
Despre hrană
Minunea înmulţirii pâinilor şi a peştilor în pustie săvârşită de 

Mântuitorul Hristos are loc după ce Irod, auzind despre minunile 
săvârşite de Domnul, credea că ar fi vorba de Sfântul Ioan Bo-
tezătorul, căruia el poruncise să i se taie capul, care ar fi înviat 
din morţi şi de aceea se săvârşeau atâtea minuni prin el. Din 
această idee se poate înţelege limpede că oricine a auzit de 
faptele minunate săvârşite de Domnul putea să ajungă repede 
la concluzia că El nu este un om oarecare, aşa cum a constatat 
şi pătimaşul Irod. Mântuitorul Se retrage în pustie, aşa cum mai 
făcuse şi în alte împrejurări, când a fost prins Sfântul Ioan, apoi 
când a fost ucis sau atunci când iudeii voiau să-L omoare auzind 
că face din ce în ce mai mulţi ucenici, acum pentru a evita prin-
derea Sa de către Irod, căci „acesta ar fi fost ispitit să-L omoare; 
şi, fiind ispitit să-L omoare, Iisus răpindu-Se pe Sine din mijlocul 
primejdiilor – fiindcă nu sosise încă vremea morţii [Pătimirii] - , 
S-ar fi părut că este o nălucă. Aşadar pentru aceste pricini S-a 
dat în lături” (Sfântul Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea 

Sfintei Evanghelii de la Matei, Ed. Sophia şi Cartea Ortodoxă, 
Buc. 2007, p. 273).

 Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „nu sosise încă timpul 
ca să-Şi dea pe faţă Dumnezeirea Sa. Din pricina aceasta şi 
spunea ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul; 
voia ca după învierea Sa să facă cunoscută deplin Dumneze-
irea Sa. De aceea nici n-a fost foarte aspru cu iudeii care nu 
credeau în El, ba îi şi iartă. Când a plecat de acolo, nu S-a dus 
într-un oraş, ci în pustie şi cu corabia, ca să nu-L urmeze nimeni” 
(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, PSB. 23, trad. intr. 
indici şi note Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Buc. 1994, p. 566). Deşi 
Domnul voia să fie singur, departe de mulţimile care Îl căutau 
şi-L însoţeau, totuşi ele Îl urmează şi acolo, căci ne spune mai 
departe Sfânta Evanghelie: „Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi 
I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor”. Acest efort 
făcut de mulţimi, de a merge după Mântuitorul în ţinutul pustiu, 
arată credinţa şi dragostea lor faţă de Domnul, ceea ce îi face 
vrednici de a primi vindecarea. „Mulţimile însă nici aşa nu se 
despart de El, ci Îl urmează ţintuite. Tragedia lui Ioan nu le-a 
înfricoşat. Atât de mare le era dorul de Iisus, atât de mare le 
era dragostea de El. O astfel de dragoste şi un astfel de dor 
biruie totul, înfruntă orice primejdie. Din pricina aceasta au luat 
îndată şi răsplata” (ibidem). În toate cazurile în care Dumnezeu 
săvârşeşte o minune cu cineva, trebuie să vedem în aceasta un 
dar al Lui, pe de o parte, iar pe de alta trebuie să observăm şi o 
contribuţie din partea celui care a primit acest dar, un răspuns 
al lui, o conlucrare cu Dumnezeu.

 Sfânta Evanghelie nu ne spune ce le-a vorbit şi ce i-a învăţat 
Domnul până când s-a înserat, ci ne prezintă grija ucenicilor, 
care intervin pentru mulţimi în faţa Domnului. Dragostea lor de 
a fi alături de Domnul Hristos îi făcuse să uite de mâncare, ca 
şi altă dată pe femeia samarineancă, de sete. De fapt, ele erau 
hrănite duhovniceşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi această 
hrană dumnezeiască o copleşise pe cea materială. „Iar când s-a 
făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi 
vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă 
în sate, să-şi cumpere mâncare”. Domnul le spune că nu au 
trebuinţă să plece, să părăsească hrana duhovnicească pentru 
cea trupească, ci să se sature mai intâi de cuvântul lui Hristos 
şi apoi vor primi şi pâinea obişnuită într-un mod neobişnuit, ca 
şi cum ar fi zis: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Mt. 6, 33). 
Sau „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care 
iese din gura lui Dumnezeu” (Mt. 4, 4). Deci nu numai cu pâine, 
dar şi cu pâine, pentru a nu fi ispitit careva să creadă că nu mai 
are nevoie de pâine material, atâta timp cât poartă trup şi să 
fie îndemnat prin aceasta la nelucrare şi la trândăvie: „Au venit 
odată la avva Luchie cel din Ennat nişte călugări, ce se zic evhiţi, 
adică rugători. Şi i-a întrebat pe ei bătrânul: care e lucrul mâinilor 
voastre? Iar ei au zis: noi nu ne atingem de lucrul cu mâinile, 
ci precum zice apostolul, neîncetat ne rugăm (Tes. V, 17). Şi a 
zis bătrânul: nu mâncaţi? Şi au zis: da, mâncăm. Şi le-a zis lor: 
apoi când mâncaţi, cine se roagă pentru voi? Iarăşi le-a zis lor: 
nu dormiţi? Şi au zis: da, dormim. Şi a zis bătrânul: apoi când 
dormiţi, cine se roagă pentru voi? Şi nu au găsit să-i răspundă 
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și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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Lăsata secului pentru Postul Sfintei Marii se face pe 
data de 31 iulie. În cazul în care 31 iulie este în zi de mier-
curi sau vineri, se lasă sec în seara zilei de 30 iulie.

