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Editorial

Adopția, o alegere nobilă! – cronică de eveniment

În preajma marelui praznic al Buneivestiri, pe 23 martie
2014, a avut loc în „orașul lui Brâncuși”, la Tg.-Jiu, Marșul
pentru Viață, a doua ediție locală, eveniment organizat de
Asociația Provita filiala Gorj, A.S.C.O.R. Tg.-Jiu și Vasiliada filiala Tg.-Jiu. Motto-ul ediției 2014 a fost ADOPȚIA,
o alegere nobilă.
La nivel național, ajuns deja la a patra ediție, „cel mai
mare eveniment public în apărarea vieții din România”
a avut loc în 40 de localități: Constanța, Tulcea, Bacău,
Dorohoi, Fălticeni, Iași, Onești, Pașcani, Piatra Neamț,
Suceava, Târgu Neamț, Slobozia, Balș, București, Buzău, Caracal, Corabia, Craiova, Drăgănești-Olt, Galați,
Giurgiu, Pitești, Ploiești, Slatina, Tg.-Jiu, Târgoviște, Alba-Iulia, Arad, Baia Mare, Bistrița, Brașov, Cluj-Napoca,
Deva, Ocna-Mureș, Oradea, Satu Mare, Sf. Gheorghe,
Tg-Mureș, Timișoara și Zalău.
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Scopul Marșului pentru viață „este afirmarea dreptului la viaţă pentru toate fiinţele umane începând cu
momentul concepţiei şi, totodată, susținerea familiei
tradiționale (…), temelia unei societăți solide și sănătoase.” (marsulpentruviata.ro)
La Tg.-Jiu, spre seară, într-o zi frumoasă și caldă
asemenea unei zile de vară, ne-am strâns cu toții în fața
Bisericii „Sf. Împărați Constantin și maica sa, Elena”,
ocrotitorii municipiului nostru. Traseul a inclus statuia lui
Tudor Vladimirescu, monumentul provita „Geneză”, al
sculptorului timișorean Eugen Barzu, Universitatea, Muzeul de Istorie, Judecătoria, Spitalul Județean de Urgență
Gorj și mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, în final poposind
în Paraclisul Mitropolitan „Sf. Voievozi Mihail, Gavriil și
Rafail” din Piața Prefecturii.
În timpul marșului, cei aproximativ 60 de oameni au
defilat cu icoane (am avut alături de noi pe Sfinții Nicolae și Stelian, ocrotitorii Provita Gorj, pe Sfântul Ierarh
Vasile, ocrotitorul Asociației Vasiliada, pe Sfinții Andrei,
Calinic și Irodion de la Lainici, ce poartă de grijă filialei
Tg.-Jiu a A.S.C.O.R.-ului, pe Sfântul Efrem cel Nou, pe
Sfântul Nicodim de la Tismana, pe Sfânta Parascheva de
la Iași, pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, pe Sfinții
Ioachim și Ana, etc.), bannere și inscripții specifice provita,
precum: „Avortul oprește o inimă care bate”, „Adopția,
o alegere nobilă”, „Iubește-i pe amândoi!”, „Orice copil
merită o zi de naștere”, „Regret avortul pe care l-am
făcut”, „Pro-viață, pro-adopție”, „Noi suntem generația
pentru viață”, „Viața este primul drept al omului”, „Avortul
nu este niciodată o soluție, este întotdeauna un eșec”,
„Avortul nu te face neînsărcinată, te face mama unui copil
mort”, „Adopția înseamnă DRAGOSTE” ș.a. Ne-a bucurat
prezența Asociației Române de Oncologie „Sfânta Ana”
și, în mod deosebit, a părinților ce și-au adus copilașii cu
ei la marș.
După marșul propriu-zis, au ținut discursuri: părintele paroh Mihai Roibu, gazda noastră și Andrei Porei,
din partea A.S.C.O.R. Tg-Jiu, discursuri ce au subliniat
importanța familiei și a dragostei ca temelie de bază a
acesteia, dragoste ce are ca urmare firească reducerea
avorturilor și creșterea numărului de adopții dintr-o societate cu adevărat creștină.
Mai apoi, după ce ne-am închinat în sfânta biserică
și ne-am miruit, am ieșit în Piața Prefecturii, unde am
făcut poze împreună. Inevitabil, a sosit și clipa despărțirii,
însă cu promisiunea revederii în 2015, pe 22 martie, la
Marșul pentru Viață, cea de-a treia ediție în orașul de pe
malurile Jiului.
Radu Buțu
Asociația Provita, filiala Gorj
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2 martie – duminică – Sf. Sfinţit Mc. Teodot, Episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie şi Nestor – Duminica Izgonirii lui Adam din
Rai (a Lăsatului sec de brânză) – Sf. Ev. Matei 6, 14-21 (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti)
Despre adevărata iertare!

Sfânta Evanghelie din această duminică a Izgonirii lui
Adam din Rai ne pune înainte trei lucruri, de care trebuie
să ţinem seama acum când am ajuns chiar la uşa Sfântului
Post şi anume: iertarea, postul şi comoara pe care fiecare
dintre noi trebuie să o dobândească. Prima condiţie pe care
ne-o cere cuvântul Evangheliei să o avem în vedere este
iertarea fără de care nu este posibilă pocăinţa, înţeleasă
ca întoarcere la Dumnezeu. Aceasta ne-a dăruit-o mai
întâi Dumnezeu, căci altfel nu era posibilă mântuirea, deci
dacă Dumnezeu nu ne ierta, nu aveam cum să dobândim
iertarea şi împăcarea cu Dumnezeu. Ori acest zid al păcatului care ne despărţea de Dumnezeu a fost surpat prin
jertfa Mântuitorului Hristos. Dar dacă El ne-a iertat pe noi,
condiţia primă pe care trebuie să o îndeplinim este ca şi
noi, la rândul nostru, să iertăm greşelile aproapelui, pentru
că: „dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel
ceresc vă va ierta greşelile voastre. Iar dacă nu veţi ierta
oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre”. Iată, deci, că Dumnezeu ne condiţionează
dăruirea iertării Sale de iertarea pe care fiecare dintre noi
trebuie să o dăruiască şi să o dobândească de la aproapele.
Mai mult chiar, Dumnezeu nu primeşte nici un dar, nici o
jertfă de-a noastră decât dacă ne aflăm în stare de pace
cu aproapele nostru: „Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la
altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva
împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi
întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul
tău” (Mt. 5, 23-24). Deci nu-L putem cumpăra pe Dumnezeu
cu daruri, dacă nu ne punem în starea ca darurile noastre să
fie primite. Milă voiesc (adică dragoste, bunătate, iertare),
iar nu jertfă!, spune Mântuitorul. Deci Dumnezeu nu se uită
la dar mai mult decât la cel care-l aduce, la inima şi sufletul
lui, de aceea nu a fost primită nici jertfa lui Cain, în timp ce
a lui Abel a fost primită.
Dacă Însuşi Dumnezeu ne iartă dacă şi noi iertăm,
ar trebui să ne ruşinăm atunci când ne purtăm ca fiarele
şi când faptele noastre nu ne arată vrednici de a fi fii nu
numai după har, ci şi după fapte ai Tatălui Ceresc, Care
face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni.
„De ce pedeapsă n-am fi vrednici dacă, după toate
aceste îndemnuri, nu numai că nu iertăm pe duşmanii
noştri, ci mai şi rugăm pe Dumnezeu să-i pedepsească?
Şi călcăm această poruncă ca şi cum am vrea să facem
în ciuda lui Dumnezeu, deşi Dumnezeu face totul şi nu
precupeţeşte nimic numai şi numai să nu ne duşmănim
unii cu alţii. Şi pentru că rădăcina tuturor bunătăţilor este
dragostea, Domnul stârpeşte tot ce o vatămă, ca să ne
apropie şi să ne unească pe unii cu alţii. Nu este, nu este
nimeni, fie tată, fie mamă, fie prieten, oricine ar fi, care
să ne iubească atât ca Dumnezeu, Cel ce ne-a făcut! Şi
asta se vede şi din binefacerile pe care ni le face zilnic şi
din poruncile pe care ni le dă. Iar dacă-mi vorbeşti de su-

