lumea, atunci
ar fi fost potrivit ca ea să caute să se asemene cât mai mult
cu ea. Dar de vreme ce ea este legată de Dumnezeu, Cel
nemișcat și neschimbător, atunci este explicabil de ce ea nu
caută să ia chipul lumii.
Lumea rănește și îmbolnăvește omul, în vreme ce Biserica
vindecă omul de rănile sufletești și trupești. Dacă Biserica ar
fi una cu lumea, atunci omul nu ar face decât să adâncească aceste răni, să le facă chiar mortale prin prezența sa în
Biserică.
Nu trebuie să ne îngrijoreze faptul că Biserica este într-o
reală tensiune cu această lume. De vreme ce Mântuitorul a
spus că „înțelepciunea acestei lumi este nebună”, e semn
bun că Biserica păstrează o distanță între chipul ei și chipul
lumii.
Rețineți că așa învechită cum pare Biserica Ortodoxă,
îi dă celui ce viețuiește în ea chipul lui Hristos. Iar Sfântul
Apostol Pavel spune „dacă este cineva întru Hristos, el este
făptură nouă” (2 Cor. 5, 17). De aici reiese că Biserica nu este
refractară noului și înnoirii.
De ce nu ține Biserica Ortodoxă pasul cu lumea? Pentru că
Dumnezeu nu ne vrea simpli oameni, ci dumnezei prin har. Din
acest motiv ea nu le dăruiește credincioșilor în cadrul Sfintei
Liturghii pâine și vin, ci Trupul și Sângele lui Hristos.
Adrian Cocoșilă, crestinortodox.ro

Că spune Legea lui Moise:
Tot ce este întâi născut,
Prin aducerea la templu
Domnului va fi sfințit.
Primind făgăduiala,
De-a rămâne-n viața asta
Până ce-o vedea-nceputul
Pentru mântuirea noastră,
Dreptul Bătrân Simeon
Îndemnat de Duhul Sfânt,
Îl întâmpină în templu
Pe Prunc binecuvântând.
Mâinile lui prea-bătrâne,
Primind cu recunoștință
Pe Făcătorul tuturor,
Se-nclină cu umilință.
Cu Duhul lui proorocesc,
Vede-ntreaga măreție
A Celui ce a venit
Să ne scoată din robie.
Cu mare milostivire,
Prin cântarea minunată
Cere a lui „slobozire”
Ce-a fost mult timp așteptată.
Știe c-a venit Hristos
Mesia Cel așteptat,
Se bucură pentru toți
Și poate „pleca”-mpăcat.
Că au văzut ochii lui
Mântuirea cea gătită
Tuturor popoarelor,
De Dumnezeu dăruită.
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2 februarie – duminică – Întâmpinarea Domnului; Duminica
a XVII-a după Rusalii (a Cananeencei) – Sf. Ev. Matei 15,
21-28, a Praznicului: Sf. Ev. Luca 2, 22-40
Doamne, ajută-mă!
Vorbind de minunea făcută de Mântuitorul Hristos la
insistenţa femeii cananeence, părintele Nicolae Steinhardt
spune că aceasta a fost supusă unui examen, desfăşurat
pe parcursul mai multor etape, ce a avut în vedere scoaterea în evidenţă a virtuţilor acestei femei păgâne, ce nu
făcea parte dintre fiii poporului ales, fapt care îi aducea
dispreţul fără vreun alt motiv, examen trecut cu brio și care
i-a adus o cunună unică, de care nimeni altcineva nu a
mai fost învrednicit în tot cuprinsul Sfintelor Evanghelii.
Înainte de a aminti aceste trepte pe care femeia le-a trecut,
trebuie să reţinem că Însuşi Mântuitorul a plecat în părţile
Tirului şi ale Sidonului, deci, cu alte cuvinte, a plecat în
întâmpinarea acestei femei, care şi ea la rândul ei a ieşit
din hotarele acelea, ale păgânătăţii. Deci minunea are loc
la întâlnirea dintre Dumnezeu şi om, în timp ce fiecare îşi
părăseşte hotarele sale. Dumnezeu pleacă în întâmpinarea celui care-L caută. Aceste etape ale drasticului examen
ar fi: Prima – neluarea în seamă, ignorarea, este cea în
care Mântuitorul nu-i răspunde nici un cuvânt, căci ce ar
putea fi mai rău decât să nu-i vorbeşti şi să nu-i răspunzi
celui nefericit, care te imploră, cerându-ţi ajutorul.
A doua – o constituie respingerea pedagogică a intervenţiei pe care Ucenicii, Apostolii, credincioşii şi apropiaţii
Săi o fac pentru ea, deşi ei au fost asiguraţi că orice vor
cere cu credinţă vor primi, de asemenea ei au primit asigurarea că lor li s-a dat posibilitatea cunoaşterii tainelor
Împărăţiei Cerurilor (Mt. 15, 11); ai căror ochi au văzut şi
ale căror urechi au auzit, ceea ce n-au văzut şi nu au auzit
mulţi drepţi, prooroci şi împăraţi (Mt. 13, 17); ei care au
primit cheile Împărăţiei Cerurilor şi puterea de a lega şi
dezlega şi pe pământ şi în cer (Mt. 16, 19; 18, 18; In. 20,
23); ei care la momentul Înfricoşătoarei Judecăţi, vor şedea
şi ei pe douăsprezece scaune de judecată, judecând cele
douăsprezece seminţii ale lui Israel (Mt. 19, 28) şi totuşi
nici lor nu li se răspunde, deşi, în alte situaţii, nu a refuzat
mijlocirile, în timp ce chiar Domnul îi asigură pe toţi că „pe
cel care vine la Mine nu-l voi scoate afară” (In. 6, 37).
A treia – declinarea de competenţă: „Nu sunt trimis
decât către oile pierdute ale casei lui Israel” – deşi ştim
că Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască
şi la cunoştinţa adevărului să vină, El care iubeşte pe cei
drepţi şi pe cei păcătoşi îi miluieşte, a Cărui milă este
nemăsurată, care face să răsară soarele şi trimite ploaia,
atât peste cei răi, cât şi peste cei buni, atât peste cei drepţi,
cât şi peste cei nedrepţi.
A patra – insulta, jignirea, ocara: „Nu este bine să iei
pâinea fiilor şi s-o arunci câinilor”, cu alte cuvinte, îi răspunde acestei femei cu concepţia pe care o aveau iudeii
faţă de cei care nu aparţineau neamului lor, aşa cum se
observă şi din convorbirea avută de Mântuitorul cu femeia
samarineancă, care se şi miră că Domnul, care, după îmbrăcăminte, Se arată a fi iudeu, vorbeşte cu ea, care era
femeie samarineancă, căci iudeii nu au nici un amestec
cu samarinenii, şi deci implicit cu toate celelalte neamuri
păgâne, pe care le considerau spurcate precum câinii.
„Atât de singular şi disonant şi uimitor e acest episod în
viaţa pământească a Mântuitorului, atât de ciudată scena
(în total contrast cu spiritul evanghelic), încât nu le putem
înţelege şi interpreta decât ca reprezentând etapele unui