Cuvântul sec, din sintagma „lăsatul secului”, este înţe-
les de noi ca fiind sinonim cu uscat, fără grăsime, de post. 
Însă, secul pe care îl cere postul ortodox este seculum 
(saeculum), adică lumea împătimită.

De multe ori ne este dat să auzim că nu postul ali-
mentar este important, ci cel spiritual. Dar nu este aşa. 
Ambele forme sunt importante. De vreme ce Sfinţii Părinţi 
au rânduit să ne înfrânăm de la anumite bucate pentru o 
vreme, au făcut-o cu bună ştiinţă. Credinciosul nu trebuie 
să se mulţumească cu jumătăţi de măsură. Nu cu o parte 
din el trebuie să se apropie de praznicul Adormirii Maicii 
Domnului, ci cu întreaga sa natură: trup şi suflet.

Postul Adormirii Maicii Domnului nu a fost dintru în-
ceput de aceeaşi durată în Biserica Răsăritului. Astfel, 
credincioşii din părţile Antiohiei posteau o zi, pe 6 august 
– de praznicul Schimbării la Faţă –, cei din Constantinopol 
patru zile, iar creştinii din Ierusalim opt zile. 

Uniformizarea datei şi duratei postului pentru toată 
Ortodoxia, s-a făcut în anul 1166, la Sinodul din Constan-
tinopol, în vremea patriarhului Luca Crysoverghi.

 (continuare în pagina 9)
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la aceasta. Şi le-a zis lor: iertaţi-mă, iată nu faceţi cum ziceţi. Iar 
eu vă arăt vouă, că lucrând lucrul cu mâinile mele, neîncetat mă 
rog. Şed cu ajutorul lui Dumnezeu, muindu-mi puţinele smicele 
ale mele, şi împletindu-le funie, zic: miluieşte-mă, Dumnezeule, 
după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge 
fărădelegea mea! (Ps. 50, 1). Şi le-a zis lor: nu este rugăciune 
aceasta? Şi au zis ei: este. Şi a adăugat bătrânul: când petrec 
toată ziua lucrând şi rugându-mă, fac mai mult sau mai puţin de 
şaisprezece bani. Şi dau dintr-înşii la uşă doi şi ceilalţi îi cheltu-
iesc pe mâncare. Şi se roagă pentru mine cei ce ia doi bani, când 
mănânc sau dorm. Şi cu darul lui Dumnezeu se împlineşte cu 
mine cuvântul acela ce zice: neîncetat vă rugaţi!”. Dar şi pâinea 
materială o primim tot prin voia şi cuvântul lui Dumnezeu, căci 
nimeni dintre oameni nu poate face grâu prin osteneala sa, fără 
ajutorul lui Dumnezeu. Domnul le spune ucenicilor: „daţi-le voi 
să mănânce”. Ucenicii, răspunzând că nu au decât cinci pâini 
şi doi peşti, arată că nu au înţeles ceea ce voia Domnul, care 
făcuse atâtea minuni înaintea lor. 

