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Mereu rătăcim orbi spre a descoperi adevărul
absolut, dar nu ne dăm seama că Adevărul se află
în sufletul nostru, acolo unde Creatorul a pus o
scânteie dumnezeiască și ne-a lăsat pe noi să o
descoperim.
Știm noi, oare, ce mare bogăţie spirituală purtăm
înăuntrul nostru? Am încercat vreodată să ne gândim
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Biserica Înălţarea Domnului, din Târgu-Jiu
(zona Paralela 45)

că există ceva imaterial care creează o legătură
nevăzută cu Cel care a zidit întreaga făptură și
bineînţeles, pe noi înșine? Ne-am pus întrebarea care
este rostul nostru în lume?
Încercăm să dobândim toate „virtuţile” lumești
(inteligenţă, frumuseţe, talent), însă nu ne pasă să
aflăm dacă le-am dobândit pe cele spirituale
(înţelepciune, bunătate, dragoste faţă de aproapele,
răbdare, smerenie).
Poate, întâmplător, am auzit în biserică multe
cuvinte folositoare pentru a descoperi Adevărul, însă,
deși simţim că ele reprezintă răspunsuri la întrebările
pe care ni le-am pus de multe ori, o indiferenţă
grosolană și o încăpăţânare mare ne determină să
nu înţelegem esenţa acelor cuvinte. Devenim brusc
surzi la bogăţia spirituală pe care Biserica o transmite
prin slujbele sale pentru a ajunge la Adevăr.
Există totuși o altă cale de a ne îndrepta?
Da! Necazurile, suferinţa. Ele distrug acel văl care
acoperă mintea și sufletul nostru, le „lustruiesc” bine
astfel încât omul să conștientizeze că e doar o făptură
neputincioasă și tot ceea ce a realizat se datorează
Creatorului său. Fără El nu ar fi făcut nimic, fără El
nu ar fi existat.
Doar lacrimile de iertare vor șterge petele care iau murdărit fiinţa. Își va da seama că, cel care l-a
împiedicat să descopere Adevărul, este el însuși.
Toate faptele sale, bune sau rele, se datorează
voinţei lui.
De cele mai multe ori, omul, aflându-se singur în
faţa morţii, descoperă surprins că Adevărul face parte
din fiinţa sa.
Să nu-L căutăm pe Domnul Dumnezeu aiurea,
pentru că nu Îl vom găsi. El se află tot timpul în inima
noastră.
Elena-Ionela Neagoe
L-au întrebat pe el iarăși fraţii, zicând: care faptă bună,
părinte, între petreceri, are mai multă osteneală? Zis-a
lor: iertaţi-mă, eu socotesc că nu este altă osteneală,
ca rugăciunea către Dumnezeu. Căci totdeauna când
voiește omul să se roage, voiește vrăjmașul să-l taie pe
el căci el știe că nu se împiedică de altceva, fără numai
de rugăciunea cea către Dumnezeu. Și toată petrecerea
pe care o va face omul, răbdând întru dânsa, dobândește
odihnă. Iar rugăciunea până la răsuflarea cea de pe
urmă, are trebuinţă de nevoinţă.
(Patericul - Avva Agathon)
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22 februarie
februarie –– Întâmpinarea
Întâmpinarea Domnului
Domnului nostru
nostru Iisus
Iisus Hristos,
Hristos,
când
când L-a
L-a primit
primit pepe El
El Dreptul
Dreptul Simeon
Simeon înîn braþele
braþele sale
sale
„În vremea aceea au adus părinţii pe Iisus Pruncul în Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului, precum este
scris în legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească, să fie închinat Domnului și să dea jertfă, cum
zice în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Dar iată, era un om în Ierusalim, anume
Simeon; și omul acela era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra
lui. Iar el era înștiinţat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea, până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din
îndemnul Duhului a venit în templu, tocmai când părinţii aduceau acolo pe Iisus Pruncul, ca să facă pentru
Dânsul după obiceiul legii. Atunci Simeon a luat Pruncul în braţele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis:
acum,eliberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care
ai pregătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre luminarea neamurilor și spre slava poporului Tău
Israel. Iar Iosif și mama Lui se mirau de cele grăite despre Prunc. Și Simeon i-a binecuvântat, iar către Maria, mama
Lui, a zis: iată, Acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel și ca un semn, care va stârni împotriviri.
Iar prin însuși sufletul tău va trece sabie, ca să se dea pe faţă gândurile multor inimi. Mai era acolo prorociţa Ana,
fata lui Fanuil, din neamul lui Așer, ajunsă la adânci bătrâneţi, care trăise cu bărbatul ei numai șapte ani de la
căsătorie. Iar de optzeci și patru de ani era văduvă și nu se depărta de la templu, slujind lui Dumnezeu, ziua și
noaptea, în posturi și în rugăciuni. În ceasul acela, venind și ea acolo și aducând, de faţă cu toţi, slavă lui Dumnezeu,
vorbea despre Prunc tuturor celor care așteptau mântuirea în Israel. După ce părinţii, au săvârșit toate, potrivit
legii Domnului, s-au întors în Galileea, în orașul lor Nazaret. Iar Pruncul creștea și se întărea cu duhul, umplânduse de înţelepciune; și harul lui Dumnezeu era peste Dânsul.” (Sf. Ev. Luca 2, 22-40)
Astăzi, la 40 de zile de la mântuitoarea Întrupare, adică la Nașterea
Domnului Iisus Hristos din Fecioara
Maria, cinstim ziua ducerii Pruncului
dumnezeiesc la templul din Ierusalim, de
către Preasfânta Lui Maică și de către
Dreptul Iosif, ascultând de porunca Legii
vechi și împlinind această poruncă.
Dar tot astăzi, cinstim și ziua când
bătrânul Simeon, mișcat de Duhul Sfânt,
a venit, și el, la templu, unde i s-a împlinit,
înainte de moarte, așteptarea de a-L
vedea cu ochii pe Mesia, precum i se
făgăduise. Iar în pruncul cel adus la
templu el a văzut, cu ochi prorocesc,
noua putere de mântuire, pe care
Dumnezeu a dăruit-o lumii, puterea de
mântuire fără margini a credinţei în
Hristos, putere mai tare decât toată
puterea Legii vechi. Bucuros de această descoperire,
bătrânul Simeon a venit în întâmpinarea pruncului Iisus,
L-a binecuvântat și luându-L în braţe, plin de recunoștinţă,
și-a cântat minunata lui cântare de preamărire, care ne
arată ce a văzut el despre pruncul Iisus.
Pentru el, Hristos este puterea cea mare de mântuire
a lui Dumnezeu în lume, Hristos este lumina tuturor
popoarelor, Hristos este slava lui Israel cel vechi și a lui
Israel cel nou.
Astfel, astăzi, prin glasul bătrânului Simeon, se
întâlnesc, în templu, Legea veche a slovei cu Legea cea
nouă, a Duhului Sfânt. Și Mântuitorul împlinește porunca
Legii vechi, în numele nostru, al tuturor, ca să ne facă pe
toţi liberi faţă de Legea veche, dar totodată ne cheamă și
să primim Legea cea nouă, putere de mântuire a credinţei
în El, mai tare decât Legea veche, puterea de mântuire a
tuturor popoarelor lumii. Această veste bună este darul
cel mai de preţ al întâmpinării Domnului de astăzi, de
către Dreptul Simeon, la templu.
E ca și când fiecare dintre noi ar lua pe pruncul Iisus și

ar zice, ca și Simeon: „Ochii mei
Stăpâne, au văzut mântuirea Ta, pe care
ai gătit-o pentru toate neamurile.” Iar
rugăciunea lui Simeon: „Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne”, nu vrea
să spună numai că acela care a primit
pe Iisus poate muri în pace, ci ea
înseamnă că, și cel care a primit pe Iisus
și puterea Lui de mântuire, are cu sine
puterea de a trăi și viaţa de aici, împăcat
cu Dumnezeu, departe de robia păcatului și liber de tirania celui rău.
Bucuroși și îndatoraţi de această
tainică veste bună, să rostim, deci, și noi
cu bătrânul Simeon cântarea lui de
recunoștinţă, astăzi: „Acum slobozește
pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul
Tău, în pace, că văzură ochii mei
mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea
feţii tuturor popoarelor; lumina spre descoperirea
neamurilor și slava poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32).
Amin.
(Proloagele vol. I)
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Pledoarie
Pledoarie pentru
pentru oo teologie
teologie ºiºi oo culturã
culturã asumate
asumate fiinþial
fiinþial