examen, unei probe, unei încercări. Nu Domnul milei
Care n-a venit să judece, ci să o mântuiască (In. 12, 47)
îi vorbeşte hananeancăi, ci săvârşitorul unei experienţe
de punere la încercare a unei credinţe şi a unui caracter.
Iar candidata cum dovedeşte că a trecut proba, prin
ce-şi câştigă excepţionalele calificative şi premiul ce i se
acordă?
a) Prin credinţă. Ea, păgâna, străina, vine cu deplină
încredere la Hristos şi nici o clipă – în toată vremea crescândelor greutăţi ale examenului – nu se îndoieşte, nu
se supără, nu cedează ispitei de a renunţa să mai ceară
ori imboldului de a se îndepărta şi a-şi căta de treabă, nu
manifestă o cât de mică slăbiciune.
b) Prin dezinteresare. Nu cere pentru ea, cere pentru
fiica ei.
c) Prin curaj. Curajul de-a revendica, acolo pe pământ
cananeean, ajutorul unui iudeu. Apoi curajul de a rezista
afronturilor, insultelor ce i se aduc în public. În sfârşit curajul
(ori îndrăzneala) nu numai de a cere, ci şi de a striga.
d) Prin stăruinţă. Hananeanca perseverează, nu se dă
bătută, pare a cunoaşte parabola judecătorului nedrept.
(Ba şi mai mult: a şti că judecătorul acesta nu-i nedrept,
ci numai exigent. Ne este poate îngăduit a presupune că
hananeanca a intuit sfântul „joc” al Domnului).
e) Prin bună cuviinţă, impecabilă politeţe şi nedezminţită
eleganţă. Nu-i luată în seamă, e respinsă, e alungată, e
bruftuită, e insultată, e făcută de râs şi ocară – şi-şi păstrează totuşi, neîntrerupt calmul, nu încetează a se purta
şi a răspunde cu cea mai desăvârşită cuviinţă. I se închină
Domnului, I se aruncă la picioarele Lui (Mc. 7, 25), zice
Doamne, ajută-mă, iar invocării dispreţuitorului, atrocelui,
nemilosului proverb cu pâinea rezervată copiilor şi tăgăduită
câinilor ce replică îi dă? Îl neagă cumva ori protestează ori
îi denunţă cruzimea ori îl discută (cum ar fi putut prea bine
– chiar în limitele politeţei – face)? Nu, câtuşi de puţin. Îl
confirmă, zice: Da, Doamne.
f) Prin smerenie. Încuviinţând cu Da, Doamne, afirmaţia
Domnului, hananeanca dă dovadă şi de mare smerenie,
deoarece se recunoaşte a fi nu mai puţin nevrednică de
mila Sa decât un biet animal (socotit de popoarele orientale
ca spurcat).
g) Prin inteligenţă. Printr-o mare şi iscusită inteligenţă şi
un răspuns pe cât de neaşteptat, pe atât de extraordinar şi
abil şi care pe Domnul – iubitor de vorbire mintoasă – trebuie
să-L fi încântat… De aceea şi trece examenul cu brio şi ia
o notă peste calificarea maximă, ia – cum ar veni – zece
plus. Se alege – doar ea, numai ea – din toţi şi toate cărora
Iisus le-a făcut o minune pentru că L-au rugat şi au crezut în
El, se alege, ea singură, cu apelativul O, femeie! Vocativul
acesta exclamativ e absolut unic în Evanghelii. Tot unic
este şi adjectivul mare din sintagma mare este credinţa ta.
Nimănui altcuiva nu-i spune Domnul, mare este credinţa ta.
Şi tot nimeni nu se învredniceşte de cinstitoarea, aleasa,
suprema învoire: fie ţie după cum voieşti…
Fie ca răspunsul pe care-l vom da la sfârşitul mai
lungului examen ce este viaţa fiecăruia dintre noi să se
învrednicească şi el, nu desigur de menţiunea „magna
cum laude” obţinută de femeia hananeancă, însă măcar de
nota de trecere sau poate chiar, din mila Judecătorului, de
notă bună!” (N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 1994, pp. 40-43).
Părintele Gheorghe Ionașcu
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Sfântul Ioan Casian Românul
Mărgăritar de mare preţ,
În Sciţia Mică (Dobrogea) s-a născut (360),
Locul în care Întâiul Apostol Andrei
Ne-a creştinat dintru început,
Într-o distinsă familie
De români, din Podişul Casian,
În Casimcea, ce-i poartă numele,
Aproape de Tulcea, în ţinutul dobrogean.
A studiat cu sârguinţă
La şcolile timpului său,
Începând cu latina şi greaca,
Şi L-a iubit, de mic, pe Dumnezeu.
De tânăr simte-acea chemare
Spre o trăire liniştită,
Agonisindu-şi fapte care
Îl duc spre-o viaţă desăvârşită.
Pleacă spre Locurile Sfinte
Cu Gherman, prietenul său,
Mânaţi de dorinţa fierbinte,
De a-L urma pe Dumnezeu.
La Betleem, în mănăstire,
Monahi de timpuriu se fac
Urmând calea spre mântuire,
Că viaţa retrasă le e pe plac.
Auzind de viaţa cea înaltă
A pustnicilor Egiptului,
Au primit îngăduinţa
Să-ajungă-n Delta Nilului (385).
Intrând într-o mănăstire (Schitia)
S-au dat ei la ascultare,
În nevoinţă şi-osteneală
Spre-a lor binecuvântare.
S-au luptat mult cu ispite,
Învingându-le mereu,
Pentru că aveau nădejde-n
Dragostea lui Dumnezeu.
De la părinţii pustiei
Vrând să tragă mult folos,
Pleacă-n căutarea celor
Ce trăiau întru Hristos.
Pe sfinţii însinguraţi
Îi cercetau cu stăruinţă,
Cinstindu-le strălucirea
Harului, obţinut prin nevoinţă.
Şi astfel, străbătând cu Gherman
Pustietăţile Egiptului:
Schitul, Tebaida, Nitria, etc.
Au vizitat părinţii locului;
Acei oameni îmbunătăţiţi,
Cu trăiri interioare,
De la care au cules
Mărturisiri înălţătoare.
Fără grabă, cu răbdare,
Câte 7 ani au stat

de Dumitra Groza

4

În două rânduri în pustie;
Şi lucruri inedite-au învăţat.