De asemenea, Sfântul Evanghelist Ioan, arătând că pâinile 
erau de orz, vrea să ne îndemne şi pe noi să nu căutăm mân-
cările luxoase, pierzându-ne din pricina lor, dacă nu le avem, 
liniştea şi pacea sufletească, lăsându-ne robiţi de lăcomie. 
„Liber este omul care nu slujeşte patimilor, ci cu înţelepciune 
şi cu înfrânare îşi stăpâneşte trupul şi se îndestulează, plin de 
mulţumire, cu cele dăruite de Dumnezeu, chiar de ar fi foarte 
puţine. Căci mintea iubitoare de Dumnezeu şi sufletul, dacă 
vor cugeta la fel, vor împăciui şi trupul întreg, chiar de n-ar 
vrea acesta. Deoarece când vrea sufletul, toată tulburarea 
trupului se stinge. Cei ce nu sunt mulţumiţi cu cele ce le au la 
îndemână pentru trai, ci poftesc mai mult, se fac robi patimilor, 
care apoi tulbură sufletul şi îi insuflă gânduri şi închipuiri că 
cele ce le au sunt rele. Şi după cum hainele mai mari decât 
măsura împiedică la mişcare pe cei ce se luptă, aşa şi dorinţa 
avuţiei peste măsură împiedică sufletele să lupte sau să se 

mântuiască” (Sfântul Antonie cel Mare, Filocalia vol. I, În-
văţături despre viaţa morală a oamenilor şi despre buna 
purtare, în 170 de capete: 56-57, trad. Prot. Stavr. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Sibiu, 1947, pp. 13-14). Faptul că Domnul a căutat 
la cer şi a binecuvântat, spune Sf. Ioan Gură de Aur, o face 
pentru a arăta că este de la Tatăl şi egal cu Tatăl. „Egalitatea 
Lui cu Tatăl o arată prin aceea că face totul cu putere; iar 
existenţa Lui de la Tatăl n-ar fi putut-o dovedi altfel dacă n-ar 
fi făcut totul cu smerenie, dacă n-ar fi raportat totul la Tatăl 
şi dacă nu L-ar fi chemat atunci când săvârşea minunile. Din 
pricina aceasta nu face toate minunile numai cu propria Sa 
putere, dar nici nu le face pe toate numai cu ajutorul Tatălui, 
pentru ca să ne încredinţeze şi de una şi de alta. Uneori face 
minuni cu propria Sa putere, alteori rugându-Se de Tatăl… 
Astfel când a iertat păcatele, când a deschis raiul şi a băgat 
pe tâlhar în rai, când a desfiinţat legea veche cu multă putere, 
când a înviat nenumăraţi morţi, când a potolit furtuna mării, 
când a dat la iveală tainele inimilor oamenilor, când a creat 
ochi, fapte pe care numai Dumnezeu le poate face şi nimeni 
altul, nu-L vedem rugându-Se” (Sfântul Ioan Gură de Aur, 
Omilii la Matei, pp. 568-569). 

Şi ceea ce iudeilor li se părea cu neputinţă şi ziceau în peri-
oada Vechiului Testament: „Poate, oare, să ne dea pâine şi să 
gătească masă în pustie?” (Ps. 77, 22), iată vedem aici împlinit 
de Mântuitorul prin această minune. După săvârşirea acestei 
minuni, iudeii voiau să-L facă rege pe Domnul şi le va reproşa 
că nu au înţeles decât partea materială a minunii: „Mă căutaţi, 
nu pentru că aţi văzut minuni, ci pentru că aţi mâncat din pâini 
şi v-aţi săturat” (In. 6, 26). Noi însă mai presus de cele materiale 
să căutăm pâinea cea cerească, pe care ne-o dă nouă Domnul 
şi care ne dăruieşte viaţă veşnică. 

Părintele Gheorghe Ionaşcu
(predică la Duminica a VIII-a după Rusalii, Sf. Ev. Matei 

14, 14-22 - Înmulţirea pâinilor, 3 august)
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potoLirea furtunii
„Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a zis: 

Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” (Matei 14, 31)

După prima înmulţire a pâinilor, Iisus a săvârşit alte două 
minuni asupra naturii, despre care ne vorbeşte Evanghe-
lia duminicii acesteia, anume umblarea pe mare şi cea a 
potolirii furtunii. După ce mulţimea a mâncat şi s-a săturat 
din pâinile şi peştii înmulţiţi prin minune, „Iisus a silit pe 
ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul 
celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.” (v. 22) Acum 
Iisus voia să se roage singur, acum mulţimea voia să-L ia 
cu sila să-L facă rege. (Ioan 6, 15) Chiar ucenicii erau în 
pericol de a deveni şi ei susţinători ai acestei idei, aşa cum 
adeseori oamenii nu îndeajuns de înduhovniciţi s-au lăsat 
prinşi de rătăcirea că Împărăţia lui Dumnezeu are nevoie de 
slujire prin mijloace lumeşti. De aceea spune Sfântul Apostol 
Pavel: „Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să 
le ruşineze pe cele tari.” (I Corinteni 1, 27)