„Trecem prea adesea inerţi și ignoranţi pe lângă valori artistice și umane cu adevărat ieșite din
comun. Și pe urmă? S-ar putea să ne pară rău, dar e prea târziu.”
(Costion Nicolescu, Bucuria convorbirii)
Sunt cărţi ce se cer citite și cuvinte
„ce ajung să fie icoane ale Cuvântului”.
Așa stau lucrurile și cu apariţiile
editoriale Bucuria convorbirii și
Riscul de a fi ortodox, semnate
Costion Nicolescu. Itinerar reportericesc sau sumă de mărturii, ele se
configurează gradat ca hybris de idei
și meditaţii variate tematic, de trăiri
duhovnicești, destăinuite prin voalul
delicat al smereniei, și de manifestări
artistice inedite. Spontaneitatea și
desăvârșirea naturală a spunerii
transpar în pagini în care se constată
subtilitatea fuziunii dintre laic și
ecleziastic, dintre teologie și cultură,
dintre artă ca obiect și „arta” trăită
fiinţial.
Motivaţia internă a acestor cărţi
este dată de dorinţa de a contramanda o gândire care frizează cu
suficienţa, cu lipsa profunzimii în trăire
și exprimare: „Trăim astăzi în epoca
unei inflaţii de talkshow-uri și de
interviuri. Cu cât se vorbește mai mult,
cu atât se spune mai puţin. Foarte
adesea, persoanele întrebate nu au
nimic de folos a ne comunica, ba, chiar
dimpotrivă, asistând la dialogul cu ele
ieși în pagubă.” (Bucuria convorbirii)
Soluţia, în opoziţie cu aceasta, este
crearea unei realităţi de permanenţă
a sărbătoririi întâlnirii prin comunicare,
în care se face prezent Al Treilea
(Dumnezeu), ce însufleţește și dă
autenticitate dialogului, căci „viaţa
noastră poate fi privită și ca o sumă de
întâlniri și însoţiri, chemări și daruri ale
lui Dumnezeu spre sărbătoarea fiinţei,
sărbătoare dată de frângerea împreună a cuvintelor” – așa cum precizează
autorul.
Cititorul cunoaște treptat, printr-o
tehnică a preambulului biografic,
interlocutori de marcă precum Î.P.S.
Serafim Joantă, Î.P.S. Andrei
Andreicuţ, Î.P.S. Nicolae Corneanu,
Î.P.S. Bartolomeu Anania, P.S. Justinian Chira, D. Stăniloae, D. Popescu,
C. Coman, J. Breck ș.a., dar și oameni
de cultură, precum Andrei Pleșu, Horia
Bernea, Gabriel Liiceanu, Sorin
Dumitrescu, Régine Pernoud.
Conform stilului reportericesc,
întrebările, în diversitatea lor, urmăresc un plan de idei, structurat în jurul

unor nuclee tematice: raportul între
Biserica Ortodoxă-Catolicitate-Protestantism, rolul Ortodoxiei în contemporaneitate și problema ecumenismului, teologia ca stare de rugăciune permanentă și prelungire a
Liturghiei, preotul ca om al rugăciunii
și binecuvântării, imaginea lumii satului
de altădată, ca spaţiu spiritual, și a
ţăranului, imagini ce se cer reașezate,
recuperate printr-un efort bine asumat
în muzeografia românească actuală.
Ideea de a începe mereu, de a
relua întrebări pentru a îmbogăţi
același plan în mod sistematic, transpare peste tot, construindu-se o
pledoarie a „spiritualităţii integrale” (D.
Stăniloae), într-un mod care angajează viaţa și care are putere transformatoare pentru întreaga lume: „Dacă
am avea preoţi și episcopi buni s-ar
schimba faţa lumii, că de aici pornește
schimbarea omenirii. De la oamenii
Bisericii, în primul rând, care trebuie
să fie surse și izvoare de înduhovnicire
pentru lumea de azi. Dar să nu uităm
și de imensa noastră responsabilitate.”
(Bucuria convorbirii)
Vom oferi, spre exemplificare,
câteva gânduri cu privire la împărtășanie, trăirea în Hristos, starea de
rugăciune, care ar trebui să dimensioneze viaţa fiecărui creștin:
- Î.P.S. Serafim Joantă: „ ... Dacă
liturghia nu este făcută pentru împărtășirea credincioșilor, ea devine un
teatru sacru, un spectacol sau ceva

de aceeași valoare ca și vecernia,
utrenia, unde omul asistă, se roagă,
dar liturghia nu se împlinește, nu-și
aduce roada.Și, dacă nu toţi credincioșii
prezenţi se împărtășesc, măcar o parte
să o facă pentru toţi.”
- Părintele Iulian Stoicescu: „La noi
la ortodocși, parcă s-ar zice: «Cu frică
de Dumnezeu, cu credinţă și cu
dragoste să staţi deoparte!» Lumea
se împărtășește tot mai rar.”
- Părintele D. Stăniloae: „În toate
este prezent Hristos – asta e propriu
Ortodoxiei. Hristos nu este separat de
noi. Dacă ajungem la conștiinţa
prezenţei lui Hristos, imediat ne și
umplem de prezenţa Lui.”
- Părintele John Breck: „Prin
rugăciune timpul, spaţiul, distanţele
sunt depășite. Noi putem foarte bine
să ne rugăm unii pentru alţii în orice
moment. Acesta este nivelul la care
se împlinește cu adevărat vindecarea
noastră.”
Sunt câteva dintre reflecţiile punctate în aceste cărţi-culegere, încercându-se o căutare în permanenţă a
unui „ton al înţelepciunii care să
recreeze la infinit.” (Andrei Pleșu)
Se pare că Nicolescu a reușit din
plin, prin aceste încercări, „a scoate
la iveală din celălalt ceva cu totul
anume și aparte, nu atât prin întrebările
adresate, cât prin felul absolut personal de a i se situa în preajmă.”

Convorbire
Am așteptat chemarea de iubire,
Cu dor aprins în sufletu-nflorit.
Am așteptat alaiul tău de mire,
O, Doamne-al meu, pe unde-ai zăbovit?
De mult Te chem, dar nu m-ai auzit.
Bătut-am multe căi întunecate,
Cu gândul plin de pulbere și lut,
Bătut-am căi adânci și neumblate,
Dar să Te aflu, Doamne, n-am putut.
În tine-am fost, dar nu m-ai cunoscut.
(Zorica Laţcu Teodosia – Poezii)

Monica Sîrbu

„Cel ce a împlinit o
poruncã, sã aºtepte
ispita pentru ea. Cãci
dragostea faþã de
Hristos se probeazã
prin cele potrivnice.
(Sfântul Marcu
Ascetul –
Filocalia vol. I)
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77 februarie
carn
februarie –– Duminica
Duminica Lãsatului
Lãsatului sec
sec dede car
car
carnnnee
(a
(a Înfricoºãtoarei
Înfricoºãtoarei Judecãþi)
Judecãþi) –– Ev.
Ev. Matei
Matei 25,
25, 31-46
31-46
„Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului în slava Sa și toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va ședea pe
scaunul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Sa toate neamurile și-i va despărţi pe unii de alţii, cum
desparte păstorul oile de capre; și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va
zice Împăratul celor de-a dreapta Sa: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moșteniţi împărăţia cea
pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost
și Mi-aţi dat să beau; străin am fost și M-aţi primit; gol am fost și M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost și Maţi căutat; în temniţă am fost și aţi venit la Mine. Atunci, drepţii îi vor răspunde, zicând: Doamne,
când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit, sau însetat și Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut
străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Și când Te-am văzut bolnav sau în temniţă și am
venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat vă spun că, întrucât aţi făcut unuia
dintre acești fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga Sa: Duceţi-vă de
la Mine, blestemaţilor, în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am
fost și nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost și nu M-aţi
primit; gol, și nu M-aţi îmbrăcat; bolnav și în temniţă, și nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde și ei,
zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în
temniţă și nu Ţi-am slujit Ţie? El însă le va răspunde și le va zice: adevărat vă spun că, întrucât nu aţi
făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar
drepţii la viaţă veșnică.”
„Și iarăși va să vină, cu mărire, să judece viii și morţii, a
Cărui împărăţie nu va avea sfârșit.”
Judecata creștină, o cercetare continuă
Sfânta Evanghelie a Duminicii Înfricoșătoarei Judecăţi
ne învaţă despre Cel Unul-Născut, Fiul și Cuvântul lui
Dumnezeu, Care va veni iarăși pe pământ, dar nu umil și