părările, de durerile şi de necazurile pe care le ai în viaţă,
gândeşte-te de câte ori păcătuieşti faţă de El în fiecare zi
şi nu te mai mira chiar dacă vin peste tine necazuri şi mai
mari decât acestea; ci atunci miră-te, atunci minunează-te,
când te bucuri de vreun bine! Aşa noi vedem numai necazurile ce vin peste noi, dar păcatele pe care le facem în
fiecare zi, pe acelea nu le vedem. De aceea ne supărăm.
Dar dacă am ţine socoteală precisă de toate păcatele
noastre, pe care le facem numai într-o singură zi, atunci
ne-am da bine seama de câte păcate suntem vinovaţi.
Dar să las la o parte pe celelalte păcate pe care fiecare le
săvârşeşte îndeosebi! Am să spun numai păcatele făcute
azi, deşi nu ştiu ce păcat a săvârşit fiecare! Dar atât de
mare e mulţimea păcatelor, încât chiar cel care nu le ştie
precis pe toate, totuşi poate înşira multe din ele. Cine
din noi n-a stat cu trândăvie pe când se ruga? Cine nu
s-a trufit? Cine n-a umblat după slava deşartă? Cine n-a
vorbit de rău pe fratele său? Cui nu i-a trecut prin inimă
pofta cea rea? Cine nu s-a uitat cu ochi pofticioşi? Cine
nu şi-a adus aminte cu ură de duşmanul său şi n-a făcut
să i se umfle inima? Dacă atunci când suntem în biserică,
într-un timp atât de scurt, facem atâtea păcate, câte nu
vom săvârşi după ce plecăm de aici? Dacă în port sunt
atâtea valuri, cum vom mai putea să ne dăm seama de
noi înşine când vom intra în vâltoarea păcatelor, adică în
piaţă, în treburile publice, în grijile casei?
(continuare în pag. 12)
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL I

1. Deoarece mulţi s-au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin
adeverite între noi,
2. Aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai
Cuvântului,
3. Am găsit şi eu cu cale, preaputernice Teofile, după ce am urmărit toate cu
de-amănuntul de la început, să ţi le scriu pe rând,
4. Ca să te încredinţezi despre temeinicia învăţăturii pe care ai primit-o.
5. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia din ceata preoţească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se numea Elisabeta.
6. Şi erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate
poruncile şi rânduielile Domnului.
7. Dar nu aveau nici un copil, deoarece Elisabeta era stearpă şi amândoi erau
înaintaţi în zilele lor.
8. Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale,
9. A ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâieze intrând în templul Domnului.
10. Iar toată mulţimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară şi se ruga.
11. Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii.
12. Şi văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi frică a căzut peste el.
13. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost
ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan.
14. Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui, mulţi se vor bucura.
15. Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare
şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt.
16. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
17. Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile
părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească
Domnului un popor pregătit.
18. Şi a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân
şi femeia mea înaintată în zilele ei.
19. Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea.
20. Şi iată vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi acestea,
pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor.
21. Şi poporul aştepta pe Zaharia şi se mira că întârzie în templu.
22. Şi ieşind, nu putea să vorbească. Şi ei au înţeles că a văzut vedenie în templu;
şi el le făcea semne şi a rămas mut.
23. Şi când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, s-a dus la casa sa.
24. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit
pe sine, zicând:
25. Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre
oameni ocara mea.
26. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate
din Galileea, al cărei nume era Nazaret,
27. Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David;
iar numele fecioarei era Maria.
28. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul
este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.
29. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de
închinăciune poate să fie aceasta?
30. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.
31. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.
32. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu
Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.
33. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.
34. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de
bărbat?
35. Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea
Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui
Dumnezeu Se va chema.
36. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este
a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă.
37. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.
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38. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul
a plecat de la ea.
39. Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o
cetate a seminţiei lui Iuda.
40. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta.
41. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi
Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,
42. Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.
43. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?
44. Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de
bucurie în pântecele meu.
45. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la
Domnul.
46. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.
47. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
48. Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate
neamurile.
49. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.
50. Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El.
51. Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.
52. Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi,
53. Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.
54. A sprijinit pe Israel, slujitorul Său, ca să-Şi aducă aminte de mila Sa,
55. Precum a grăit către părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui, în veac.
56. Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a înapoiat la casa sa.
57. Şi după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu.
58. Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit mila Sa faţă de ea şi se
bucurau împreună cu ea.
59. Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul şi-l numeau
Zaharia, după numele tatălui său.
60. Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va chema Ioan.
61. Şi au zis către ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta.
62. Şi au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit.
63. Şi cerând o tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan este numele lui. Şi toţi s-au mirat.
64. Şi îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu.
65. Şi frica i-a cuprins pe toţi care locuiau împrejurul lor; şi în tot ţinutul muntos
al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte.
66. Şi toţi care le auzeau le puneau la inimă, zicând: Ce va fi, oare, acest copil?
Căci mâna Domnului era cu el.
67. Şi Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a proorocit, zicând:
68. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut
răscumpărare poporului Său;
69. Şi ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul Său,
70. Precum a grăit prin gura sfinţilor Săi prooroci din veac;
71. Mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi.
72. Şi să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-şi aducă aminte de legământul Său
cel sfânt;
73. De jurământul cu care S-a jurat către Avraam, părintele nostru,
74. Ca, fiind izbăviţi din mâna vrăjmaşilor, să ne dea nouă fără frică,
75. Să-I slujim în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei Sale, în toate zilele vieţii
noastre.
76. Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea
feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui,
77. Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor,
78. Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi
Răsăritul cel de Sus,
79. Ca să lumineze pe cei care şed în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte
picioarele noastre pe calea păcii.
80. Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. Şi a fost în pustie până în ziua
arătării lui către Israel.
bibliaortodoxa.ro
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Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul
Dintr-un neam de senatori cinstiţi,
O familie romană de aristocraţi,
Credincioşi îmbunătăţiţi,
Cu bun renume şi bogaţi

În Sicilia, şase mănăstiri
Zideşte din temelii,
Înzestrate cu de toate,
Pe ale sale moşii.

S-a născut Sfântul Grigorie (540)
Ce şi mai mult l-a împodobit,
Prin sfinţenia vieţii sale,
Şi-ntregul neam s-a preamărit.

Chiar şi casa părintească
O transformă-n mănăstire,
Credinţa să-o întărească
Spre a Domnului slujire.

Având părinţi minunaţi
Cu dragoste de Dumnezeu,
Gordian, în Roma veche, senator,
Până s-a născut fiul său.

O închină Sfântului Andrei
Cu acest hram întru cinstire,
Pentru Întâiul Apostol,
Ce ne-a chemat la mântuire.

Apoi, în slujba Bisericii,
Ca diacon a intrat
Ajutându-i pe săraci,
Iar Silvia, soţia, l-a urmat.

Mai târziu va purta hramul
Sf. Grigorie cel Mare,
Mănăstirea de pe Caelio,
Spre-a lui binecuvântare.

Mama, trăind ca o sfântă,
Grijă de nevoiaşi purta
Şi cele de trebuinţă
Permanent le împărţea.

Împarte săracilor
O bună parte din avere,
Ca şi celor necăjiţi,
Să le-aducă mângâiere.

Şi surorile tatălui slujeau
Domnului Iisus Hristos,
Fiind ele călugăriţe;
Trăind într-un mod pios.

Papa Pelaghie al II-lea,
Atât de mult l-a preţuit
Pentru credinţa adevărată,
Încât diacon l-a hirotonit. (579)

Pe Colina Caelius din Roma
Familia, o vilă avea.
În jurul Romei şi-n Sicilia
Mai multe proprietăţi deţinea.

Îl trimite la Constantinopol,
Apocrisar sau ambasador
La Curtea imperială,
Fiind de mare ajutor.

Grigorie primeşte o educaţie aleasă,
De la cel mai mare învăţat
De gramatică, retorică, dialectică,
Căci Grigorie de Tours l-a educat.

A legat prietenii
Cu episcopi de valoare,
Câştigând duhovniceşte
Spre-a sufletului înălţare.

A-învăţat cu stăruinţă
Să scrie latina corect,
Istoria, matematica, ştiinţele naturii,
Muzica şi temeinice noţiuni de drept.

Rechemat fiind la Roma, (585)
Îşi reia cu bucurie
Viaţa-n mănăstirea sa,
Că stareţ avea să fie.

Toată învăţătura cărţii
Şi-a însuşit-o serios,
În vremea cât au trăit părinţii
Să-i fie-n viaţă de folos.

Consilier şi arhidiacon
Al Papei, apoi, a fost numit,
Pentru a reuni episcopii din nordul
Italiei cu Roma; şi a reuşit.

După terminarea studiilor (573),
Fiind pregătit şi apreciat,
Împăratul Iustin al II-lea
În dregătorii lumeşti l-a chemat.

După moartea Papei Pelaghie,
De cler şi popor, episcop e numit
Pe scaunul Sf. Petru din Roma;
Din smerenie, n-ar fi voit. (3 sept. 590)

Îl pune prefect al Romei
La o vârstă timpurie (34 ani)
Cu toate că Sfântul Grigorie
Călugăr îşi dorea să fie.