Prima: „Aşezămintele vieţii
de obşte a călugărilor”,
Privind viaţa cea dinafară
Şi curăţirea de patimi a lor.

Pe la anul 400,
La Constantinopol au plecat
Şi pe Sf. Ioan Gură de Aur,
Predicând, l-au ascultat.

Iar a doua, un tezaur
De mărturisiri alese,
Întrebări şi răspunsuri de aur,
Cu har şi migală culese.

Dumnezeiescul patriarh,
Doar o privire-a aruncat
Şi calitatea sufletului lor,
În profunzime-a observat.

Un ghid de trăire în sine,
Foarte aproape de Dumnezeu;
Ca scop al vieţii creştine,
Cu gândul la Domnul, mereu.

Pe Sfântul Casian l-a convins
Să primească diaconia,
Iar pe Sfântul Gherman,
Să primească preoţia.

Acest minunat bărbat
Român, ce mult a călătorit,
Viaţa-ntreagă a trăit curat
Şi mult pe Domnul a iubit.

Cuceriţi de sfinţenia
Sfântului Ioan Gură de Aur,
Au rămas în apropierea
Minunatului tezaur,

A fost părinte al călugărilor
Din Apus şi-un demn învăţător,
Un vas ales, blând, răbdător,
Al vieţii de obşte iniţiator.

De curăţenie şi-nţelepciune
A desăvârşitului învăţător,
Cu un asemenea har,
De strălucit vorbitor.

O punte de legătură
Între monahismul răsăritean
Din Palestina, Capadocia etc.
Şi monahismul apusean.

Jertfind liniştea pustiei,
N-au pierdut, ci-au câştigat,
Că lângă Sf. Ioan Gură de Aur
Multe lucruri au învăţat.

Multe scrieri minunate
S-au păstrat în urma lui,
Comoară de învăţăminte,
Pentru slujitorii Domnului.

Când slăvitul patriarh,
De Teofil fiind exilat,
Sfinţii Casian şi Gherman
În misiune, la Roma, au plecat.

După-o viaţă, în rugăciune,
Împlinindu-şi rostul său,
Încărcat de fapte bune,
A plecat la Dumnezeu (29 febr. 435).
Sursă icoană: ioancasian.ro

Trimişi de cler şi de popor, (404)
Ca să fie înştiinţat
Inocenţiu I, episcopul Romei,
Cât Sf. Ioan Gură de Aur a îndurat.
Zece ani a stat la Roma,
Unde Sfântul Casian a slujit,
Ca diacon, la început,
Apoi, preot, a fost sfinţit.
Pleacă-n sudul Galiei (Franţa),
La Marsilia, unde s-a statornicit (415),
Cu un scop determinat
Şi ca preot a şi slujit.
Două mănăstiri a-ntemeiat,
După modelul din Răsărit,
Dar la clima de-aici adaptat,
Pentru un mediu potrivit.
Într-una slujeau bărbaţi,
Iar în cealaltă femei:
La suflet toţi fiind curaţi,
După-o rânduială cu temei.
Aici, Sfântul Ioan Casian,
La cererea episcopilor
Din Galia, scrie două cărţi,
Pentru îndrumarea monahilor.
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9 februarie – duminică – Odovania praznicului Întâmpinării
Domnului; Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie –
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului) –
Sf. Ev. Luca 18, 10-14 (Începutul Triodului)

„Zis-a Domnul pilda aceasta: doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş.
Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori,
nedrepţi, şi desfrânaţi, sau ca acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână şi dau zeciuială din toate câte câştig. Iar
vameşul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-şi ridice spre cer, ci îşi bătea pieptul său şi zicea: Dumnezeule,
milostiv fii mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa, decât acela; pentru că oricine
se înalţă pe sine se va smeri; iar cel care se smereşte pe sine se va înălţa.”
Despre smerenie
Anul bisericesc, din punct de vedere liturgic, este
împărţit în trei perioade, pe care le găsim consemnate în calendar şi anume: Perioada Triodului, Perioada
Penticostarului şi Perioada Octoihului. Perioada

Triodului este perioada prepascală, care ne pune
în faţă slujirea arhierească a Mântuitorului Hristos
realizată prin asumarea limitărilor, neputinţelor, durerilor firii noastre omeneşti, începând cu momentul
Întrupării şi până la Moartea prin Jertfa Sa pe Cruce,
prin care intră cu sângele Său în Sfânta Sfintelor din
ceruri, dobândind pentru întreg neamul omenesc
veşnică răscumpărare. Ea durează zece săptămâni,
trei săptămâni pregătitoare pentru Postul Mare, iar
celelalte şapte ale Postului Mare, începând cu Duminica Vameşului şi Fariseului şi încheindu-se cu
Sâmbăta cea Mare din săptămâna Sfintelor Pătimiri
ale Domnului nostru Iisus Hristos.
Triodul începe cu evocarea pildei Vameşului şi
Fariseului pentru că smerenia trebuie să fie prima
dintre virtuţi, ea fiind remediul celei dintâi patimi –
mândria, prin care Lucifer a căzut din slava sa, iar