smerit, ci cu slavă și cu mare strălucire dumnezeiască.
Nu va veni ca înainte să mântuiască lumea, ci să
judece pe cei vii și pe cei morţi, să dea celor cu fapte bune
împărăţia cea veșnică, iar celor cu fapte rele osânda cea
veșnică.
Este a treia duminică din ciclul liturgic al Triodului, în
care ne pregătim duhovnicește pentru patimile, răstignirea
și moartea Mântuitorului, ca apoi, odată cu Învierea Sa
din morţi, să începem un alt ciclu liturgic, numit al
Penticostarului.
Iar despre ceasul Judecăţii Mântuitorul ne spune: „Iar
de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din
ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” (Matei 24, 36)

Toţi cei vii și cei morţi, de la Adam și până la ceasul
acela, se vor aduna și vor sta înaintea curţii de judecată a
Judecătorului Hristos, Care va întocmi hotărârea Lui cea
dreaptă. Acesta va despărţi pe cei buni de cei răi, precum
desparte păstorul oile de capre, adică pe cei ce au avut
în viaţă blândeţea de cei ce au avut neastâmpăr la rele.
Binecuvântaţii Tatălui sunt cei drepţi, moștenitori și
apropiaţi ai lui Dumnezeu, cărora le dă împărăţia gătită
lor de la întemeierea lumii.
Pricina moștenirii lor, zice Dreptul
Judecător, este că „flămând fiind, M-aţi
hrănit, însetat fiind, M-aţi adăpat, străin
fiind, M-aţi primit, gol fiind, M-aţi îmbrăcat,
bolnav fiind, M-aţi căutat și în temniţă fiind,
aţi venit la Mine.”
Chipurile acestea de dragoste și milostenie îmbracă și nevoile cele duhovnicești
ale aproapelui.
Hrană este și Cuvântul lui Hristos, apă este
și pentru cei ce însetează după Dumnezeu.
Fapta smereniei lor rămâne și după
moarte neștearsă, căci ei nu vor mărturisi
milostenia lor în faţa lui Dumnezeu.
Pe cei păcătoși la trei feluri de chinuri îi
va supune Domnul: la despărţirea de Dumnezeu, la focul
cel veșnic, la petrecerea împreună cu diavolii.
Toate sunt grele și greu de purtat, însoţite de cuvântul
„blestemaţilor”, căci s-au făcut nemilostivi ca diavolii,
călcători de lege și păcătoși.
Răsplata și pedeapsa Judecăţii sunt fără de sfârșit,
după milostenia și dreptatea lui Dumnezeu.
De aceea, medităm și noi asupra vieţii noastre pe acest
pământ, dar și la cele care vor veni, aducându-ne aminte
că toţi vom fi judecaţi, așteptând de la Dreptul Judecător:
„sfârșit creștinesc vieţii noastre, neînfruntat, în pace și cu
răspuns bun la Înfricoșătoarea lui Judecată.”
Preot Marius-Olivian Tănasie
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14
14 februarie
februarie –– Duminica
Duminica Lãsatului
Lãsatului sec
sec dede brânzã
brânzã
(a
(a Izgonirii
Izgonirii lui
lui Adam
Adam din
din Rai)
Rai) –– Ev.
Ev. Matei
Matei 6,6, 14-21
14-21
„Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile
voastre. Iar dacă nu veţi ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.
Când postiţi, nu fiţi triști ca făţarnicii, căci ei își întunecă feţele lor, ca să se arate oamenilor că postesc.
Adevărat vă spun vouă că își iau răsplata lor. Iar tu, când postești, unge-ţi capul tău și faţa ta o spală,
ca să nu te arăţi oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns; și Tatăl tău care vede cele
ascunse îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde moliile și rugina le strică, și unde
furii le sapă și le fură. Ci vă adunaţi comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le strică, și unde
furii nu le sapă, nici le fură. Că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.“
De unde am căzut?
Cu duminica de astăzi se încheie perioada pregătitoare
și se deschide calea Postului Mare, adică perioada de șapte
săptămâni înaintea Sfintelor Paști. Perioada de pregătire
pentru începutul Postului Mare, a celor trei săptămâni, ce
se încheie astăzi, ne-a înfăţișat în fiecare duminică două
căi: smerenia vameșului am văzut-o faţă-n faţă cu mândria
fariseului; pocăinţa fiului risipitor ni s-a arătat faţă în faţă cu
îndărătnicia și mândria fratelui său; binecuvântarea a
despărţit pe cei de-a dreapta Marelui Judecător de

blestemul pe care l-au primit cei de-a stânga Lui. Duminica
de astăzi este numită Duminica iertării, de la pericopa
evanghelică în care se află îndemnul de a ne ierta unul pe
altul. Însă, mult mai importantă decât iertarea noastră
omenească, pe care ne-o cere Dumnezeu drept condiţie
pentru a o primi pe cea dumnezeiască, faţă în faţă cu
izgonirea lui Adam din Rai, stă iertarea pe care ne-a dat-o
nouă Mântuitorul pe Cruce: Părinte, iartă-le lor..., referinduse nu numai la cei care-L răstigneau și batjocoreau, ci și la
noi care facem același lucru prin păcatele noastre, prin
necredinţa și indiferenţa noastră. Sfânta Evanghelie de
astăzi ne pune înainte trei probleme: iertarea, postul și
comoara vieţii.
Sfânta Biserică ne amintește că suntem într-un loc de
surghiun, îndemnându-ne să trecem cu gândul de la
căderea protopărinţilor noștri la propria noastră cădere, să
ne aprindem cu duhul de râvnă pentru sculare și
redobândirea a ceea ce am pierdut prin cădere. În

Apocalipsă, Domnul spune îngerului Bisericii din Efes: „Aduţi aminte de unde ai căzut și te pocăiește și fă faptele de mai
înainte.” (Ap. 2, 5), însă nu cu ușurătate și nepăsare, ci în
așa fel încât prin această aducere aminte să aflăm imbold
spre pocăinţă și întoarcere la faptele bune de mai înainte.
Adu-ţi aminte de fericirea dintru început a celor întâi-zidiţi,
fericire mare și cu neputinţă de povestit, care a fost pierdută
prin cădere, și prin aceasta să stârnim în noi râvna și grija
de a ne scula pentru a redobândi ceea ce am pierdut.
Bolnavul, spre exemplu, aducându-și aminte de plăcuta
stare a sănătăţii, dorește mai cu osârdie însănătoșirea; cel
robit, amintindu-și bucuria libertăţii, caută eliberarea; cel
sărăcit, amintindu-și de tihna îndestulării,
folosește toate mijloacele pentru a se
îmbogăţi din nou. Deci acesta este scopul
pentru care în fiecare an, înainte de începutul
Postului Mare, ni se înfăţișează istoria căderii
protopărinţilor. Ni se spune: „Amintiţi-vă cum
eraţi înainte, cum v-aţi făcut acum, și umpleţivă de râvnă pentru scularea din această
stare!” Uitarea este vrednică de plâns, așa
cum vrednică de plâns ar fi o fiică de împărat,
care atrasă de lucruri rele, ar pierde prin
acestea mila tatălui său și, căzând într-o stare
înjosită, ar ajunge într-o asemenea stare de
nesimţire încât ar uita că nu se află la locul
său; cu atât mai mult, cu cât are casa
împărătească înaintea ochilor, mijloc de a-l
face pe împărat milostiv se găsește, și se știe
că împăratul este gata să își primească
înapoi fiica și să-i dea iarăși tot ce avea. În aceeași stare se
află și sufletul nostru, care este zidit după chipul și
asemănarea lui Dumnezeu, atunci când el nu păstrează
în gândul său felul în care era la început și felul în care a
ajuns acum, și nu vrea să folosească mijloacele dăruite lui
pentru întoarcerea la starea cea dintâi. El a fost pus întru
lumina cunoștinţei, iar acum este împresurat de întunericul
necunoștinţei, îndoielii și rătăcirii. A fost plin de pace, a
gândurilor, a dorinţelor și conștiinţei, iar acum în el se dă o
luptă a gândurilor cu dorinţele, a gândurilor și dorinţelor cu
conștiinţa. De la această neorânduială din suflet vin
amărăciunile, nevoile, suferinţele, nereușitele, neorânduielile
dinafară. Oare acesta este raiul desfătării, în care se
cuvenea să fii, suflete, după nașterea și menirea ta? Unii sau obișnuit așa de mult cu această stare de cădere, încât
nici prin gând nu le trece că n-ar fi trebuit să fie așa; chiar
încearcă să aducă dovezi cum că nici nu trebuie să fie
altfel. Ce jalnic!