În anul 591, ca să înceteze
Puternica epidemie
De ciumă, invită populaţia
La pocăinţă, printr-o ceremonie.

Cariera politică
N-a durat aşa de mult,
Că după moartea tatălui,
Viaţa monahală şi-a început.

Ajunşi la mormântul împ. Adrian,
Fiind o rugăciune curată,
A apărut Arh. Mihail, cu sabia,
Semn că ruga a fost ascultată.

Încrederea în rugăciune,
Smerenia şi umilinţa,
Milostivirea adevărată,
I-au marcat toată fiinţa.
În toate epistolele se socotea
„Sluga slugilor lui Dumnezeu”
Că pe cei nevoiaşi îi iubea,
Sprijinindu-i pe toţi la greu.
A zidit atâtea case
Pentru străini şi săraci,
În Ierusalim, Roma, Sinai,
Ca pentru prieteni dragi.
Din dragoste pentru semeni,
Aduna la el acasă
Pe cei mai săraci din Roma
Şi îi aşeza la masă.
Căci îi avea scrişi pe nume
Pe cei mai năpăstuiţi
Şi el singur le slujea
Tuturor celor poftiţi.
Văzând negoţul cu sclavi britani,
I-a eliberat din robie,
I-a botezat şi a trimis cete acasă,
Propovăduitori să fie.
Şi i-a adus pe britani
La credinţa adevărată,
Căci fuseseră păgâni
De la-nceput, din tată-n tată.
Tradiţia spune, că Sf. Grigorie,
Prin rugăciuni stăruitoare,
I-a adus împăratului Traian,
Cel ce fusese păgân, iertare.
„Liturghia darurilor
Înainte sfinţite”,
Tot de Sfântul Grigorie
Se spune c-a fost întocmită.
Cu o minte luminată
Şi-o strălucită cultură,
Ne-a lăsat scrieri alese,
Tezaur de învăţătură:
„Tălmăcire la Cartea lui Iov”,
O bogată „culegere de scrisori”,
„Tălmăciri la Cartea lui Iezechiel”
Pentru Biserică, adevărate valori.
Cartea ce l-a definit
În toată creştinătatea:
„Fapte din viaţa sfinţilor” sau
„Dialogul”, i-a adus celebritatea.
A primit chiar numele
De la minunata carte:
Sfântul „Grigorie Dialogul”,
Rămas pentru eternitate.
Ca doctor al Bisericii,
A păstorit-o armonios;
A plecat curat la Ceruri, (12 mart. 604)
Că I-a slujit Domnului Hristos.
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9 martie – duminică – Sf. 40 de Mucenici din Sevastia –
Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei) – Sf. Ev. Ioan 1, 43-51

„În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din
Betsaida, din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanail şi i-a zis: am găsit pe Acela despre care a scris
Moise în lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanail i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva
bun? Şi Filip i-a zis: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanail venind către Dânsul şi a zis despre el: iată, cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug. Natanail L-a întrebat: de unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca
Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanail şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
Tu eşti Împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, tu crezi? Mai
mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi
pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.”
Să cinstim sfintele icoane,
prin rugăciune și fapte bune
Prima duminică a urcușului duhovnicesc către
Praznicul Învierii Domnului este ziua în care Sfinții
Părinți au restabilit definitiv cinstirea sfintelor icoane
în Biserica lui Hristos, ziua în care a fost proclamată
biruința dreptei credințe asupra valului de erezii care
s-au abătut asupra ei, vreme de peste cinci secole.
Sinodul de la Constantinopol din anul 843 a luat
hotărârea ca prima duminică din Postul Sfintelor
Paști să fie numită Duminica Ortodoxiei în care să
fie cinstiți toți cei care, prin cuvânt și faptă, au apărat
dreapta credință. Această lucrare duhovnicească a
fost pregătită încă de la anul 787, când Sinodul al
VII-lea Ecumenic de la Niceea a justificat și proclamat
cinstirea icoanelor, ca manifestare a credinței ortodoxe. Sfintele icoane au fost readuse în locul cuvenit
lor de cinstire, adică în biserici, în casele creștinilor
și în sufletele lor.
Sinodul constantinopolitan din 843 reafirmă comunicarea dintre icoană și persoana reprezentată
pe ea: „Căci dacă sfinții vor fi văzuți mai des zugrăviți
în icoane, cu atât mai vii vor fi în fața celor ce îi privesc, reînviindu-se memoria și dorul de prototipul
lor, le vor săruta și le vor acorda închinarea cuvenită, dar nu adorare deplină, care, după credința
noastră, se cuvine numai firii dumnezeiești, ci le
vor da cinstea numai în felul după cum se cinstește
chipul cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, sfintele
Evanghelii și celelalte obiecte sfinte.” (fragment din
Hotărârea Sinodului al VII-lea Ecumenic) Acesta
este motivul pentru care, în Duminica Ortodoxiei,
sunt amintiți spre veșnică pomenire și pildă de
urmat toți cei care au apărat dreapta credință în
fața ereziilor și au susținut și promovat cinstirea
sfintelor icoane. Hristos, Capul Bisericii, a făcut
posibilă această biruință, deoarece călăuzește și
ocrotește în permanență pe binecredincioși, cum
Însuși mărturisește: „Iată, Eu sunt cu voi până la
sfârșitul veacurilor.” (Matei 28, 20)
Temeiul icoanei și al cinstirii ei este chiar Dum-

nezeu, cum mărturisește Sfântul Ioan Damaschin:
„Icoana vie, naturală și întru totul asemenea Dumnezeului nevăzut este Fiul, Care poartă în El Însuși
pe Tatăl în întregime, fiind asemenea în totul cu El,
deosebindu-Se, însă, în ceea ce este cauzat”, adică
născut din Tatăl. (Sf. Ioan Damaschin – Cele trei
tratate contra iconoclaștilor)
În urcușul nostru duhovnicesc și în lupta pe care
permanent trebuie s-o purtăm pentru mântuire,
îi avem rugători și mijlocitori pe Maica Domnului, pe sfinții îngeri, pe toți sfinții proroci, apostoli
evangheliști, mucenici, mărturisitori, cuvioși, împărați
și domnitori, evlavioși sau simpli credincioși care au
trăit în sfințenie. Căzând în fața sfintelor lor icoane și
rugându-ne, ne întărim în lupta cu ispitele, mai ales
în Postul Mare, când vin asupra noastră.
Icoanele, în biserică sau în casele noastre, devin
nu doar obiecte de artă creștină, dar mai ales îndeplinesc un rol sacru, de mijlocire și întărire a noastră în
comuniunea de rugăciune cu Dumnezeu și cu sfinții.
Suntem datori să le cinstim pentru că ni-L readuc
pe Dumnezeu aproape, în suflet, ne ajută să fim
contemporani cu evenimente importante din istoria
mântuirii noastre.
Nu întâmplător anul 2014 este Anul Omagial Euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii),
ceea ce ne îndeamnă să ne apropiem mai mult
de aceste Sfinte Taine, cercetându-ne mai adânc
conștiința în fața duhovnicului, bucurându-ne deplin
de lumina Învierii și de iubirea Preasfintei Treimi.
La cuvintele de laudă să adăugăm fapta iubirii față
de semeni, în a căror ființă stă ascunsă icoana sau
chipul lui Hristos.
Pe lângă icoana din biserică, din casele noastre
în fața căreia ne închinăm, ne mai rămâne o icoană de cinstit: icoana din sufletul semenului nostru.
De vom cinsti această icoană, vom avea parte de
simțirea luminii icoanei lui Dumnezeu din noi, vom
păși cu nădejde sporită pe treptele duhovnicești ale
Postului Mare, pentru a ne învrednici să-L vedem
pe Domnul Iisus Hristos în lumina cea preaslăvită
a Învierii Sale.
Părintele Marius Olivian Tănasie
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Păhărelul cu nectar
Trist e omul de zăpadă
Omul de zăpadă s-a topit un pic,
fruntea și obrajii-i parcă-s arși de soare
și-i mai stau doi nasturi
pe cămașa moale.
Copiii în jur vin acum să-l vadă,
cât de trist e astăzi
omul de zăpadă.
I-aș da un pupic de copil cuminte,
numai să mai fie omul ca-nainte.
Înghețat, ce-i drept, dar cu voie bună
și cu zâmbet cald
ce pe toți adună.
Și mă rog la îngeri
să-l păzească-acum
și-n topirea-i lentă să privească-n jur,

să se piardă-ncet, ca-n joc de copil,
să se nască iarăși în anii ce vin.
Monica Buțu

De ce scrii mereu?