Adam a călcat porunca lui Dumnezeu. „Aşa cum
rădăcina tuturor relelor e mândria, tot aşa, pricina
tuturor celor bune e smerenia, învăţa avva Evagrie.
Smerenia este semnul distinctiv al creştinismului
şi virtutea indispensabilă întregii vieţi duhovniceşti.
Fără ea e cu neputinţă să ne mântuim, nu putem nici
măcar să făptuim poruncile ori să facem un bine oarecare. Fiică a gândului la
moarte, Hristos Însuşi
desemnează smerenia
drept temelie şi obârşie
a zidirii omului lăuntric”
(Ieromonah Makarios
Simonopetritul, Triodul
explicat, trad. Diac. Ioan
I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu,
2008, p. 55).
Perioada pregătitoare
a Postului Mare se deschide astfel cu îndemnul
adresat fiecărui creştin de
a urma smereniei vameşului, pentru ca osteneala
sa ascetică să devină
o jertfă bine-plăcută lui
Dumnezeu. „Aşezată la
intrarea în Postul Mare,
ea îl previne pe credincios împotriva slavei deşarte la
care l-ar putea expune eforturile sale ascetice. Ca întreaga cateheză imnografică, învăţătura despre smerenie are funcţia esenţială de a echilibra regulile postului şi ascezei pe care le prevede typikon-ul, punând
în evidenţă dimensiunea lor duhovnicească. Fiindcă
fariseul era într-adevăr un drept care postea două zile
pe săptămână şi păzea Legea, aşa cum un creştin
zelos ar putea păzi cu stricteţe regulile typikon-ului,
dar s-a îngâmfat cu slavă deşartă, slăvindu-se cu
faptele sale şi judecând pe aproapele său: vameşul.
Aceasta e atitudinea de care trebuie să fugim încă de
la începutul parcursului ascetic pentru a putea primi
răsplătirile duhovniceşti ale virtuţilor pe care le vom
fi practicat în timpul Postului Mare: ele trebuie ţinute
ascunse în inimă, evitând cu toată atenţia judecarea
aproapelui.
(continuare în pag. 6)
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Despre smerenie
(urmare din pag. 5)
Slava deşartă şi corolarul ei, maimuţăreala virtuţii
prin ostentaţie, sunt două patimi care-l pândesc pe
ascet la începutul şi sfârşitul cursei sale.
Comentând această parabolă, imnografii urmau
o învăţătură comună vechii tradiţii monahale. Un părinte al monahilor, avva Evagrie, afirma, de exemplu:
„Păzeşte-te ca diavolul să nu te surprindă prin laude
ca să te înalţe în ochii tăi pentru ca să te facă să te
trufeşti cu virtuţile tale, ca şi fariseul; ci loveşte-te
pe tine însuţi ca vameşul, bate-te în piept spunând:
Dumnezeule, milostiveşte-Te de mine păcătosul!”.
Desigur, după învăţătura Părinţilor, dată fiind legătura
intimă între suflet şi trup, prin post şi asceză ajungem la smerenie. Smerindu-şi trupul prin privarea de
alimente, credinciosul îşi va putea abate sufletul, pe
parcursul celor patruzeci de zile ale Postului Mare,
de la atracţia plăcerilor, făcându-l astfel să coboare
în adâncul smereniei. Dar fariseul nu postea „cum
se cuvine”, căci dacă vrem să străbatem cu folos

Postul Mare, trebuie „să învăţăm legile postului” şi
să ne omorâm trupul „cu ştiinţă” şi discernământ,
amestecând smerenia în toate virtuţile: „Leagă de înfrânare smerenia, fără de care cea dintâi se va arăta
nefolositoare”. Căci smerenia e superioară ascezei şi
postului, aşa cum virtuţile sufletului sunt superioare
virtuţilor trupului!” (Ibidem, pp. 58-59).
Mai mult decât atât, în Tradiţia şi Cultul Sfintei noastre Biserici, este prezentă în această perioadă o rugăciune specială, alcătuită de Sfântul Efrem Sirul, care
ne atrage atenţia asupra patimilor care îl pot asalta pe
cel ce se hotărăşte să împlinească rânduiala postului,
cerând de la Dumnezeu să ne dăruiască vederea propriilor noastre neputinţe şi nu pe cele ale aproapelui:
„Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al
grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert,
nu mi-l da mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al
răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău. Așa
Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele
mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat
ești în vecii vecilor”. Amin.
Părintele Gheorghe Ionașcu

Noapte bună, copii din Belgia! (basm belgian)

A fost odată ca niciodată o fetiță din Belgia care
avea un cățel. Într-o zi, fetița s-a îmbolnăvit foarte
tare, iar părinții ei au dus-o la spital. După ce a consultat-o, doctorul a clătinat din cap.
– Îmi pare rău, le spuse el părinților, nu pot face
nimic, fetița voastră are o boală incurabilă. Dar, dacă
doriți, ați putea să o eutanasiați. Ne ocupăm noi, nu
vă costă nimic.
Și privi spre fetița care se juca liniștită cu cățelul.
– Ce zici, puișor, ai fi de acord?
Copilul se uită bănuitor în ochii doctorului.
– Da’ nu mă doare?
– Nu, nici vorbă, spuse hotărât doctorul.
O-nțepătură, uite-așa.
Și o ciupi ușor de mânuță, făcând din ochi părinților.
– Nu sunt de acord, interveni tatăl fetiței. Adică,
vreau să spun, poate ar fi mai bine să-i prelevați organele sănătoase. Ar putea fi salvate alte vieți, nu-i
așa, draga mea?
– Știu și eu, răspunse mama, sorbindu-și copilul
din ochi. Parcă n-aș vrea să-i dau chiar organele.
Dar mă gândesc, domnule doctor, n-ar fi posibil să o
congelați, pentru experimente?
Doctorul lăsă privirea în jos.
– Doamnă, vă înțeleg durerea, dar îmi cereți ceva
imposibil. Cercetările științifice nu se fac pe cadavre
congelate. Pe urmă, murmură el, suntem și noi oameni, înainte de a fi medici…
– Iertați-ne, domnule doctor, interveni iarăși tatăl,

durerea e mare, de aceea nu știm ce vorbim. Atunci,
să rămână eutanasierea.
Își mângâie fetița pe cap.
– Da, puiuț?
Fetița îl aprobă cuminte.
– Mai rămâne o problemă, spuse doctorul. Cum
doriți? O crematorizăm sau o îngropăm?
– Bună întrebare, observă tatăl. Să o întrebăm tot
pe ea. Ce zici, puișor, după ce te eutanasiem, ai vrea
să te ardem sau să te-ngropăm?
Fetița se gândi un pic.
– Da’ n-ați putea să mă prefaceți într-o jucărie?
– Ce jucărie? se miră doctorul.
– Un os de jucărie, zise fetița, și arătă spre cățel.
Izbucniră cu toții în râs. Mama își îmbrățișă copilul, iar tatăl îi ciufuli în joacă bretonul blond. Doctorul
privi cu admirație acest tablou al unei familii brave.
– Uite, de-asta iubesc eu copiii! Numai ei pot să
spună lucruri atât de trăsnite.
Și așa au eutanasiat-o pe fetiță, cățelul a primit
drept compensație un os de jucărie, iar părinții și
doctorul au rămas prieteni și au trăit fericiți până la
adânci bătrâneți și poate mai trăiesc și astăzi, dacă nu
s-o fi deschis pământul sub ei, să-i înghită de vii.
Sursa: http://ioanflorin.wordpress.
com/2014/02/15/noapte-buna-copii-din-belgia/
PS: Parlamentul belgian a aprobat
legea eutanasierii minorilor!
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Păhărelul cu nectar
De ce se face mereu noapte?
Pentru ca îngerii noştri păzitori
să facă între ei schimb de iubire
şi şoapte

viteji licurici rătăciţi de cete
se trezesc la bătaia speriată a inimii
unei fete