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare

6

CALEA ÎNÃLÞÃRII
ÎNÃLÞÃRII,,

anul II, nr. 6, februarie, 2010

Am căzut prin mâncare, să ne străduim a ne ridica prin
post; am căzut prin lenevire și uitarea de Dumnezeu, să ne
sculăm prin grija de mântuire și frica de Dumnezeu; am
căzut dându-ne plăcerilor, să ne sculăm prin vieţuire aspră
și îndurare de bună voie a lipsurilor; am căzut prin
înstrăinarea de Biserică, să ne ridicăm prin mersul în casa

lui Dumnezeu; am căzut prin ascultarea de vorbe deșarte și
priviri sau citiri de cărţi deșarte, să ne sculăm prin ascultarea
Cuvântului lui Dumnezeu și citirea de cărţi mântuitoare.
„Unde este comoara voastră, acolo este și inima
voastră.”
Preot Gheorghe Ionașcu

15
15 februarie
februarie –– Începutul
Începutul Postului
Postului Sfintelor
Sfintelor Paºti.
Paºti. Folosul
Folosul postului
postului
Sfântul Ioan Gură de Aur („Problemele vieţii”)

„Mulţi creștini, nedând o prea mare importanţă postului,
îl ţin fără tragere de inimă sau nu îl ţin deloc. Și totuși,
trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu frică și părere
de rău, căci nu este înfricoșător pentru noi, ci pentru diavoli.
În cazul demonizaţilor, mult poate face postul, mai ales
când este însoţit de sora sa bună, care este rugăciunea.
De aceea, Hristos a spus: Acest neam de demoni nu iese
decât numai cu rugăciune și cu post (Mat. 17, 21).

Așadar, dat fiind faptul că postul îi alungă departe pe
vrășmașii mântuirii noastre, trebuie să îl iubim, nu să ne
temem de el. Trebuie mai degrabă să ne temem de
mâncarea multă, mai ales atunci când este însoţită de
beţie, pentru că ea ne supune patimilor, în vreme ce
postul, dimpotrivă, ne scapă de patimi și ne dăruiește
libertatea duhovnicească. De ce dovadă a binefacerilor
postului mai avem nevoie, atunci când știm că el luptă
împotriva diavolului și ne izbăvește de robia păcatului?
(...)” (www.ioanguradeaur.ro)

Bãtrâni nedoriþi sau bãtrâneþe nedoritã?!

„Cinsteºte
„Cinsteºte pepe tatãl
tatãl tãu
tãu ºiºi pepe mama
mama tata caca sã-þi
sã-þi fiefie þie
þie bine
bine
ºiºi mulþi
mulþi ani
ani sãsã trãieºti
trãieºti pepe pãmânt.
pãmânt. (Ieºire
(Ieºire 20,
20, 12)
12)
Ochi clipind stins în picături de lacrimi, feţe brăzdate
de asprime, dar și de frumuseţe lăuntrică, trupuri aplecate
smerit sub povara anilor sau a unui destin neașteptat –
sunt expresii vii ale unor suflete sângerând de tristeţe,
hrănite din amintiri ce dor tocmai prin bucuria trecută ce
le-a urzit. Căminul de bătrâni – o alternativă cu titlu de afiș
„centru de ajutor umanitar” sau „instituţie de asistenţă
socială”, care convine societăţii, confruntată cu mult prea
multe probleme nesoluţionate sau irezolvabile. Bătrânii
fără sprijin își găsesc aici identitatea într-o lume a lor, alta
decât lumea în care se obișnuiseră să trăiască. Cât de
mult se adaptează la această viaţă o poate spune doar
privirea, tăcerea și delicateţea cu care te întâmpină atunci
când îi vizitezi. Acești străini, exilaţi de soartă sau de noi,
sunt gata să-i primească în inimă pe toţi cei care se
apropie de ei, cu căldura parentală pe care nu mai au
spre cine să o direcţioneze.
Aici bătrâneţea tronează și bătrânii plâng, aici

Învaþã de la toate
(din lirica norvegiană)
Învaţă de la apă să ai statornic drum,
Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum.
Învaţă de la umbră să taci și să veghezi,
Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi.
Învaţă de la soare cum trebuie s-apui,
Învaţă de la piatră, cât trebuie să spui.
Învaţă de la vântul ce adie pe poteci,
Cum trebuie prin lume de liniștit să treci.
Învaţă de la toate că toate-ţi sunt surori,
Cum să treci frumos prin viaţă, cum poţi frumos să mori.
Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat,
Învaţă de la nufăr să fii mereu curat.

înţelepciunea se îngemănează cu alienarea, sănătatea și
vigoarea cu neputinţa și fragilitatea, zâmbetul ușor schiţat
cu suferinţa. Aici există confuzie între tot ce înseamnă
viaţă și așteptarea unei morţi eliberatoare.
Sunt părinţi tineri prin curăţenia lor sufletească, pe care
noi îi ignorăm, îi marginalizăm, îi tratăm cu indiferenţă, ca
paloare a inumanităţii și egoismului ce ne-a cuprins.
Oricine poate face mai mult, dar nu eu! Suntem creștini,
dar nu înţelegem sensul atât de clar al cuvintelor
Mântuitorului: „Întrucât aţi făcut acestea fraţilor voștri prea
mici, Mie Mi-aţi făcut!” (Matei 25, 40)
Azilul de bătrâni, casa de copii/centrele de plasament,
strada împovărată de săraci sunt tot atâtea locuri în care
Hristos ne așteaptă. Dar așteptarea Lui e mare și nu de
puţine ori zadarnică.
Să nu fim cuprinși de mirare când la judecata finală vom
auzi: „Cu adevărat nu vă cunosc pe voi!” (Matei 7, 23)
Monica Sîrbu
Învaţă de la flăcări ce avem de ars în noi,
Învaţă de la ape să nu dai înapoi.
Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea,
Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea.
Învaţă de la soare ca vremea să-ţi cunoști,
Învaţă de la stele că-n cer sunt numai oști.
Învaţă de la greier când singur ești să cânţi,
Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi.
Învaţă de la vulturi când umerii ţi-s grei,
Și du-te la furnică să vezi povara ei.
Învaţă de la floare să fii gingaș ca ea,
Învaţă de la oaie să ai blândeţea sa.
Învaţă de la păsări să fii mai mult în zbor,
Învaţă de la toate că totu-i trecător.
Ia seama fiu al jertfei prin lumea care treci,
Să-nveţi din tot ce piere, cum să trăiești pe veci!
(Zorica Laţcu Teodosia – Poezii)
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- Cum te numești, copile?
- Ionuţ Popa!
- Mai ai fraţi?
- Sigur! Am atâţia fraţi, câte surori.
Dar oricare dintre surorile mele poate
spune că are de două ori mai mulţi
fraţi decât surori.
Câţi copii sunt în familia Popa, câţi
băieţi și câte fete?

Rugãciunea micului ºcolar
Doamne, strălucesc raze
Și cu drag Tu mă veghează
Pe-al învăţăturii drum,
Pe care-am pornit acum.

Tot ce-n școală-mi însușesc,
Spre bine să folosesc!

Sã ne jucãm împreunã!
RĂSPUNSURI DIN
NUMĂRUL TRECUT
Ghicitoare:
Sfântul Duh.