De ce scriu mereu?
Fiindcă acesta e jocul meu

Aşa cum tu îţi iei jucăriile, creezi o lume
şi chiui de bucurie,
aşa aşez şi eu cuvintele pe hârtie
Mi-ar fi plăcut foarte mult să ştiu să mă joc
cu notele muzicale,
să creez ode bucuriei”. sau simfonii,
dar nu mă pricep, aşa că, pe portativele
caietelor mele
potrivesc în tăcere cuvinte zglobii
Uneori îşi aleg singure înfăţişare de flori,
alteori de spiriduşi năzdrăvani,
câteodată sunt zâne fără vârstă, ori uriaşi
încărcaţi
de comori şi de ani
Până şi pe mine mă păcălesc de aceea, de foarte multe ori mă trezesc
dimineaţa devreme,
înainte ca lumea din somn să se scoale
Pentru că trebuie să aflu înaintea tuturor
ce mai pun şi astăzi cuvintele mele la cale.
Elia David
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16 martie – duminică – Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Sf. Cuv.
Hristodul din Patmos – Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie
Palama) – Sf. Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din
Capernaum), -//- a Sfântului: Sf. Ev. Ioan 10, 9-16
Sf. Grigorie Palama – teologul luminii necreate
Pornind de la cuvintele Fericitului Augustin, în care
regretă timpul pierdut în care nu L-a iubit pe Dumnezeu,
„vai de timpul acela în care nu Te-am iubit!”, Sfântul Nicodim Aghioritul regretă timpul în care nu au fost cunoscute
scrierile Sfântului Grigorie Palama, zicând: „vai de timpul
acela în care nu s-au dat tiparului scrierile atotînţelepte,
minunate şi insuflate de Dumnezeu, ale marelui Grigorie,
luminătorul Tesalonicului. Să piară invidia, mai ales tatăl
invidiei, care a lăsat la o parte scrierile acestea patru veacuri, chiar şi mai mult în întuneric, aruncate într-un colţ,
şi de-abia au fost salvate de la pieire, ca să vadă lumina
întregii lumi acestea care erau nu numai valoroase, ci şi
foarte valoroase, ca să nu zic mai preţioase decât însuşi
cerul. Împreună cu celelalte lucruri înspăimântătoare care
înconjoară nefericitul nostru neam a fost şi acest bine – o,
cum să spun fără lacrimi! pentru că nu pot să filozofez în
atâta tristeţe, când îmi amintesc de atâta pagubă comună
– să fie lipsiţi atâţia fraţi din invidia care urmăreşte orice
bine. Şi pentru lipsa aceasta se tânguieşte morala, care
curăţeşte de patimi, pentru că a fost păgubită de cel mai
scump discernământ şi scară a virtuţilor şi a patimilor, se
tânguieşte teologia firii, care luminează sufletul, precum
şi Scriptura inspirată de Dumnezeu, care cercetează cuvintele lor adevărate şi statornice.
În sfârşit, se tânguieşte ştiinţa teologică, cea care
îndrumă la desăvârşire, deoarece rămâne oarecum nedesăvârşită şi de aceea caută cu tărie desăvârşirea ei. Şi
ca să spun într-un cuvânt, se tânguieşte toată Biserica lui
Hristos şi toată pleroma ortodoxă, tot clerul sfânt care intră
în Sfântul Altar şi se apropie de Dumnezeu şi tot poporul
care rămâne în afară de Altar. Oh, de câtă slavă au fost
sărăciţi, de câtă putere, de câtă bogăţie, prin lipsa unor
asemenea comori duhovniceşti! Şi pentru ca să vorbesc
oarecum mai îndrăzneţ, cu câtă lipsă de slavă în locul
slăvirii, cu câtă neputinţă în locul tăriei, cu câtă sărăcie
a fost înconjurată Biserica dătătoare de bogăţie până
astăzi, deoarece n-a avut scrierile Sfântului Palama! Dar
să fie binecuvântat în veci Fiul şi Logosul Tatălui şi Înţelepciunea, Dătătorul şi Pricinuitorul oricărui bine, şi mai
ales al cuvintelor despre El Însuşi. El şi acum le schimbă
pe toate doar cu voia Sa şi veacul de acum îl face fericit.
Şi risipeşte invidia şi preschimbă în bucurie tristeţea, şi îi
redă Bisericii podoaba ei prin publicarea acestor scrieri. Şi
a rânduit scrierile astfel, aşa cum poate să tragă concluzia
cineva, încât să fie puse înainte scrierile mai pedagogice
ale altor teologi, să fie aşezaţi în ordine primitorii cugetători
ai scrierilor înalte ale acestui dumnezeiesc părinte, care
constituie rezumatul şi încheierea şi într-un oarecare mod
pecetluirea lor. Pentru că aceasta este legătura şi ordinea
sfântă şi între cetele îngereşti, în tot locul şi în toate, să se
pună înainte cele mai nedesăvârşite şi elementare şi după
aceea cele desăvârşite, din pricina nedesăvârşirii celor

care le vor primi. Acest lucru îl întăresc Legea mozaică şi
Evanghelia. Prima, fiind propovăduită în chip nedesăvârşit
către cei nedesăvârşiţi, cea din urmă descoperită după
aceea ca Lege către cei desăvârşiţi.
De altfel, aceasta vădesc în chip simbolic şi glasurile
trâmbiţelor pe Sinai care, zice, au ajuns treptat, la o mare
intensitate. În afară de aceasta, nu era deloc bineplăcut lui
Dumnezeu, dar nici cu dreptate ca să lase să rămână în
întuneric, necunoscute, lipsite de slavă cuvintele pe care
le-a scris pe tablele inimii, nu cu cerneală, ci cu Duhul, şi
astfel să fie lipsiţi şi contemporanii şi creştinii din viitor de
atâta folos …” (Sfântul Nicodim Aghioritul vorbeşte despre
Sfântul Grigorie Palama şi despre slujirea lui în Biserică,
Predici ale Sfinţilor Părinţi la Duminicile de peste an, trad.
Pr. Victor Manolache, Ed. Egumeniţa şi Cartea Ortodoxă,
2009, pp. 427-428).
Una dintre acţiunile care l-au făcut cunoscut pe Sfântul
Grigorie Palama este apărarea pe care o ia monahilor, din
Sfântul Munte Athos, în privinţa autenticităţii experienţei
isihaste a rugăciunii lui Iisus şi a vederii Luminii dumnezeieşti, care erau învinuiţi de erezie de către umanistul şi
teologul grec Varlaam din Calabria, protejat al marelui domestic Ioan Cantacuzino de la curtea imperială bizantină.
Redăm mai jos câteva din îndemnurile pe care Sf. Grigorie
i le-a făcut lui Varlaam, pentru a se abţine de la cearta
nepotrivită cu monahii şi de la a vorbi şi a scrie despre
rugăciune şi isihie, mai cu seamă împotriva purtătorilor de
Dumnezeu părinţi care au învăţat acestea din trăire, nu din
filozofia cea din afară. „Fiindcă de aici, spunea, nu-ţi va
veni nici o slavă, cum îţi imaginezi nepotrivit în gândurile
tale, ci să ştii bine că toată lupta se va întoarce împotriva
ta. Acum ai încă slava de mare înţelept aproape pentru toţi
oamenii şi nu e cine să nu te laude. Foloseşte-te aşadar
de cele ale tale şi vorbeşte, scrie, învaţă, filozofează cele
ale filozofiei şi învățăturilor profane [din afară], în care ai
fost crescut şi pe care le-ai practicat frumos, şi nu vei avea
pe nimeni care să te atace ori contrazică, ci vei avea încă
mai mulţi şi mai buni ascultători şi următori şi aşa îţi vei
spori mai mult slava ta de acum, întrucât toţi vor lăuda şi
cinsti împreună cu tratatele tale şi socotinţa ta. Dar dacă
trecându-le sub tăcere pe acestea, pe care le cunoşti bine,
cum spuneam, vei încerca, din contră, să scrii, să filozofezi
şi să înveţi despre cele ce îţi sunt străine şi pe care nu
le-ai învăţat nicidecum, adică despre isihie şi rugăciune
şi cele asemenea, şi, pe lângă acestea, nu te vei abţine
de la flecărelile şi insultele împotriva monahilor, mai întâi
nu te va asculta nimeni, întrucât încerci să vorbeşti şi să
filozofezi despre cele care nu le cunoşti, căci zice Isaac,
filozoful meu purtător de Dumnezeu: «nu primi filozoful
care învaţă despre isihie»; după care nu numai din aceste
pricini vei ajunge cu desăvârşire lipsit de slavă şi cinste
la ai noştri, dar cred că vei şi fugi la cele din urmă în chip
ruşinos de aici, acoperit de ruşine şi vei avea regrete
multe, dar inutile”.
„Deşi Grigorie i-a spus aceluia în chip atât de înţelept
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şi inspirat aceste lucruri, care s-au şi întâmplat mai apoi,
cum ştim, după cuvântul lui, Varlaam a rămas nu mai puţin
Varlaam şi, atingându-se iarăşi în fiecare zi de aceleaşi
lucruri, sau şi mai grave, şi atacând cu insolenţă în toate
tratatele şi scrierile lui în chip neruşinat Biserica şi lucrurile
ei sfinte şi tainice. Drept pentru care, deznădăjduind o dată
pentru totdeauna de întoarcerea şi îndreptarea aceluia, a
fost împins el însuşi de necesitate să scrie şi să răstoarne cu tratatele sfinte tratatele lui spurcate, pentru ca nu
cumva, întrucât foarte reaua erezie se răspândea ca o
molimă corupătoare de suflet de la unii la alţii avansând
în fiecare zi tot mai mult, boala să ajungă tot mai greu de
vindecat sau chiar incurabilă” (Grigorie Palama, Tomosuri
dogmatice – Viaţa – Slujba, Scrieri I, str. intr. şi trad. Diac.
Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2009, pp. 514-515).
Sfântul Grigorie Palama este numit şi teologul mişcării
isihaste şi reprezintă sinteza ultimă a misticii orientale.
Esenţial în doctrina Sf. Grigorie Palama este distincţia
pe care o face între esenţa sau Fiinţa lui Dumnezeu şi
energiile sau lucrările dumnezeieşti. Gândirea apuseană
specifică Bisericii Romano-Catolice reprezentată în această dispută de Varlaam, deşi la momentul respectiv încă nu
se trecuse la romano-catolicism, consideră că lumina pe
care o văd misticii este o lumină fizică, creată, căci altfel ei
ar vedea Fiinţa lui Dumnezeu. După ei deci, harul (graţia,