Doar noaptea,
de pe cea mai apropiată stea nedescoperită,
câte un spiriduş astronom
în căsuţa lui din vis
te invită

Noapte, copila mea, se face mereu
şi pentru că zilei
îi vine întotdeauna atât de greu
să mai joace în horă
când de braţul ei se prinde
...cea de a douăzeci şi patra
oră.

Uneori,
adormiţi cu nasul în flori,

O lume frumoasă

Au fost odată nişte oameni foarte, foarte harnici..
Ei umblau toată ziua de colo-colo, să facă lumea
şi mai frumoasă.
Mai măturau o străduţă, mai plantau un pomişor,
mai îngrijeau de o floare care se aplecase prea tare şi
nu putea să se mai ridice şi tot aşa...
Pe unde treceau aceşti oameni totul strălucea, aşa
de harnici erau.

Numai că într-o zi s-a întâmplat că unul dintre ei
s-a îmbolnăvit de tristeţe.
Toţi ceilalţi veneau lângă patul lui şi îl priveau.
Apoi dădeau puţin din cap şi începeau: unul îi
aşeza cearceaful care atârna pe marginea patului, altul
deschidea fereastra şi avea grijă ca perdeluţa să nu
stea strâmb, unul scutura faţa de masă de firimituri,
apoi o aşeza, bine întinsă la loc, altul îi spăla cana şi
punea în ea apă proaspătă.
Ce mai, erau nişte oameni harnici, aşa cum fusese
şi prietenul lor până să se îmbolnăvească.
De aceea nici nu prea ştiau cum să-l ajute.

bolnav de tristeţe, care acum râdea cu gura până la
urechi.
Fiul său tocmai îi spunea o poveste.
Omului din pat îi plăcu aşa de tare, încât îl rugă
să i-o mai spună o dată.
Era o poveste pe care oamenii mari şi foarte obosiţi
de hărnicie o citeau seara la culcare copiilor lor.
Şi în care se spunea că degeaba munceşti toată ziua
să faci lumea frumoasă, dacă tu nu ai cu cine să râzi
şi să te bucuri împreună de frumuseţea ei.
Pagină de Elia David

Într-o zi, pentru că nu avea cu cine să-l lase acasă,
unul dintre oamenii harnici îşi luă copilul cu el şi se
duseră la omul bolnav.
Acolo, tatăl copilului îşi începu treaba: scutură
o pătură, aerisi camera, şterse fereastra care nu mai
fusese ştearsă de o zi întreagă, puse câteva flori într-o
vază, aşeză CD-urile cu muzică la locul lor, până când
nu mai ştiu ce să facă şi se întoarse cu faţa către omul
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16 februarie – duminică – Sf. Mc. Pamfil şi Valent; Sf. Ier. Flavian,
Arhiepiscopul Constantinopolului – Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a
întoarcerii Fiului Risipitor) – Sf. Ev. Luca 15, 11-32
Despre pocăință
„Scula-mă-voi și mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune:
Tată, am greșit la cer și înaintea ta.” (Luca 15, 18)

Dumnezeu este numit de Sfânta Scriptură Tată al milostivirii (I
Cor. 1, 3), iar asta pentru că El mereu Se milostivește de cei păcătoși
care se întorc cu inima curată, cu adevărată pocăință. Spune Scriptura prin gura prorocului Isaia: „Când te vei întoarce și vei suspina,
atunci te vei mântui și vei cunoaște unde ai fost.” (Isaia 30, 15)
Acest lucru s-a petrecut și cu fiul risipitor care, mai întâi, și-a
venit în sine, a suspinat după fericirea ce o avusese în casa tatălui
său, iar apoi zice: „Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de
pâine, iar eu pier aici de foame?” (Luca 15, 17) Acum își simte
cu adevărat greutatea păcatelor sale. Fără această simțire de
trezire a conștiinței, nimeni nu poate să se întoarcă cu pocăință
către Dumnezeu. Foamea fiului risipitor nu este una trupească, ci
una sufletească, o foame mare ce îi aduce aminte de vremea pe
care o petrecuse în casa tatălui său. În casa tatălui avea o hrană
duhovnicească după care acum începuse să suspine, acum era
însă păzitor al porcilor în țară străină și pierduse hrana adevărată:
credința, nădejdea, dragostea, rugăciunea, înfrânarea, curăția.
Starea jalnică și de plâns în care ajunsese îl face pe fiul
risipitor să nu se mai considere fiu al tatălui, de aceea dorește
să fie primit ca pe un argat al său.
Pentru cei ce se mântuiesc sunt trei stări, cea dintâi e cea a
fiilor, adică a celor care slujesc cu dragoste lui Dumnezeu, despre
care spune Scriptura: „Cât
am iubit Legea Ta, Doamne,
ea toată ziua cugetarea mea
este.” (Psalmi 118, 97)
Apoi sunt argații, care
caută plată, se silesc să facă
Legea Domnului pentru a
dobândi fericirea veșnică:
„Plecat-am inima mea ca să
facă îndreptările Tale în veac
pentru răsplătire.” (Psalmi
118, 112)
Starea a treia este a robilor, a acelora care, temându-se de pedeapsa lui Dumnezeu, se
silesc să păzească poruncile Lui: „Străpunge cu frica Ta trupul
meu, că de judecățile Tale m-am temut.” (Psalmi 118, 120)
Așa gândea fiul risipitor, că și argații, care fac totul pentru răsplătire, primesc daruri duhovnicești și așa dorea să
fie primit în casa tatălui, ca un argat. Dar nu ca pe un argat
l-a primit tatăl, ci ca pe un adevărat fiu, care se întoarce cu
toată inima către El.
Preabunul și Milostivul Părinte, mai înainte de a zice fiul
căzut „greșit-am”, îl vede de departe și cunoaște hotărârea lui
cea din inimă de a se întoarce și nu mai socotește greutatea păcatelor sale, ci îi dă haina cea dintâi, adică nepătimirea cu care
era îmbrăcat când stătea în casa Sa, apoi inel în degetul său,
adică semnul legăturii celei dintâi când petrecea cu viață curată,
apoi încălțăminte în picioarele sale, adică voința cea tare de a
merge pe calea poruncilor lui Dumnezeu. Apoi le zice slugilor:
„Aduceți vițelul cel îngrășat și-l junghiați să mâncăm și să ne