Ghicitoare
Când stă parul de la gard cu
amândouă capetele în pământ? Sau,
altfel spus: Cum faci ca parul din gard
să aibă ambele capete în pământ,
fără să scoţi parul din gard?

Proverb românesc
Un frumos proverb din bătrâni
spune așa:
CNL NTR NR N BSRC, DR NC
CNL N S SFNŢȘT, NC BSRC N S
SPRC.
V-aţi dat seama că am scris doar
consoanele din fiecare cuvânt. Dacă
vreţi să aflaţi proverbul trebuie să
puneţi voi toate vocalele care lipsesc!

7

Fraþii ºi surorile

Sã
învãþãm
împreunã…
Sã
învãþãm
împreunã…
Sã
Sã
învãþãm
învãþãm
împreunã…
împreunã…
Sã
învãþãm
împreunã…
Sãînvãþãm
învãþãmîmpreunã…
împreunã…
ooooooorugãciune
rugãciune
rugãciune
rugãciune
rugãciune
rugãciune
rugãciune

Cunoștinţe luminate
Dă-mi și dragoste de carte!
Cum lui Solomon i-ai dat
Mare spor la învăţat.

ÎNÃLÞÃRII

Ce
Ce înseamnã
înseamnã numele
numele meu?
meu?
Monica – în latină: mamă, soţie;
în greacă: pustnică, maică. Unul din
cele mai dragi cuvinte din lume este
„mamă”, în toate limbile pământului.
Acesta este și primul cuvânt pe care
îl spun pruncii, atunci când încep să
vorbească. De aceea, numele acesta
adună în el tot ce poate face viaţa
unei femei împlinită și desăvârșită: să
fie o mamă bună și o soţie devotată
sau, în alte cazuri, o maică dedicată
rugăciunii și liniștii sufletești, o icoană
a smereniei și a simplităţii vieţii
călugărești. - „După Dumnezeu nu
iubesc pe nimeni atât de mult ca pe
mama.” – Fericitul Ieronim.
Sfânta Monica a fost mama

Fericitului Augustin, unul dintre cei
mai însemnaţi cărturari creștini din
Apusul Europei. Datorită educaţiei
alese și dragostei sale, fiul său,
Augustin, a devenit un om bun, cult,
care prin exemplul vieţii sale și prin
scrierile teologice pe care le-a lăsat,
a contribuit la mântuirea multor
oameni. Fericitul Augustin, la rândul
său, i-a purtat întreaga viaţă un respect deosebit și o dragoste aleasă,
așa cum ar trebui să facă orice fiu și
oricare fiică faţă de părinţi.
- „Cinstește pe tatăl și pe mama ta,
ca bine să-ţi fie ţie și să trăiești ani mulţi
pe pământ!” – Sfânta Scriptură, Cele
Zece Porunci, Ieșirea cap. 20, 12.

Un poet persan văzu odată la
picioarele lui o frunză pe jumătate
uscată cu miros plăcut.
O ridică de jos, o mirosi și întrebă
apoi frunza:
- Tu, care ai un miros așa plăcut,
ești oare trandafir?

- Nu, răspunse frunza, nu sunt
trandafir, dar am trăit câtva timp cu
trandafirul și de acolo îmi vine mirosul,
ce răspândesc în jurul meu.
Cititorule, tot așa tovărășia cu
oamenii buni te parfumează și în jurul
tău răspândești mirosul plăcut al
tovărășiei cu cei buni.
Nu uita ce zice bătrânul proverb:
„Spune-mi cu cine te-nsoţești ca să-ţi
spun cine ești”.

ALTAR – locul cel mai sfânt dintr-o
biserică, unde nu au acces decât
preoţii. Altarul este despărţit de restul
bisericii prin catapeteasmă, pe care
se află icoanele Mântuitorului, Maicii
Domnului și ale altor sfinţi. Prin ușile
din ca tapeteasmă (care se mai
numesc și iconostas), preotul iese sau
intră în sfântul altar, unde se

săvârșește cea mai importantă dintre
slujbele bisericii, Sfânta Liturghie. În
mijlocul altarului se află sfânta masă,
pe care sunt așezate crucea și sfântul
chivot.
„Nimănui dintre mireni nu-i e
îngăduit să intre în altar.” Canonul 69
al Sinodului al VI-lea ecumenic, anul
680

Tovãrãºia cu oamenii buni

Pagină realizată de
Radu-Bogdan Buţu
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21
21 februarie
februarie –– Duminica
Duminica întâi
întâi din
din Post
Post (a
(a Ortodoxiei)
Ortodoxiei) ––
Ev.
Ev. Ioan
Ioan 1,1, 43-51
43-51
„În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: vino după Mine. Și
Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanail și i-a zis: am găsit pe
Acela despre care a scris Moise în lege și au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar
Natanail i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva bun? Și Filip i-a zis: vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanail
venind către Dânsul și a zis despre el: iată, cu adevărat, israelitean în care nu este vicleșug. Natanail
L-a întrebat: de unde mă cunoști? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, team văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanail și I-a zis: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești
Împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus și 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 și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului.”
Credinţa noastră și cinstirea icoanelor
Zi de aleasă bucurie în care ne îmbrăcăm sufletele cu
haine de lumină, zi de prăznuire ortodoxă este ziua
aceasta.
Au trecut mai bine de 11 veacuri și jumătate de când
Biserica a hotărât ca prima Duminică din Postul Mare să
poarte numele de Duminica Ortodoxiei.
Veacul al VIII-lea a fost tulburat de o luptă necruţătoare,
pe care au purtat-o împotriva icoanelor doi împăraţi din
Bizanţ, Leon al III-lea Isaurul și fiul său, Constanţiu al Vlea, și pe care istoria a numit-o iconoclasm.
Atunci s-au folosit cele mai brutale mijloace de
îndepărtare a Sfintelor icoane din biserici, au dispărut
valori istorice și artistice, multe fiind date pradă focului.
Luptei i-au căzut victime: ierarhi, preoţi, călugări,
credincioși de toate vârstele, ce au fost uciși, mutilaţi sau
exilaţi pentru credinţa lor în sfintele icoane. Această
frământare s-a potolit în toamna anului 787, când
împărăteasa Irina, în numele fiului ei minor,
Constanţiu al VI-lea, în înţelegere cu