cum numesc ei harul) este creat şi cum esenţa divină nu
poate fi văzută, trag concluzia că lumina văzută în experienţa mistică e o lumină fizică, iar lumina pe care pretind
isihaştii că o văd în experienţele mistice este o iluzie. „Sf.
Grigorie Palama precizează că lumina taborică (în care s-a
arătat Mântuitorul pe muntele Taborului, la Schimbarea la
Faţă) – pe care o văd misticii – nu e fiinţa lui Dumnezeu,
nu se confundă cu ea. Ea e însă necreată şi accesibilă
omului. E necreată pentru că lucrarea necreată trebuie să
corespundă unei fiinţe necreate. La fel şi harul divin e o
realitate necreată – nu creată, cum zic Romano-Catolicii
– el e accesibil. Fiinţa lui Dumnezeu este însă inaccesibilă
omului, dar energiile Lui ca lucrări necreate sunt accesibile
şi pot fi văzute în contemplaţia mistică. Ele au fost văzute
pe Tabor de cei trei Sfinţi Apostoli, prezenţi la Schimbarea
la Faţă” (Prof. Dr. Nicolae Mladin, Prelegeri de Mistică
Ortodoxă, Ed. Veritas Târgu-Mureş, 1996, p. 68).
„Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi şi
sfinţeşti pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze
peste noi lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem lumina
cea neapropiată. Îndreptează paşii noştri spre lucrarea
poruncilor Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii
Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin.” (Rugăciune de la
Ceasul întâi)
Părintele Gheorghe Ionașcu

Fericiți cei săraci!

năluciri. Ca atare, ei aleg din tot sufletul sărăcia,
necazurile şi lipsa de slavă, simţindu-se bine în
mijlocul lor, îngrădiţi de vraja lumii amăgitoare.
Dar ce să facă cei cărora totul le merge bine? Să
fie faţă de toate acestea ca şi cum nu le-ar avea,
după cuvântul Apostolului.
(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Editura
Sophia, București, pp. 182-183)

Domnul îi fericeşte pe cei săraci, pe cei ce flămânzesc, pe cei ce plâng, pe cei defăimaţi, însă
numai dacă ei suferă acestea pentru Fiul Omului.
Există alte desfătări, altă îndestulare, alte cinstiri,
duhovniceşti, înrudite sufletului. Cel ce le află nu
le va mai dori pe cele din afară.
Domnul îi fericeşte pe cei săraci, pe cei ce flămânzesc, pe cei ce plâng, pe cei defăimaţi, însă
numai dacă ei suferă acestea pentru Fiul Omului;
asta înseamnă că este fericită viaţa înconjurată de
toate felurile de nevoi şi lipsuri. Potrivit acestui
cuvânt al Domnului, desfătările, îndestularea şi
cinstirile nu sunt un bine; şi aşa este, însă atâta
vreme cât omul are parte de tihna lor, nu îşi dă
seama de asta. Numai atunci când se slobozeşte din
vraja lor, el vede că acestea nu sunt un bine, ci doar
părerea binelui. Sufletul nu poate trăi fără desfătări,
dar adevăratele desfătări nu sunt ale simţurilor;
nu poate trăi fără comori, însă adevăratele comori
nu sunt aurul şi argintul, nu casele şi veşmintele
luxoase, nu îndestularea aceasta din afară; nu poate
trăi fără cinstiri, însă adevăratele cinstiri nu sunt
ploconirile de robi ale oamenilor. Există alte desfătări, altă îndestulare, alte cinstiri, duhovniceşti,
înrudite sufletului. Cel ce le află nu le va mai dori
pe cele din afară; şi nu numai că nu le va dori, ci
chiar le va dispreţui şi le va urî, din pricină că ele
le îngrădesc pe cele duhovniceşti, nu lasă sufletul
să le vadă pe acestea, îl ţin în întuneric, în beţie, în

Prima dată îți place persoana,
pe urmă ești îndrăgostit de ea
și apoi iubești
A fi amorezat, îndrăgostit este una, dar cu totul
altceva este să iubeşti.
Răspundeţi-mi, vă rog, la afirmaţia scriitorului
Dostoievski: „a fi amorezat, îndrăgostit este una,
dar cu totul altceva este să iubeşti”.
Este bine dacă spune aşa, n-am ştiut că este aşa.
A fi îndrăgostit înseamnă a fi în stadiul doi, a iubi
a fi în stadiul trei, care este ultimul. Acesta este
stadiul ultim, iubirea. Prima dată îţi place persoana,
pe urmă eşti îndrăgostit de ea şi apoi iubeşti. După
aceea intervine o altfel de îndrăgostire, care nu este
ca prima şi care alternează în iubire.
(Părintele Nicolae Tănase, Soțul ideal, soția ideală,
Editura Anastasis, Sibiu, 2011, p. 73)
Sursă texte: doxologia.ro

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VI, nr. 55, MARTIE 2014

9

23 martie – duminică – Sf. Cuv. Nicon şi cei 199 de
ucenici ai lui – Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci)
– Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1

„Zis-a Domnul: cel care voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea
sa şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; dar
cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i
foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce ar putea să
dea omul în schimb, pentru sufletul său? Iar cine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele,
în acest neam desfrânat şi păcătos, și Fiul Omului se va ruşina de el, când va veni în slava
Tatălui Său cu sfinţii îngeri. Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii, din cei
care stau aici, care nu vor gusta moarte, până când nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu,
venind cu putere.”
Răstigniți împreună cu Hristos
„Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie.”
(Marcu 8, 35)
Postul Mare este nu numai un urcuș minunat spre Sărbătoarea Învierii Domnului, dar este și spre desăvârșirea
noastră. Toate duminicile din Postul Paștelui reprezintă
trepte ale acestui urcuș. Trăind cu luare aminte la mesajul
duminicilor din acest post, urcăm treaptă cu treaptă, la
înălțimea duhovnicească la care ne cheamă Hristos.
Chemarea din Duminica Sfintei Cruci este făcută
de Mântuitorul nu numai ucenicilor, ci și mulțimii. Între
mulțimile de oameni care Îl ascultau pe Mântuitorul erau
destul de mulți, cuceriți de învățătura Sa, uimiți de minunile
Sale, în care nutrea gândul de a-L urma, de a-I deveni
ucenici. Chemarea de a-I fi următori Domnului ne-o face
astăzi tot Domnul Hristos prin glasul Sfintei Evanghelii din
Duminica Crucii.
Fiind creștini, ne-am născut moștenind de la părinți,
bunici sau familia noastră, toate adevărurile de credință
și toate practicile credinței noastre și dintre toate, Sfânta
Cruce ne este cea mai la îndemână. În credința noastră
dreptmăritoare, există un chip de mărturisire, însemnarea
cu Sfânta Cruce. Ne-am născut zicând: „În numele Tatălui
și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.” Așa am învățat să
ne rugăm pe pământ, pentru că și în ceruri vom zice în
veșnicie: „Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.”,
așa este rânduiala Bisericii, deci așa trebuie să fie și
rânduiala noastră.
Ne-am învățat ca, stând în fața sfintelor icoane, să
facem semnul Sfintei Cruci și să le sărutăm cu evlavie,
ne-am învățat să ne închinăm când trecem pe lângă o
biserică sau o troiță, când ne așezăm sau ne ridicăm de
la masă, când mergem în călătorie sau când începem
lucrul. Când mergem la biserică în zilele de miercuri sau
de vineri, ni se amintește de „puterea Cinstitei, Sfintei
și de Viață Făcătoarei Cruci”, iar duminica, vorbim cu
Domnul Hristos, lăudându-I Sfânta Înviere și Îi spunem:
„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea
Ta o lăudăm și o slăvim.” Mărturisim această credință a
noastră, prin legătura pe care o facem între Sfânta Cruce
și Învierea Domnului, Crucea devenind pentru noi nu
numai un simbol al Jertfei, ci și al Învierii. În Cruce întâlnim Jertfă și Înviere, întâlnim iubirea lui Hristos pentru
noi, dar și dragostea Tatălui Care L-a trimis pe Fiul în
lume să ne mântuiască, întâlnim iubirea lui Dumnezeu
Sfântul Duh, iubirea Sfintei Treimi. În Cruce întâlnim pe