veselim; căci fiul meu acesta pierdut a fost și s-a aflat, mort a
fost și a înviat.” (Luca 15, 23-24)
Mare și nemărginită este dragostea lui Dumnezeu față de
cei care se întorc la El și cu părintească dragoste primește pe
fiii săi cei pierduți.
Fiul pierdut nu făcuse fapte de pocăință, nu făcuse canonul pentru faptele cele rele, ci numai venindu-și în sine și
cunoscându-și starea jalnică în care ajunsese, a atras asupra sa
mila și îndurarea Părintelui său. Ce fapte bune putea face tâlharul
răstignit alături de Mântuitorul când mâinile și picioarele îi erau
pironite pe cruce? Doar strigarea i-a fost de ajuns: „Pomenește-mă,
Doamne, când vei veni întru împărăția Ta.” (Luca 23, 42) Bine
spunea Sfântul Efrem Sirul: „Pocăința, fără jertfe și cheltuieli,
poate să împace și să milostivească pe Dumnezeu.”
Pilda fiului risipitor, așezată în a doua Duminică a perioadei
Triodului, ne pregătește duhovnicește pentru începerea și trecerea cu folos a Sfântului și Marelui Post al Paștilor.
Părintele Milostiv este Tatăl nostru cel ceresc, fiul mai mare
simbolizează pe bunii creștini care ascultă pe Dumnezeu, iar
fiul cel mic pe păcătoși și neascultători, asemenea lui. Dintre
cei ascultători fac parte fiii buni ai Bisericii lui Hristos, care
împlinesc cu sfințenie poruncile Lui, care merg regulat la sfintele
slujbe, se roagă, care ascultă de Dumnezeu și de păstorii rânduiți,
se spovedesc și se împărtășesc, nasc și cresc copii cu frică de
Dumnezeu, duc viață smerită și fac milostenie. Toate le fac cu
bucurie, cu binecuvântare și rugăciune.
Iar cei neascultători sunt cei robiți de păcate, care nu merg
la biserică, care-și ucid copiii, bețivii, hulitorii de Dumnezeu,
desfrânații, ucigașii, cei mândri, zgârciți, care-și fac legi
după mintea lor asemenea
fiului risipitor. Mare păcat
este păcatul neascultării și
greu îi este omului să trăiască
după mintea lui, să nu asculte
de nimeni, să se depărteze de
Dumnezeu, de credință, de
rugăciune, de Biserică, de
preot sau de părinți: „Tată,
dă-mi partea ce mi se cuvine
din avere... și s-a dus într-o
țară îndepărtată.” (Luca 15, 12) Neascultarea este fiica mândriei,
de aceea cel mândru este lăsat să cadă în păcate grele ca să se
smerească și să se întoarcă cu pocăință.
Pocăința fiului risipitor este pilda noastră de îndreptare și
îndemn pentru toți pentru că neascultarea fiilor este durerea
părinților de astăzi.
Mai întâi este să le alegem duhovnic bun unde să-și mărturisească păcatele, să-i învățăm să se roage și să citească sfinte
cărți. Să luăm aminte ca nu cumva noi, ca părinți, să fim aceia
care-i împingem la tot felul de păcate prin exemplul rău pe
care îl dăm în casă. Să ne întoarcem la Dumnezeu Care ne-a
zidit și ne așteaptă în pragul bisericilor și să-i spunem că acum
ne căim, ne pare rău, ne temem de osânda veșnică, nu suntem
vrednici de a ne numi fiii Săi și să ne primească înapoi ca pe
cei din urmă robi ai Săi.
Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Să cunoaștem Scripturile

Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 16

1. Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria
Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au
cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă.
2. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii
(Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt.
3. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă
piatra de la uşa mormântului?
4. Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra
fusese răsturnată; căci era foarte mare.
5. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr
şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi
s-au spăimântat.
6. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe
Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este
aici. Iată locul unde L-au pus.

9. Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a
săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei
Magdalena, din care scosese şapte demoni.
10. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu
El şi care se tânguiau şi plângeau.
11. Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de
ea, n-au crezut.
12. După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre
ei, care mergeau la o ţarină.
13. Şi aceia, mergând, au vestit celorlalţi, dar nici
pe ei nu i-au crezut.
14. La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la
masă, li S-a arătat şi I-a mustrat pentru necredinţa
şi împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L
văzuseră înviat.
15. Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.
16. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui;
iar cel ce nu va crede se va osândi.
17. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste
semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi
noi vor grăi,
18. Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de
moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi
îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi.
19. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a
înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.
20. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi
Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele
care urmau. Amin.
bibliaortodoxa.ro
Sursă icoană Sfântul Apostol Marcu:
prediciortodoxe.ro

7. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui
Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi;
acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus.
8. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau
cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au
spus, căci se temeau.
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare
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Înmormântarea amână Nunta?

Înmormântarea este incompatibilă cu Nunta. Cea dintâi
naște întristarea, iar cealaltă naște bucuria. Pentru un om sănătos, în perioadele de mare întristare, chiar și marile bucurii
sunt greu de primit.
Înmormântarea și Nunta
Un credincios mi-a spus: „Nu facem Cununia anul acesta,
pentru că a murit o rudă apropiată.” Între timp, m-am tot
gândit la starea lui. Și, spre întristarea mea, am înțeles că
hotărârea de a amâna Nunta nu a fost luată în baza întristării
aduse de moartea rudei, cât din frica de a nu avea ghinion
sau alte necazuri.
De obicei, aceia care amână Nunta, indiferent de motiv, nu trăiesc în curăție, ci prelungesc timpul petrecut în
desfrânare. Oare poate fi ceva bun în petrecerea omului în
desfrânare (curvie) cu viitoarea soție? Drept aceea, socotesc
eu, mai bună ar fi încălcarea chiar a perioadei de doliu, ca
gest necuviincios, decât săvârșirea unor noi păcate.
Ce este moartea?