Patriarhul Tarasie, a convocat Sinodul al VII-lea Ecumenic
de la Niceea în Asia Mică. Cei 350 de episcopi și 130 de
egumeni și călugări au hotărât: „este îngăduit și chiar
folositor și bineplăcut lui Dumnezeu să se facă icoane
religioase și să le cinstim.”
Biserica, prin învăţăturile ei și din cuvântul Mântuitorului,
ne învaţă să păstrăm dreaptă calea credinţei: „Eu sunt
Calea, Adevărul și Viaţa.” (Ioan 14, 6)
Ortodoxia este și exprimă adevărul, cuprins în Sfânta
Scriptură și Sfânta Tradiţie, expus mai apoi în Simbolul de
credinţă. Ortodoxia este viaţă în duh și adevăr, odată cu
venirea lui Hristos „ca lumea să aibă viaţă din belșug.”
De aceea, noi trebuie să ţinem de credinţa noastră,
cinstind această Duminică, rugându-ne pentru progresul
Ortodoxiei, pentru unirea tuturor Bisericilor, pentru buna
înţelegere între oameni și pentru pacea lumii. Păstrând
calea cea dreaptă ne vom învrednici, ca și Apostolul
Natanael din Sfânta Evanghelie citită astăzi, de cuvintele:
„De acum veţi vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui
Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului.”
(Ioan 1, 51)
Preot Marius-Olivian Tănasie
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formarea
Rolul
Rolul pãrinþilor
pãrinþilor înîn for
formarea
marea copiilor
copiilor
Una din problemele actuale ale familiilor din
vremurile în care trăim este lipsa îndelungată a
părinţilor din viaţa copiilor.
Am în vedere atât lipsa mamei în primii 2-3 ani
de viaţă ai copilului, cât și lipsa părinţilor din perioada
adolescenţei.
Fiind preocupate de bunăstarea materială, de
ascensiunea în carieră, sau speriate de perioadele
în care ar fi lipsite de colegi, sau de activităţi care să
le pună în valoare calităţile profesionale, multe mame
biologice își lasă copilul sau copiii cu bone sau rude,
în cele mai importante momente din viaţă.
Primii trei ani de viaţă ai unui copil sunt marcaţi
de personalitatea mamei. Ea este aceea care
veghează și supraveghează creșterea copilului.
Ea nu doar îl alăptează, îi prepară hrana, îl spală,
îl îmbracă și-l duce la doctor dacă se îmbolnăvește.
Toate acestea sunt însoţite de manifestări și trăiri
care încep și se consumă la nivel afectiv, sufletesc.
Zâmbetul mamei, căldura din cuvintele ei, atenţia
și răbdarea ei, îmbrăţișările, sărutările, mângâierile
ei, alături de jocurile care binedispun copilașul sunt
doar câteva din realităţile care nu pot fi aduse în viaţa
copilului de o bonă sau de bunici.
Copilul are și trup și suflet, iar nevoile lui nu sunt
doar biologice, ci și sufletești. De nevoile trupești ale
unui copil se poate achita cu succes și o bonă, dar
pe cele spirituale sau intelectuale le pot satisface
doar părinţii, asta în ipoteza în care au de unde și
știu cum să facă asta.
Pentru înţelegerea acestor realităţi și a soluţiilor
ce se impun, e necesară o analiză a percepţiei
actuale asupra familiei, a cauzelor care determină
construirea unei familii, a calităţilor necesare
părinţilor, a percepţiei despre educaţie, viaţă și a
efectelor pe care le au și le vor avea în societate
aceste abordări.
Una dintre cauzele pentru care, cu ușurinţă, copiii
sunt încredinţaţi altora se leagă de motivele pentru
care se încheie căsătoriile, de motivele pentru care
se concep copii și de viziunea asupra vieţii.
Cutuma sau obiceiul social (dacă așa se face, așa
facem și noi), utilitarismul și materialismul (confortul
și siguranţa financiară primite prin uniunea cu o
persoană mai înstărită), fuga de părinţi, apetitul
sexual exacerbat sunt doar câteva din motivaţiile pe
care se ridică familiile.
Există o liniaritate și o legitate a cauzelor și
efectelor, astfel că, acolo unde interesul pentru
materie, însoţit de dezinteresul pentru sensibil, spiritual, moral, au fost realităţile pentru care s-a căutat
viaţa de familie, e normal ca atunci când apare un
copil să se manifeste interes doar pentru nevoile lui
materiale, biologice. Când însă se cere spirit de jertfă

din partea mamei, când se impune și o investiţie de
timp, iubire, afecţiune, sensibilitate, atenţie, acestea
nu se oferă, pentru că nici la încheierea căsătoriei
nu s-au căutat acestea și nici nu s-a venit cu ele.
Odată ce s-a căutat căsătoria ca mod de acces
la bunăstare/prosperitate materială, carieră, și ulterior nunţii se vor urmări tot acestea, copilul fiind văzut
ca mijloc de înnodare sigură a relaţiei cu celălalt, de
care e nevoie pentru atingerea unor scopuri
exterioare vieţii autentice de creștin.
Dacă s-a căutat căsătoria ca mod de a scăpa de
monotonia vieţii, copilul e văzut tot ca piedică în calea
libertăţii de exprimare și mișcare și e normal că se
caută soluţii social acceptate de îndepărtare a
piedicii.
Când se caută căsătoria ca prilej și context de
satisfacere nestingherită a poftelor sexuale, deseori
copilul apare ca o consecinţă nedorită, dar acceptată.
Toate aceste motivaţii sunt însoţite de o mentalitate civilă a căsătoriei, văzută doar ca un contract/
convenţie între părţi.
Cununia religioasă/Taina Nunţii e doar o prelungire tradiţională și social necesară a căsătoriei,
asta și pentru că Biserica e văzută ca instituţie socială
necesară pentru serviciile exterioare pe care le
procură.
Dacă ar fi căsătoria înţeleasă la justa ei valoare,
de Taină a unirii cu Iisus Hristos a celor doi, dacă cei
doi ar vedea în familia creștină mijlocul de a-și depăși
slăbiciunile, unul cu ajutorul celuilalt, dacă s-ar căuta
aprofundarea iubirii în zona sufletească prin tăierea
voii tale, prin rugăciunea pentru celălalt, prin
răbdarea slăbiciunilor lui, prin dialogul cu el, dacă
spovedania și unirea cu Hristos prin împărtășanie ar
fi prezente în viaţa celor doi, atunci viaţa și suflul acelei
familii ar fi altele.
Din unele familii lipsește perspectiva veșniciei, în
sensul că familia, căsătoria sunt văzute doar în
cadrele acestei lumi, dovadă că, după moartea
soţului sau soţiei, se caută alt soţ sau soţie, ceea ce
arată concepţia despre căsătorie, aceasta nu e
văzută ca taină și mijloc de mântuire, ci ca mijloc de
depășire a greutăţilor, de depășire a monotoniei, de
satisfacere a unor trebuinţe: călcat, spălat, gătit, etc.
De asemenea, chiar și alegerea nașului din rândul
celor bogaţi arată o înţelegere strict lumească,
pământească a căsătoriei.
În felul acesta e mai ușor de înţeles atitudinea
părinţilor faţă de copiii apăruţi în astfel de contexte.
Soluţia ar fi întemeierea căsătoriei pe valori
sănătoase, pe iubirea sinceră și respectul faţă de
celălalt, astfel încât să dorești persoana pentru ce
este ea, nu pentru ce are ea.
Afară de aceasta, prezenţa lui Dumnezeu în viaţa
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celor doi și a celor trei, ulterior, e capitală. Acolo unde
cheagul care ţine legată o familie e Dumnezeu, e
comuniune între persoanele ei.
Când însă cheagul e banul, mândria, desfrânarea,
acolo e comunitate de indivizi, care se folosesc unul
de altul pentru a-și satisface nevoile,iar comuniunea
e însă absentă.
Ideal ar fi ca părinţii să înţeleagă că un copil are
nevoie de rugăciune pentru el, de dragoste, de
prezenţa afectivă, nu doar trupească, a părinţilor, de
dialog, de educaţie morală, de prezenţa la slujbele
Bisericii, de Tainele Bisericii: Spovedanie,
Împărtășanie, Maslu, de o relaţie vie cu preotul din
parohie, cu nașul, care trebuie ales pe considerente
morale, și care trebuie să fie mai bogat spiritual decât
părinţii, ca să aibă de unde să dea finilor săi.
În mod normal și natural, părinţii ar trebui să
transfere copiilor lor tot ce au mai bun din zestrea
spirituală, morală și intelectuală, pe care au moștenito și au îmbogăţit-o în cursul vieţii.
Efectele sociale ale abandonării copiilor în braţele
reci ale unor bone sau ale rudelor se văd și se vor

Dragostea
Dragostea îndelung
îndelung rabdã
rabdã111
Prima trăsătură a dragostei, amintită de Sfântul Pavel, este
îndelunga răbdare. Omul iubitor rabdă mult. Rabdă șicanele și
necazurile ce i le provoacă oamenii, rabdă suferinţele pe care
Dumnezeu îngăduie să vină asupra lui, rabdă asaltul ispitelor
ce-i vin de la diavolul și de la firea lui slabă.
În atitudinea lui se aseamănă cu Iov cel mult răbdător
și zice: ,,Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă
voi întoarce în pământ: Domnul a dat, Domnul a luat; fie
numele Domnului binecuvântat!” (Iov 1, 21).
În Urmarea lui Hristos ni se dă un sfat înţelept: ,,Ceea
ce omul nu poate îndrepta nici întru sine și nici în alţii,
trebuie să rabde fără cârtire, până ce Dumnezeu va rândui
altfel.”2 Se vede și o reciprocitate în această răbdare
izvorâtă din iubire: ,,Sârguiește-te să rabzi cu bărbăţie
cusururile și orice fel de slăbiciuni ale altora, căci și tu ai
multe lipsuri pe care sunt nevoiţi să le rabde alţii.”3
Trebuie să ai răbdare cu neputinţele altora. Pe toţi
Dumnezeu îi vrea îndreptaţi și mântuiţi. Toţi au chipul lui
Dumnezeu și sunt destinaţi să ajungă asemenea Lui.
Momentan n-au ajuns la desăvârșire. Sunt doar pe cale.
Dumnezeu îi vede așa cum trebuie să ajungă și are răbdare
cu ei pentru că încă sunt în stadiul de modelare. Încă
sunt pe calea despătimirii.
Șinoi trebuie să avem răbdare cu semenii noștri, gândindune la ce vor fi. Dumnezeu îi vrea sfinţi. Deocamdată sunt
păcătoși și răi, dar trebuie să acceptăm gândul că vor deveni
sfinţi și buni. În această situaţie, dacă spunem că-i iubim,
trebuie să-i răbdăm pe soţii sau soţiile noastre cu toate
lipsurile lor. Să ni-i imaginăm cum vor fi la capătul drumului.
Să-i răbdăm pe copiii noștri cu toate ștrengăriile pe care le
fac. Să-i răbdăm pe bătrânii noștri cu toate neputinţele lor.
Să-i răbdăm pe toţi așa cum sunt, dacă zicem că-i iubim.
Adevărata dragoste știe că nici soţul nu-i perfect, nici
soţia nu este perfectă, nici copiii nu-s perfecţi, nici părinţii
nu-s perfecţi și nici colegii de muncă nu-s perfecţi. Pe niciunul