Dumnezeu-Iubire, Sfânta Cruce cuprinzând iubirea lui
Dumnezeu cea veșnică. Însuși Mântuitorul face această
legătură dintre Cruce și Înviere, când le spune ucenicilor
în drumul spre Emaus: „Nu trebuia, oare, să pătimească
Hristos aceasta și să intre în slava Sa?” În slava lui Hristos intră și Sfânta Cruce pentru că Învierea cuprinde și
Sfânta Cruce, Sfintele Pătimiri, Crucea devenind semnul
biruinței, nu al neputinței în fața morții. Pe lângă biruință,
Crucea ne arată smerenia Domnului, supunerea față de
voia Tatălui, voința Fiului pentru că El a voit să Se răstignească. El ne-a învățat să-I pomenim Jertfa: „Aceasta
să o faceți spre pomenirea mea.”
În fața Jertfei Sale ne închinăm toți cei chemați de Sfânta Evanghelie și de Sfânta Biserică: „Veniți toți credincioșii
să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit
prin Cruce, bucurie la toată lumea.” Bucuria aceasta nu
venea la noi dacă nu era Jertfa Mântuitorului. Lângă Crucea Domnului aducem crucea noastră, a omului. Când ne
gândim la Crucea Domnului, ne gândim și la chemarea
Evangheliei duminicii acesteia, ne gândim la lepădarea
de sine, la luarea crucii și la urmarea lui Hristos. Crucea
noastră este partea de suferință legată de viața noastră,
este partea noastră de osteneală de a ne depăși pe noi
înșine, râvnind și împlinind mereu poruncile lui Dumnezeu.
Este osteneala de a birui răul, de a depăși păcatul, de a
călca peste șerpi și peste balauri și peste toată puterea
vrăjmașului. Așa trebuie să o purtăm ca să avem parte și
de Crucea Domnului.
Nu suntem purtători de Cruce dacă ne lăsăm duși
de pofte și lepădăm Crucea postului, Crucea înfrânării
și Crucea ostenelilor pentru Hristos. Golul pe care-l lasă
lepădarea de sine să-l umplem cu Hristos de vrem să
urmăm chemarea Domnului.
Au trecut deja trei săptămâni din Postul Mare, ne-am
rugat în biserici, am postit, ne-am împăcat cu oamenii și
cu Dumnezeu, ne-am spovedit și ne-am împărtășit. Primim Sfânta Cruce acum la jumătatea postului pentru a
ne îmbărbăta și întări în nevoința postului, ca să-l putem
parcurge cu folos până la capăt. Cugetăm la Patimile
Domnului și uităm necazurile noastre, primim putere pe
calea mântuirii.
Avem puterea Crucii care a sfărâmat porțile iadului,
care ne-a deschis raiul și a biruit moartea. Este scara de
mântuire care ne urcă la cer, să o purtăm cu smerenie,
răbdare și cu nădejdea mântuirii, cu bucurie până la
capăt. În fața noastră merge Însuși Mântuitorul lumii cu
Crucea în spate, să-L urmăm cu credință, închinându-ne
la picioarele Sale și cântându-I că Sfânta Sa Înviere „o
lăudăm și o slăvim.” Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
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Autori mai puțin cunoscuți
Zbucium
Când mă joc cu noroiul,
sunt un copil cu suflet bătrân
plin de răni adânci, ce sângerează,
nu se închid, nu se cicatrizează.
Spargeţi, spargeţi toate oglinzile din lume
să nu-mi văd ochii, să nu-mi văd goliciunea…
aş fugi, aş fugi departe
dar peste tot e noroi, peste tot e noapte.
Şi-apoi să fugi când Troia arde?
Vreau să vină ploaia, mă rog ca să vie
să curgă şuvoaie, cu miros de tămâie,
or răsări poate, din mucegai
ghiocei albi, ca lacrimi din Rai.
Exod
M-apasă tare timpul,
Cu râsul lui nerod,
Şi-mi plânge tainic gândul
Că totu-i un exod.
Străbat încet pustiul
Mă clatin tremurând,
Întunecat mi-e chipul
Sunt ca o frunză-n vânt.
Şi singur, din abis,

Aştept să văd în zare
Pământul cel promis,
Speranţa mea cea mare.
Dar s-a lungit exodul,
Sunt singur si stingher
Iar clipa îşi ia zborul
Şi simt încet cum pier.
Şi văd cum mă cuprinde
Al morţii rece chin,
Viaţa încet mă vinde
Şi-mi dă să beau pelin.
Dar vreau să se termine
Căci am pe suflet colb,
Şi sunt sătul de mine
Şi sunt un simplu rob!
Visez la libertate
Cu ochi deschişi şi goi,
Dar ştiu, deşarte-s toate
Şi-n jur e doar noroi.
Exodul este viaţa
Şi viaţa-i un exod
Când Doamne iar muşca-voi
Al nemuririi rod?
Poezii de Dana Dănăcică
Sursa: http://www.agero-stuttgart.de/REVISTAAGERO/

30 martie – duminică – Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf.
Pantelimon – Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul) – Marcu
9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12
(Predica de pe munte – Fericirile)
De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede
Credinţa în existenţa unei lumi nevăzute, a duhurilor, a
existat şi există la toate popoarele, deşi multe dintre ele au
înţeles greşit această lume nevăzută şi pornind de la relele
şi necazurile care se întâmplă în lumea văzută, considerate
urmare a influenţei duhurilor asupra ei, multe popoare au
ajuns să atribuie duhurilor rele o putere mai mare decât
cea a duhurilor bune, ajungând mai apoi să-i considere zei,
construindu-le temple, aducându-le rugăciuni şi jertfe tocmai
pentru a le face favorabile. Cu timpul însă, unele popoare
au renunţat la credinţa în duhurile bune, crezând numai în
cele rele, care căutau să îi îndepărteze pe oameni de la orice