Omul nu a fost creat ca să moară. Moartea este nefirească.
Moartea este sfârșitul trupului. În clipa morții, sufletul se
desparte de trup, pentru ca trupul „să se întoarcă în pământ,
cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a
dat” (Eclesiastul 12, 7). Atunci, sufletul se mută din lumea
văzută, în lumea nevăzută. Moartea, deci, nu este o trecere „în
neființă”, ci o deșteptare la adevărata Viață, o simplă poartă
spre viața cea veșnică.
În slujba înmormântării, cântăm: „Chipul slavei Tale celei
negrăite sunt, deși port rănile păcatelor. Miluiește zidirea
Ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea Ta. Moștenirea cea
dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine, iarăși, cetățean al
raiului.”
Cei vii rămân în legătură cu cei morți, prin iubirea lor,
care este „mai tare decât moartea”, și prin rugăciunea adusă
înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Apostolul Pavel întărește
sufletul celor întristați, zicând: „Fraților, despre cei care
au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să vă întristați
ca ceilalți, care nu au nădejde. Pentru că, de credem că
Iisus a murit și a înviat, tot așa, credem că Dumnezeu, pe
cei adormiți întru Iisus, îi va aduce împreună cu El” (I
Tesaloniceni 4, 12-13).
Ce este doliul?
Doliul este o stare interioară și exterioară, ca expresie a
suferinței cauzate de moartea unei persoane dragi. Familia,
rudele și cei apropiați poartă haine închise la culoare (negre)
și refuză să participe la evenimente vesele, unde se râde și
se dansează. Deși nu este obligatoriu, bărbații obișnuiesc
să-și lase barbă. Acest lucru amintește de un obicei iudaic
asemănător, evreii lăsându-și barbă în perioadele de restriște
sau calamități.
Cât timp poartă doliu, rudele sunt înțelese de cei din jur,
care se simt constrânși să le arate mai multă grijă și dragoste.

Prin doliul purtat, cei din jur sunt îndemnați la rugăciune
pentru cel adormit. De asemenea, doliul îi ajută pe cei din
jur să cugete la moarte și să-și îndrepte viața.
În mod esențial, doliul nu este o perioadă de deznădejde și
de secătuire interioară, ci o perioadă de biruire a necredinței.
Deși pare astfel, doliul nu trebuie înțeles ca un timp de
bandajare a rănilor, ci ca un timp de sporire duhovnicească,
de întărire a credinței în nemurirea sufletului și în viața cea
veșnică.
Pentru mulți, doliul este chiar un timp al împăcării cu cel
plecat dincolo.
Cât timp se ține doliu?
Nu există un canon bisericesc privind perioada de doliu.
În mod obișnuit, familia celui adormit ține doliu vreme de
40 de zile. Parastasul săvârșit la 40 de zile este cel mai important dintre toate. Potrivit tradiției creștine, la 40 de zile
după moarte, sufletul se înfățișează înaintea lui Dumnezeu,
spre a fi judecat. Acum are loc judecata particulară a celui
adormit.
Din dragoste față de cel adormit, doliul se poate prelungi.
Unii țin doliu jumătate de an, iar alții un an sau chiar mai mult.
Sunt părinți care țin doliu toată viața după un copil trecut la
cele veșnice. Dacă doliul exterior poate fi încadrat într-un
timp limitat, doliul interior nu cunoaște nici un termen. Acesta
din urmă, adică iubirea și dorul după cel adormit, se concretizează în rugăciuni de iertare și pomenire cât mai dese.
Nunta, în același an cu Înmormântarea
Nu ținem doliu după vecinii și străinii care mor. Ținem
doliu doar după moartea persoanelor dragi. Cât timp, pentru
ceilalți, doliul este un semn de respect, pentru noi, doliul este
un semn de iubire, manifestată în rugăciuni de pomenire.
Nu putem săvârși Nunta în perioada de doliu, pentru că nu
ne putem bucura cam de nimic îndată după moartea unui om
foarte drag. Acesta ar trebui să fie motivul amânării Nunții,
după perioada de doliu, iar nu frica de a nu avea ghinion sau
teama de judecata celorlalți.
Nunta poate fi săvârșită după trecerea celor 40 de zile. Nu
este obligatorie trecerea unei perioade mai mari sau scurgerea
anului în curs. Însă, când iubirea față de cel adormit nu dă voie
sufletului să se bucure de Nuntă, aceasta mai poate fi amânată
o vreme, până când are loc întărirea duhovnicească.
*
Atunci când o înmormântare amână Nunta, viitorii miri
țin și ei doliu. Măcar 40 de zile. Apoi, dacă este sincer, doliul
lor nu le dă voie să trăiască în desfrânare. Oare poate fi ceva
bun în petrecerea omului în desfrânare (curvie) cu viitoarea
soție? Drept aceea, socotesc eu, mai bună ar fi încălcarea
chiar a perioadei de doliu, ca gest necuviincios, decât
săvârșirea unor noi păcate, prin amânarea Nunții, pe motivul
incompatibilității acesteia cu moartea unui om drag.
Teodor Danalache,
crestinortodox.ro
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PROMO:
Iulian Capsali – candidatul familiei româneşti
Iulian Capsali este unul dintre românii care s-au
implicat cu toată energia în viaţa cetăţii româneşti
începând cu decembrie 1989 şi până astăzi.
Tatăl a nouă copii crescuţi cu multă jertfă, în spiritul
credinței creștinești și cu deschidere spre valorile
educației prin școală, Iulian Capsali are conştiința
acută că trebuie să lupte pentru viitorul copiilor săi
şi al tuturor copiilor din România.
În ce Românie vor trăi aceştia? O Românie în
care credinţa şi identitatea sunt batjocorite sau într-o