vedea.
Mă gândesc la tinerii cu cercei, tatuaje, care
consumă droguri, se desfrânează, abandonează sau
neglijează școala, își bat părinţii, fură, mint, etc.
Vom avea o generaţie de tineri lipsiţi de moralitate
și de inteligenţă din cauza ignoranţei părinţilor, care
se plâng acum că le-au asigurat copiilor toate cele
necesare (vieţii biologice, naturale), că nu le-a lipsit
nimic (decât prezenţa și influenţa benefică pe care
ar fi putut să le-o dea).
Și mai trist e că boala se va acutiza când acești
tineri își vor întemeia familii și-și vor crește copiii după
modelul părinţilor.
Mamele și taţii sunt preocupaţi și au fost seduși de
cariera profesională, în loc să-și propună o «carieră»
de părinte, al cărei vârf să fie un tânăr/o tânără,
plăcut/plăcută lui Dumnezeu, a cărui viaţă să fie
lumină și pentru viaţa altora. Asta se întâmplă și pentru
că ei cred că rostul omului pe pământ e doar unul
profesional, uitându-se că munca e doar un auxiliar
al vieţii, o anexă.
Asist. univ. Alexandru Ciciu
Dumnezeu nu i-a terminat încă. Dacă în noi este dragostea
lui Dumnezeu, avem răbdare cu greșelile celorlalţi pe care
îi iubim. Noi îi privim în așa fel încât nu-i vedem cum sunt ei
astăzi, ci așa cum vor fi ei, tot mai buni, în viitor. Și dragostea
ne va face să-i ajutăm în drumul lor spre desăvârșire.4
1 Citat scripturistic din Imnul iubirii – 1 Corinteni 13, 1-8.
Tâlcuirea ce urmează este un fragment din Andrei Andreicuţ Dragostea, fascinantă și nemuritoare – pledoarie pentru altruism
într-o lume egoistă -, ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004.
2 Toma de Kempis – Urmarea lui Hristos, Timișoara, 1991, p. 32.
3 Ibidem, p. 33.
4 Cele 12 culori ale dragostei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, p. 5.

Re-sacralizare
Monica Sîrbu
Suntem singuri
într-o lume de amăgiri și regrete
ce amintesc
de fiinţa căzută.
Ne-am contaminat cu toţii
de indiferenţă
într-un prezent
privat de libertate spirituală.
Strigăm cu glas gâtuit
într-o lume glacială,
călcând peste osemintele înaintașilor,
fără sfială și spaimă,
ca-ntr-o pădure desfrunzită
și răvășită,
după o aspră și prea târzie furtună.
Suntem mai triști decât ieri
și indefinit mai grăbiţi
ca întotdeauna într-o lume desacralizată.
Ne amăgim ușor,
iar regretele sunt prea târzii.
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28
28 februarie
februarie –– Duminica
Duminica aa doua
doua din
din Post
Post (a(a Sfântului
Sfântului Grigorie
Grigorie Palama)
Palama)
–– Ev.
indecarea
naum)
(Vindecarea
Capernaum)
Ev. Marcu
Marcu 2,2, 1-12
1-12 (V
(V
indecarea slãbãnogului
slãbãnogului din
din Caper
Caper
naum)
(Vindecarea
Capernaum)

„În vremea aceea, a intrat iarăși Iisus în Capernaum după câteva zile și s-a auzit că este în casă. Și îndată
s-au adunat așa de mulţi, că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar Dânsul le grăia cuvântul
lui Dumnezeu. Și au venit la Dânsul aducând un slăbănog, pe care îl purtau patru inși. Dar, neputând ei să se
apropie de Dânsul din pricina mulţimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au
coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credinţa lor, Iisus a zis slăbănogului: fiule, iartă-se
ţie păcatele tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de faţă cugetau în inimile lor: de ce grăiește Acesta
astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele, decât numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând
îndată cu duhul Său că așa gândeau ei în sinea lor, le-a zis: de ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce
este mai lesne? A zice slăbănogului: iartă-se ţie păcatele tale, sau a zice: scoală-te, ia-ţi patul tău și umblă?
Dar ca să știţi că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului: ţie îţi poruncesc,
scoală-te, ia-ţi patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și, luându-și patul, a ieșit afară înaintea tuturor,
încât erau toţi uimiţi și preamăreau pe Dumnezeu, zicând: niciodată n-am văzut așa ceva.”
Despre lumina lui Dumnezeu
Din marele număr de sfinţi mucenici, pustnici, ierarhi,
mărturisitori ai Bisericii noastre, Sfinţii Părinţi inspiraţi de Duhul
Sfânt au ales doar trei sfinţi cărora li s-a închinat câte o duminică
din Postul Mare care să le poarte și numele: Sfântul Grigorie
Palama, Sf. Ioan Scărarul și Sf. Maria Egipteanca. Dacă Duminica
Ortodoxiei ne amintește de biruinţa dreptei credinţe asupra tuturor
ereziilor, cea de astăzi, a Sf. Grigorie Palama, pecetluiește o altă
mare biruinţă. Prin viaţa, lupta și lucrările sale, Sf. Grigorie Palama
a precizat adevăruri de cea mai mare importanţă pentru viaţa

creștină, fiind considerat cel mai mare teolog bizantin care a
influenţat teologia ortodoxă. Printre adevărurile precizate de el
amintim:
Poate omul să-L vadă pe Dumnezeu sau nu?
Există o cale de cunoaștere mai presus de simţuri și raţiune?
Lumina în care a strălucit Mântuitorul pe Tabor a fost lumină
dumnezeiască necreată sau a fost un fenomen creat?
Harul Duhului Sfânt pe care-l primim la botez este creat sau
necreat?
Îndumnezeirea este posibilă, este o realitate spre care trebuie
să tindem sau este o stare care nu se poate atinge?
Răspunzând acestor întrebări, Sfântul Grigorie sintetizează și
precizează învăţătura creștină ortodoxă susţinută de Sfinţii Părinţi,
de Sfânta Tradiţie și experimentată până în secolul al XIV-lea de
cei mai mari sfinţi pustnici, numiţi isihaști.
Isihasmul este cea mai importantă cale de asceză (curăţire