gând către Dumnezeul cel adevărat. Desigur că au existat şi
oameni şi există şi în zilele noastre care nesocotesc credinţa
în existenţa unei lumi nevăzute, a duhurilor, pentru că ei nu
cred în existenţa unei alte realităţi decât cea materială, care
poate fi văzută cu ochii trupeşti. Dar dacă această lume ar
fi văzută, nu ar mai fi o lume a duhurilor, o lume nevăzută,
însă acei oameni care nu au inima împietrită de păcat şi
mintea întunecată de necredinţă pot simţi în fiecare clipă
că nu suntem singuri în lumea aceasta, că alături de natura
materială, minerală, vegetală, animală şi umană, sufletele
noastre se află sub influenţa lumii nevăzute, a duhurilor, fie
rele sau bune.
În timpul venirii Mântuitorului, exista această credinţă
greşită în puterea răului şi în slăbiciunea binelui, de aceea
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cărturarii şi fariseii îl acuzau pe Mântuitorul că ar alunga pe
demoni cu căpetenia lor. Sf. Nicolae Velimirovici spune că
Domnul nostru Iisus Hristos a venit să rupă şi să smulgă
din rădăcină credinţa cea rea a oamenilor în ceea ce este
rău şi să semene credinţa în ceea ce este bun în sufletele
lor; credinţa în puterea atotcuprinzătoare a binelui şi în firea
de nebiruit şi răbdătoare a binelui. Mântuitorul a descoperit
lumea duhovnicească, cum este ea în realitate, nu aşa cum
credeau oamenii înşelaţi şi aflaţi sub puterea diavolească.
„Dumnezeul Cel bun, înţelept şi atotputernic, este Domnul atât
al lumii duhovniceşti, cât şi al celei trupeşti, al lumii văzute
şi al lumii nevăzute… Duhurile cele bune sau îngerii sunt cu
mult mai puternici decât duhurile rele. De fapt, duhurile rele nu
au nici o putere să facă ceva, dacă Atotvăzătorul Dumnezeu
nu le îngăduie aceasta”.
Când Mântuitorul a mers în ţinutul Gadarenilor, legiunea,
adică câteva mii de demoni, au recunoscut puterea Lui şi
au mărturisit judecata care va veni asupra lor: “Ai venit aici
mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?” (Matei 8, 29),
crezând că vor fi izgoniţi din lume şi vor fi aruncaţi în chinurile iadului. Iată că cei care chinuie pe alţii nu doresc să fie
chinuiţi, cerând voie să intre în porci numai să nu fie aruncaţi
în iad. Însă Mântuitorul nu i-a alungat în iad, ci le-a dat voie
să intre în turma porcilor, care s-a aruncat de pe ţărm în apă
şi s-a înecat, dând pe faţă răutatea lor, îngăduindu-le încă
o vreme să rămână şi să-şi continue lucrarea de ispitire
în lumea aceasta, care este în felul acesta o lume în care
puterile sunt amestecate, până la momentul judecăţii finale
când vor fi despărţite.
În felul acesta lumea în care trăim este ca un câmp de luptă în care fiecare om are posibilitatea de a alege cui slujeşte,
lui Dumnezeu, luptând împotriva diavolului, sau diavolului şi
îngerilor săi, luptând în felul acesta împotriva lui Dumnezeu,
până când Dreptul Judecător la momentul Celei de-a Doua
Veniri le va spune: „Duceţi-vă, blestemaţilor, în focul cel veşnic
care este gătit diavolilor şi îngerilor lui!”.
Sfânta Evanghelie de astăzi ne pune în faţă iubirea pe
care Domnul o are faţă de făptura Sa, care nu este lăsată
să fie nimicită de cel rău, acest lucru reieşind din cuvintele
tatălui, care zice: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu,
care are duh mut. Și oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ și
face spume la gură și scrâșnește din dinţi și înţepenește”.
Ceilalţi doi Evanghelişti, Marcu şi Luca, cei care istorisesc şi ei această minune, dau mai multe amănunte despre
lucrarea duhului celui rău, care îl trântea pe tânăr la pământ
şi făcea spume la gură şi scrâşnea din dinţi şi înţepenea,
şi de multe ori îl arunca în foc sau în apă ca să-l piardă.
Diavolul îşi ascundea prezenţa, făcându-i să creadă că luna
este de vină pentru chinurile pe care le suferea tânărul. Este
„lunatic”, spune tatăl copilului. Cum poate fi adusă această
hulă zidirii lui Dumnezeu şi lui Dumnezeu Însuşi, pentru
boala omului? Dacă luna ar fi cauza, de ce nu afectează pe
toţi oamenii, trebuia să se întrebe tatăl copilului? Duhul cel
rău se ascundea şi se manifesta odată cu faza plină a lunii,
pentru ca omul să creadă că zidirea lui Dumnezeu este rea
şi să-L învinuiască pe Dumnezeu. Tot ce a creat Dumnezeu
este bun; întreaga zidire se află în slujba oamenilor, sau cum
spun Sfinţii Părinţi: întreaga creaţie este pentru om, iar omul
pentru Dumnezeu.
„Mulţi oameni neştiutori numesc rău toată suferinţa. În
realitate, nu toată suferinţa este rea, ci, există suferinţă care
este lucrarea diavolului şi mai există suferinţă care este vindecătoare de rău, răul însuşi fiind duhul cel rău, care lucrează
în omul nebun şi necumpătat. Suferinţa şi nefericirea care au
căzut asupra multor împăraţi ai Israelului, care au făcut ceea
ce este rău în ochii Domnului, au fost lucrarea şi urmarea
păcatului lor. Cu toate acestea, suferinţa şi nefericirea pe
care Domnul le îngăduie să cadă asupra celor drepţi, nu este
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lucrarea diavolului, ci un leac, atât pentru cei drepţi, cât şi
pentru cei din jurul acestora, care înţeleg că suferinţa lor este
trimisă de la Dumnezeu pentru binele lor. Atunci, suferinţa
care vine din lovirile duhurilor rele asupra omului, sau ca o
urmare a păcatului, este rea. Dar suferinţa pe care Dumnezeu o îngăduie să cadă asupra oamenilor, pentru a-i curăţi
în întregime de păcat, îi scoate de sub puterea diavolului şi îi
aduce aproape de Dumnezeu – această suferinţă curăţitoare
nu este nici de la diavol, nici nu este rea în sine, ci este de la
Dumnezeu, pentru binele oamenilor. “Bine este mie că m-ai
smerit ca să învăţ îndreptările Tale” (Psalm 118, 71), spune
înţeleptul Împărat David. Diavolul este rău şi calea diavolului
este păcatul. În afara diavolului şi a păcatului, nu există nici
un fel de rău. Duhul cel rău este răspunzător pentru chinuirile şi suferinţele acestui tânăr, nu luna. Dacă Dumnezeu,
în dragostea Lui pentru oameni, nu ar înfrâna duhurile cele
rele şi nu i-ar ocroti pe oameni de acestea, fie nemijlocit, fie
mijlocit, prin îngerii Săi, atunci, cât ai clipi din ochi, duhurile
cele rele ar zdrobi întreaga lume în suflet şi în trup, tot aşa
cum lăcustele zdrobesc seminţele pe câmp”, spune Sfântul
Nicolae Velimirovici. „Și am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar
ei n-au putut”, spune tatăl copilului, aruncând vina pe Ucenici
că nu l-au vindecat. Aşa se întâmplă de multe ori în viaţă când
nu poţi împlini ceva, decât să-ţi recunoşti partea de responsabilitate, mai uşor este să arunci vina pe altcineva.
Desigur că Mântuitorul arată şi puţina credinţă a Ucenicilor, care primiseră putere asupra duhurilor necurate ca să
le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă,
dar care slăbise din nepurtarea lor de grijă, dar scoate în
evidenţă şi responsabilitatea tatălui şi a necredinţei poporului
în general: „O, neam necredincios, până când voi fi cu voi?
Până când vă voi răbda pe voi?” „Dar de poţi ceva, ajută-ne,
fiindu-Ţi milă de noi”, spune tatăl cu îndoială, ceea ce arată că
el nu-L cunoştea deplin pe Domnul, Cel Care poate toate câte
voieşte. „De noi”, pentru că suferinţa copilului era şi suferinţa
tatălui, a întregii familii şi a tuturor celor din jurul lor care nu
erau indiferenţi la aceasta! „De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede”, spune Domnul, scoţând la iveală necredinţa tuturor. Tatăl rosteşte cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută
necredinţei mele!” Lacrimile reuşesc să înmoaie împietrirea,
să topească necredinţa şi să câştige îndurarea divină. Însă
aceste cuvinte mai evidenţiază un lucru şi anume: omul nu
poate avea o credinţă adevărată fără ajutorul lui Dumnezeu,
de aceea cel ce se smereşte şi cere ajutorul lui Dumnezeu va
ajunge la o credinţă adevărată. Chiar şi Apostolii i-au cerut
Domnului, zicând: „Dă-ne mai multă credinţă!” Mântuitorul
spune: „Eu îţi poruncesc: Ieși din el și să nu mai intri în el!”
Deci Eu, cu puterea Mea, arătând că El nu este unul dintre
proroci sau alţi oameni care au făcut minuni cu ajutorul lui
Dumnezeu, ci El este Fiul Dumnezeului Celui viu, Cel vestit
de proroci, Care poate să facă toate câte face Tatăl.
De asemenea, vedem că Domnul porunceşte diavolului
să nu se mai întoarcă niciodată şi să mai intre în el, arătând
prin aceasta că omul, după ce a fost curăţit, dacă se întoarce
la vechiul păcat, atrăgând din nou necurăţia la el, poate da
iar intrare diavolului. De aceea, postul şi rugăciunea sunt
mijloacele prin care patimile sufleteşti şi trupeşti sunt biruite
şi este dobândită plinătatea credinţei prin harul lui Dumnezeu,
care se coboară în vasul ce a fost curăţit. Căci, într-adevăr,
rugăciunea este întărită şi sporită prin post; iar credinţa se
întăreşte prin post şi rugăciune.
După ce a săvârşit această minune, Mântuitorul le spune
Ucenicilor Săi că El va fi dat: „în mâinile oamenilor și-L vor
ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia”, învăţându-ne
astfel să nu aşteptăm să primim răsplata de la oameni, căci,
de multe ori, cele mai grele necazuri le vom primi chiar de la
cei pe care i-am ajutat mai mult.
Părintele Gheorghe Ionașcu
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2 martie – duminică – Sf. Sfinţit Mc. Teodot, Episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie şi Nestor – Duminica Izgonirii lui Adam din
Rai (a Lăsatului sec de brânză) – Sf. Ev. Matei 6, 14-21 (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti)