Românie firească, o Românie aşa cum o voiau şi așa
cum era cea pe care o iubeau înaintaşii noştri?
Viitorul românilor este din ce în ce mai nesigur
în propria lor ţară. Ne creştem copiii, îi educăm, dar
ne gândim cu durere că mâine vor trebui să plece în
lumea largă pentru a o lua de la zero, pentru că ţara
lor nu le-a putut oferi nimic.
Având în vedere toate acestea, 22 de asociaţii
reprezentante ale familiei şi societăţii civile româneşti
l-au îndemnat şi delegat pe Iulian Capsali să reprezinte drepturile şi interesele familiei din România în
Parlamentul European şi, totodată, în mediul public
românesc.
În primul rând, este vorba despre respectarea
dreptului părinţilor de a-şi educa copiii potrivit propriei
lor tradiţii şi credinţe, lucru precizat de Constituţia
României, dar nespecificat în Codul civil românesc
şi în legile europene.
De asemenea, mandatul nostru are în vedere
asigurarea unui context economic social, cultural,
educaţional şi legislativ care să protejeze familia. Nu
în ultimul rând, domnul Iulian Capsali este delegat să
contribuie după putere la promovarea acelor legi care
vor asigura copiilor noştri posibilitatea de a trăi într-o
ţară suverană, în care ocrotirea mediului natural şi

educaţional, sănătatea şi viaţa să fie asigurate ca
drepturi fundamentale ale cetăţenilor.
Parlamentul European este locul în care astăzi
se decide viitorul popoarelor europene. Însă, până
acum, majoritatea reprezentanţilor noştri au votat, în
cele mai multe cazuri, aşa cum li s-a dictat din culise,
mai curând împotriva intereselor familiei, a suveranităţii naţionale, a educaţiei şi sănătăţii poporului
român. Cu ajutorul dumneavoastră, vom încerca să
adunăm semnăturile necesare pentru participarea lui
Iulian Capsali la alegerile europarlamentare
şi pentru câştigarea
acestui loc în Parlamentul European,
unde să ne reprezinte
voinţa.
Doamne, ajută!
Toate informațiile sunt
pe saitul de campanie:
iuliancapsali.ro
• Asociatia „PROVITA – pentru Născuți
și Nenăscuți”, Filiala
București
• Asociaţia Basarabii
• Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni
• Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului
• Fundaţia Arsenie Boca
• Asociaţia Dascălilor din România
• Asociaţia Părinţilor pentru o Educaţie Sănătoasă
• Asociaţia Pro-Vita Bucovina
• Asociaţia Bucovina Profundă
• Asociaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni Suceava
• Asociaţia Sfântul Ioan cel Nou
• Asociaţia Familia Ortodoxă
• Asociația „Cercul Studențesc Floarea de Foc”
• Asociația pentru Revigorarea Tradiţiei
• Fundația pentru Educaţie
• Asociația „Doamna Stanca”
• Fundația „Prietenie fără Frontiere”
• Societatea Culturală Sarmisegetuza
• Asociaţia „Focul Viu”
• Alianța pentru Demnitate Națională
Sursă:
http://www.culturavietii.ro/2014/02/10/iulian-capsalicandidatul-familiei-romanesti/#.UwKkc86bR4o
Notă: Pentru semnături, în Tg-Jiu,
contact – Radu Bogdan Buțu – 0768.35.76.75.
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Cui foloseşte legalizarea prostituţiei?
Adolescenţilor? Tinerelor familii? Pensionarilor fără bani?
CETĂȚENI!

Am putea oare să acceptăm ca surorile sau
fiicele noastre să practice vreodată meseria
de prostituată?
Dacă întrebarea jigneşte, atunci trebuie să recunoaştem că, validând prostituţia ca „meserie”,
nu facem decât un act de nedreptate, considerând femeile care practică prostituția ca fiinţe de
rangul al doilea, ce aparţin unei lumi subumane,
vrednice de dispreţ, de exploatat şi de folosit ca
marfă sau instrument de satisfacere a plăcerii
bărbaţilor. Statul, ca şi oamenii care validează
prostituţia ca „meserie”, nu sunt produsul unei
civilizaţii a dreptului şi a echitabilităţii, ci doar
garanţi ai ipocriziei, ai violenţei, ai încălcării
demnităţii umane şi a celor mai elementare
drepturi.
NU vă lăsați înșelați! Întreaga propagandă
în favoarea legalizării prostituţiei se sprijină pe
argumente false. Motivele invocate ascund, de
fapt, importante interese de ordin financiar sau
de altă natură (trafic de influenţă, corupţie, etc.)
ale unor structuri de tip mafiot.

POLITICIENI!
Prostituţia constituie în întreaga lume un factor de imoralitate care conduce la degradarea
fiinţei umane, la eşecul civilizaţiei.
Legiferarea instituţiei bordelului constituie una
dintre cele mai perfide şi eficace strategii pentru
a submina existenţa unui stat, a intereselor sale
fundamentale pe care v-aţi angajat în faţa cetăţenilor să le apăraţi. Votarea unei asemenea legi
nu poate fi văzută decât ca mărturie a degradării
morale sau ca un act de înaltă iresponsabilitate
politică, de corupţie sau de trădare a intereselor
unei naţiuni.
Sursa: www.antiprostitutie.ro
Colțul cinefilului ortodox
Vă recomand filmul „Podul” (Most):
http://www.provitatargujiu.ro/archives/2309
(R.B.)

Citiți MOTIVE pentru care prostituția NU trebuie legalizată aici:
http://www.antiprostitutie.ro/legalizarea-prostitutiei/
Prostituția legalizată funcţionează ca o mască
pentru sclavie. O sclavie modernă, cu contract,
dar tot sclavie în esenţă, din moment ce răpeşte
libertatea unor oameni. Orice societate ce acceptă reglementarea şi izolarea prostituţiei în
bordeluri este complice la sclavie şi îşi educă
membrii în sensul acceptării unui status inferior
pentru femeile care ajung în situaţia de a se
vinde / a fi vândute. Orice individ care abdică de
la simţul său critic, de la raţiunea care ar trebui
să-i spună că libertatea nu poate fi apanajul de
tip aristocrat al unor exemplare umane, orice
astfel de fiinţă negânditoare la aproapele său
este complice la ordinea statală care permite
perpetuarea sclaviei.

Sursă icoană
Sf. Trifon
(+ 1 februarie):
doxologia.ro

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

1. Duminică, 9 februarie – Acatistul Sfântului Haralambie.
2. Duminică, 16 februarie – ȘCOALA DE DUMINICĂ PENTRU FAMILIE, tema 4 – Despre feciorie, fidelitate conjugală și ispite în familie.
Totodată, am lansat și Grupul de sprijin pentru mame și viitoare mame!
3. Duminică, 23 februarie – Studiu biblic – Sf. Ev. Marcu, cap. 16, ora 17,00.
Detalii: la avizierul Bisericii sau la 0768.35.76.75.
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