de patimi), de luptă cu tine însuţi pentru a te putea apropia de
Dumnezeu. „Isihia” - în limba greacă - înseamnă liniște, pace
interioară. Pustnicii și apoi călugării o realizau în izolarea lor, printro viaţă de asceză și o rugăciune scurtă, dar neîntreruptă adresată
lui Dumnezeu.
Viitorul sfânt Grigorie s-a născut în 1296, la Constantinopol,
ca primul copil al evlaviosului senator și consilier imperial
Constantin și al soţiei acestuia, Kalloni. Cei doi au avut trei fii și
două fiice. Tatăl său, Constantin, era însărcinat cu educaţia
prinţului Andronic Paleologul (viitorul împărat bizantin Andronic
al III-lea, 1328-1341), însă moare în 1303, pe când Grigorie
avea doar șapte ani. Pe patul de moarte este tuns în monahism
și, înainte de a muri, o mustră pe Kalloni,
care îl îndemna să-și încredinţeze copiii în
grija împăratului Andronic al II-lea
Paleologul (1282-1328), spunându-i că îi
lasă în seama Maicii Domnului, la care
avea evlavie fierbinte: „Eu nu-mi voi lăsa
copiii împăraţilor pământești și parţiali, ci
Augustei Stăpâne a toa te, Ma mei
Împăratului cerurilor, a zis el, privind spre
icoana Maicii lui Dumnezeu care îi stătea
înaintea ochilor.” Deși a primit o solidă
educaţie literară și filozofică, refuză oferta
de a rămâne la curtea împăratului, fiind
atras de viaţa de asceză și iniţia t în
rugăciunea isihastă de Teofil, mitropolitul
Filadelfiei. La 20 de ani se hotărăște să intre
în mănăstire, determinând la aceasta
întreaga familie: mama, fraţii și surorile.
Împreună cu cei doi fraţi pleacă la muntele
Athos, unde petrece 20 de ani. Sf. Grigorie
îmbină o asceză riguroasă cu o participare
periodică în sânul comunităţii. Cinci zile pe săptămână trăia în
completă izolare și rugăciune, pentru ca sâmbăta și duminica să
revină în mănăstire pentru a participa la Sfânta Liturghie și a
primi Sfânta Euharistie. Din această izolare iese pentru a se
angaja în lupta cu Varlaam care, erijându-se în teolog ortodox,
a nesocotit dreapta credinţă și a atacat pe sfinţii isihaști. Varlaam
era un călugăr grec din Calabria, din sudul Italiei, sosit la
Constantinopol prin 1330. Ajunge să fie socotit savant, apărător
al Ortodoxiei și este numit profesor la Universitatea imperială.
Varlaam era însă adept al umanismului occidental, ce începuse
să se înfiripe, susţinând o autonomie a raţiunii faţă de credinţa
Bisericii. El prezenta Ortodoxia, nu prin intermediul Revelaţiei
divine, ci mai mult prin prisma filozofilor scolastici. Părinţii isihaști
se sesizează și îl combat. Varlaam vrea să-și cunoască adversarii.
Intră în mănăstire și află tehnica exterioară a rugăciunii isihaste.
Scrie împotriva isihaștilor tratate polemice în care își bate joc de
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ei și credinţa lor. Acest lucru determină pe Sf. Grigorie să iasă
din izolare și să înceapă disputa doctrinară cu Varlaam, în
apărarea sfinţilor isihaști.
- Varlaam: Omul poate cunoaște numai prin cele cinci simţuri.
Dumnezeu este duh, și deci nu poate fi cunoscut.
- Sf. Grigorie: Dar Dumnezeu nu s-a întrupat? În Iisus Hristos
nu L-am cunoscut noi pe Dumnezeu? Chiar pentru a dobândi
viaţa veșnică trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu: „iar viaţa cea
veșnică este aceea să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul
Dumnezeu și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis.” (Ioan 17, 3)
Raţionalismului scolasticilor, Palama îi opune experienţa tainică
a îndumnezeirii, așa cum este ea trăită continuu în tradiţia ortodoxă.
Pentru Palama, îndumnezeirea omului nu e, simplu, o stare morală
la care poate ajunge omul cu ajutorul filosofiei despre Dumnezeu,

ci o realitate plină de har, care presupune curăţia inimii și este
împlinită prin împărtășirea de energii necreate ale dumnezeirii. De
aceea “cei curaţi cu inima” văd în mod real pe Dumnezeu, după
cuvântul Domnului din Fericiri (“Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia
vor vedea pe Dumnezeu”). Cu toate acestea, ei nu pot vedea fiinţa
lui Dumnezeu, care e neapropiată, neîmpărtășibilă și necuprinsă,
ci numai energiile, lucrările sale necreate, prin care DumnezeuTreime vine în legătură personală, reală, cu lumea.Așa, de exemplu,
când prorocii Vechiului Testament, ucenicii lui Hristos pe muntele
Tabor și sfinţii Bisericii vedeau în răpirile lor o lumină dumnezeiască,
aceasta nu era nici firea dumnezeirii cea nefăcută și neapropiată,
dar nici vreun simbol dumnezeiesc creat, ci slava necreată, energia,
harul lui Dumnezeu... .
Preot Gheorghe Ionașcu

Din Învãþãtura de Credinþã Creºtinã Ortodoxã:

De
De cece este
este atât
atât dede
trebuincioasã
trebuincioasã spovedania
spovedania ºiºi
împãrtãºirea
împãrtãºirea pepe pragul
pragul morþii?
morþii?

Pentru că mărturisirea păcatelor, mai mult decât
oricând în cursul vieţii, aduce celui pe moarte iertarea
acestor păcate, liniștirea cugetului, împăcarea cu
Dumnezeu și cu semenii pe care îi va fi nedreptăţit, urât
sau păgubit cu ceva, sau cu care va fi fost certat. Cât
privește Sfânta Împărtășanie, ea, fiind arvuna vieţii veșnice
și chezășia învierii (Ioan 6, 54), alcătuiește merindea cea
mai scumpă și mai de pe urmă, de care niciun creștin nu
trebuie lipsit și pe care răposatul o ia cu sine pe drumul
cel lung al veșniciei. Așa ne povăţuiesc Sfinţii Părinţi adunaţi
în Soborul cel dintâi din toată lumea (Niceea, 325), în cel
de al XIII-lea canon al lor: „Iar pentru cei ce pleacă (din
viaţă), să se păzească și acum legea veche și canonicească, încât dacă pleacă cineva, să nu fie lipsit de
merindea cea mai de pe urmă și cea mai trebuincioasă...”1
Sfântul Trup și Sânge va fi pentru sufletul celui răposat cel
mai bun tovarăș, scut și apărător în faţa Tronului Judecăţii.
Astfel, creștinul spovedit și împărtășit își poate aștepta și
întâmpina moartea cu mai mult curaj și cu seninătate2 .
De aceea, cea din urmă împărtășire – aceea care se dă
pe patul morţii – poartă în popor numele de Grijanie, adică
grija cea mai de căpetenie și mai de pe urmă pe care se
cuvine să o avem aici pe pământ pentru mântuirea
sufletului nostru. Iar trecerea cuiva din viaţă fără
spovedanie și fără grijanie este socotită, pe drept cuvânt,
nu numai ca o mare pagubă pentru sufletul celui răposat,
ci și un mare păcat pentru cei ai lui, rămași în viaţă, dacă
lucrul s-a petrecut din vina sau nepurtarea lor de grijă.
De aceea, când se face pomenire sau parastas pentru
astfel de morţi, numele lor e însoţit de arătarea „mort
negrijit și nespovedit”, iar uneori și „fără lumânare“.
1 Vezi de asemenea Sf. Grigorie de Nissa, can. 5.
2 Sf. Simion al Tesalonicului, Despre sfârșitul nostru, cap.
360, p. 242-243.

Glasul tãcerii
Monica Sîrbu
Aud tăceri ce tac mai aspru decât Tăcerea însăși.
Glasul de clopot
sau al tăcerii
ce-a rămas în urma-i,
opritu-m-a o clipă
s-ascult a timpului odihnă?
Ascult și-acum
ecou-i cum se stinge,
L-aud strigând prin mine
și-aștept Tăcerea
ca pe cea din urmă...

Cuvânt din Pateric
Un frate a rugat pe avva Arsenie ca să audă cuvânt
de la el. Și i-a zis lui bătrânul: „Pe cât îţi este cu putinţă,
sârguiește-te ca lucrarea ta cea dinlăuntru să fie după
Dumnezeu și vei birui patimile cele dinafară.”
(Avva Arsenie)
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parohial
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„„„„„Înãlþarea
Înãlþarea
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””””””
Domnului”
Domnului
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tineret
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Domnului
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Duminică, 7 februarie: Studiu biblic: Sfânta Cruce.
14 februarie: Despre iubire și cum o putem sărbători.
21 februarie: Film: Cine leagănă copilul?
28 februarie: Paraclisul Maicii Domnului.
Vă rugăm urmăriţi avizierul de la intrare al Bisericii
noastre!
Alte informaţii: 0727.781691.
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