(urmare din pagina 2)
Totuşi Dumnezeu ne-a dat o cale scurtă şi uşoară,
lipsită de oboseală, ca să scăpăm de aceste păcate atât
de multe şi atât de mari. Într-adevăr, ce oboseală este
să ierţi pe cel ce te-a supărat? Oboseală este să nu ierţi,
ci să ţii mai departe ura şi duşmănia! Alungă din sufletul
tău mânia ce o ai împotriva duşmanului tău şi vei vedea
câtă linişte ţi se pogoară în suflet! Este foarte uşor; de
ajuns numai să vrei! Ca să te împaci cu duşmanul tău
nu trebuie să străbaţi mări, nici să faci drumuri lungi, nici
să treci munţi, nici să cheltuieşti bani, nici să-ţi chinuieşti
trupul, ci e de ajuns numai să voieşti şi ţi s-au iertat toate
păcatele. Ce nădejde de mântuire mai poţi avea când tu
nu numai că nu ierţi pe duşmanul tău, dar mai rogi şi pe
Dumnezeu să-l pedepsească, când îl superi pe Dumnezeu
tocmai atunci când cauţi să ţi-L faci îndurător, când iei chip
de rugător, dar din gura ta ies urlete de fiară sălbatică şi
ascuţi împotriva ta însuţi săgeţile celui rău?
De aceea şi Pavel, vorbind despre rugăciune, n-a cerut
nimic altceva decât paza acestei porunci, spunând: „Ridicând mâini cuvioase fără mânie şi fără şovăire” (I Tim.
2, 8). Dacă nu-ţi laşi ura şi mânia împotriva duşmanului
tău nici atunci când ai nevoie de mila lui Dumnezeu, ci
atunci mai ales o pomeneşti, deşi ştii bine că prin asta îţi
împlânţi sabia în inima ta, când vei putea ajunge iubitor
de oameni, când vei putea scoate din tine veninul acestei răutăţi? Dacă nu-ţi dai încă seama de grozăvia faptei
tale, închipuie-ţi că te rogi de un om, aşa cum te rogi de
Dumnezeu, şi atunci vei vedea cât de mare este insulta
ce I-o aduci lui Dumnezeu! Închipuie-ţi că s-ar apropia
de tine, care eşti om, cineva care ţi-ar cere să-l miluieşti;
apoi, pe când stă jos la pământ şi te roagă aceasta, văzând pe duşmanul său, ar înceta să te mai roage şi ar
începe să-l bată. Oare nu ţi-ar spori şi mai mult mânia?
Gândeşte-te, deci, că acelaşi lucru îl faci şi tu când te rogi
aşa lui Dumnezeu. Că şi tu, în timp ce te rogi, îţi întrerupi
rugăciunea şi începi să loveşti cu cuvintele pe duşmanul
tău şi să insulţi legile lui Dumnezeu, chemând în ajutor
tocmai pe Acela Care a poruncit să nu urâm pe cei ce
ne-au făcut rău şi cerându-I Lui să lucreze El împotriva
poruncilor Lui. Nu este, oare, destul motiv de pedeapsă
că tu calci legea lui Dumnezeu, ci Îl mai şi rogi să facă
asta? Oare Dumnezeu a uitat ce-a poruncit? Oare este
om cel ce a dat această poruncă? Este Dumnezeu, ştie
totul, vrea să I se păzească cu toată scumpătatea legile
Lui. Departe de El de a-ţi împlini cererea!
Dimpotrivă, îţi întoarce spatele, te urăşte şi-ţi dă cea
mai mare pedeapsă numai pentru că îndrăzneşti să-L rogi
să pedepsească pe duşmanul tău. Cum Îi poţi cere să-ţi
facă tocmai ceea ce ţi-a interzis cu străşnicie să faci? Dar
sunt unii oameni atât de nejudecaţi, care nu blesteamă
numai pe duşmanii lor, ci chiar şi pe copiii lor şi, dacă ar
putea, le-ar mânca chiar trupurile. Dar, mai bine spus,
chiar le mănâncă. Să nu-mi spui că nu-ţi înfigi dinţii în
trupul duşmanului tău! Ai făcut un lucru şi mai grozav, atât
cât ţi-a stat în putere, cerând lui Dumnezeu să pogoare
asupra lui mânia cea de sus, să fie pedepsit veşnic, să
se aleagă praful de casa lui! Blestemele acestea nu-s,
oare, mai grozave decât muşcăturile? Nu-s, oare, mai
dureroase decât săgeţile? Hristos nu te-a învăţat acestea,
nu ţi-a poruncit să-ţi umpli aşa gura de sânge! Limbile
acestea sunt mai groaznice decât gurile mânjite de sânge
omenesc. Cum poţi să mai săruţi pe fratele tău când te
duci să te împărtăşeşti (încă de la începutul Bisericii, în
cadrul slujbei Sfintei Liturghii exista rânduiala sărutării

păcii sau a iubirii la rostirea cuvintelor „Să ne iubim unii
cu alţii, ca într-un gând să mărturisim”, când credincioşii
îşi dădeau unul altuia sărutarea păcii, bărbaţii se sărutau
între ei şi femeile între ele, rânduială liturgică care, astăzi,
se mai păstrează numai pentru slujitorii Sfântului Altar),
cum te mai poţi atinge de Sfânta Jertfă, cum mai poţi bea
Sângele Stăpânului Hristos când ai atâta otravă în suflet?
…” (Sf. Ioan Gură de Aur, Scrieri – partea a treia, Omilii
la Matei, PSB. 23, trad. intr. indici şi note, Pr. D. Fecioru,
E.I.B.M.B.O.R., Buc. 1994, pp. 256-258).
Deci, dacă nu iertăm, nu numai că nu ne primeşte
darul, dar nici rugăciunea nu ne-o ascultă, căci spune:
„Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva
cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă
greşealele voastre. Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru
Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greşealele voastre”
(Mc. 11, 25-26).
Părintele Gheorghe Ionașcu

Acatistul Sfântului Cuvios Alexie,
omul lui Dumnezeu – fragment

Condacul 1
Cuviosului și mult nevoitorului, al lui Hristos, Alexie, acum
din suflet să-i aducem prinos de laude și cu dorire să-i
strigăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Alexie!
Icosul 1
Îngerii din cer s-au mirat văzând nevoințele tale și răbdarea cea mare și, primind duhul tău în lăcașurile cele
preaînalte, de bucurie s-au umplut, îndemnându-ne și
pe noi a zice ție:
Bucură-te, că părinții i-ai părăsit pentru Hristos;
Bucură-te, că El te-a încununat frumos;
Bucură-te, că părinților tăi te-ai dăruit prin rugăciune;
Bucură-te, că ei mult s-au bucurat de tine;
Bucură-te, că mare mulțumire au dat lui Dumnezeu;
Bucură-te, că Domnul a primit rugăciunea lor;
Bucură-te, că toată cetatea s-a bucurat de nașterea ta;
Bucură-te, că părinții tăi mult s-au mângâiat;
Bucură-te, că pentru aceasta pe Hristos au lăudat;
Bucură-te, că ești rodul rugăciunii;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Alexie!
(doxologia.ro)

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

2 martie – Sfintele Taine. Taina Botezului și Taina Mirungerii.
9 martie – Școala de duminică pentru familie – Lăuzie și alăptare. Alimentația
bebelușului.
16 martie – Acatistul Sfântului Alexie, omul lui Dumnezeu.
23 martie – Marșul pentru Viață 2014, ediția a II-a locală, ora 17.00, în fața Bisericii
„Sfinții Împărați Constantin și Elena” (Parângu).
30 martie – Studiu biblic – Sf. Ev. Luca, cap. 1 – capitolul acesta se poate citi la
pagina 3, iar pentru orice nelămuriri și întrebări, vă așteptăm la întâlnirea Grupului
de tineri pentru a le discuta. Detalii privind ora întâlnirii găsiți la avizierul Bisericii, la
intrare, în partea stângă.
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