Acum ucenicii erau îndemnaţi să treacă pe celălalt mal, 
adică spre Betsaida, dar vântul le era împotrivă. „La a patra 
strajă din noapte”, adică între orele 3.00 şi 6.00, corabia se 
afla în „mijlocul mării.” (Marcu 6, 47) Sfântul Evanghelist 
Ioan, căci şi el ne descrie minunea, spune că se aflau la 25-
30 de stadii de ţărm, adică la 5 km. Ţinând seama că lăţimea 
Mării Galileii este de 10 km, cu adevărat putem spune că 
erau în „mijlocul mării.” Erau istoviţi peste măsură, dar şi 
tulburaţi de neputinţa de a fi ajuns cu bine la ţărm. Mai mult, 
Sfântul Evanghelist Marcu spune despre ei că se „chinuiau 
vâslind” (Marcu 6, 48). Văzându-i astfel, Iisus vine la ei pe 
mare, iar ei se tem de El ca de o „nălucă”. Nici cuvintele 
Domnului: „Îndrăzniţi! Eu sunt, nu vă temeţi!” (v. 27) nu-i 
îmbărbătează prea mult. Se face cunoscut Apostolilor care 
erau cuprinşi de îndoială. Petru chiar spune: „Doamne, dacă 
eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă.” Iar Domnul l-a 
chemat, alungând îndoiala şi zicându-i: „Vino.” Acum, plin 
de încredere, auzind chemarea, Petru coboară din corabie 
şi porneşte să meargă pe apă. Se vede că Domnul îi lipsise 
mult în aceste ceasuri şi acum voia să fie cu Iisus.

O clipă şi-a luat ochii de la Domnul privind la valurile 
înfricoşătoare şi ascultând vântul cel puternic şi încrede-
rea i s-a clătinat. Atunci a început să se scufunde în valuri 
şi să strige „Doamne, scapă-mă!” (v. 30). Aşa strigaseră 
toţi ucenicii într-o situaţie asemănătoare: „Doamne, mân-
tuieşte-ne că pierim.” (Matei 8, 25) La fel ca atunci, Iisus 
răspunde cu ajutor celui ce Îl cheamă. Îl apucă de mână 
şi-l ridică din valuri, mustrându-l: „Puţin credinciosule, de 
ce te-ai îndoit?” (v. 31), apoi urcă amândoi în corabie. Aici 
s-a aşternut liniştea, doar mărturia lor a mai răsunat din 
gurile ucenicilor: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu”, 
mărturisire pe care au făcut-o cu închinăciune.

Toată nedumerirea lor şi toată uimirea care-i făcuse 
să nu „priceapă nimic din minunea pâinilor” (Marcu 6, 51) 
este spulberată acum cu această minune care-i determină 
să se închine lui Iisus ca lui Dumnezeu. Doar după Înviere 
şi după Pogorârea Sfântului Duh, ucenicii vor putea să-L 
mărturisească într-adevăr pe Hristos-Dumnezeu.

Evanghelia de azi ne invită şi pe noi să mărturisim cu 
deplină credinţă că Iisus Hris-
tos este cu adevărat Fiul lui 
Dumnezeu. Numai cu această 
credinţă şi cu această mărturi-
sire ne putem mântui. Aceasta 
o spune lămurit Sfântul Apostol 
Pavel: „Că de vei mărturisi cu 
gura ta că Iisus este Domnul şi 
vei crede în inima ta că Dumne-
zeu L-a înviat pe El din morţi, te 
vei mântui.” (Romani 10, 9) 

În călătoria noastră spre cer, 
trebuie să avem mereu ochii 
inimii aţintiţi spre Domnul. Să 
nu privim vântul, nici valurile 
care se ridică asupra noastră 
şi atunci biruinţa noastră va fi 
sigură şi uşoară. Să ascultăm 
îndemnul Lui de a fi toţi în cora-
bie (Biserică) şi să nu părăsim 
„Biserica noastră, precum le 
este obiceiul unora.” (Evrei 10, 

25) Biserica nu este numai ce se vede, ci mai ales ce nu se 
vede, Ea este Mireasa lui Hristos (Osea 2, 21). Taina Ei ne 
este descoperită dinainte de venirea lui Hristos: „Iubesc Si-
onul cu zel mare şi cu patimă aprinsă îl doresc.” (Zaharia 1, 
14) Creştinii adevăraţi iubesc Biserica, închipuită de Sion.

Drumul spre Biserică nu este unul lin, are vânt împo-
trivitor şi valuri care se ridică pe cale, pentru Ea: „S-a dat 
Iisus pe Sine Însuşi, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia 
apei prin cuvânt şi ca s-o înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită, 
neavând pată sau întinăciune ori altceva de acest fel, ci ca 
să fie sfântă şi fără de prihană.” (Efeseni 5, 25-27)

La vreme de ispite să învăţăm să ne rugăm cu lacrimi de 
pocăinţă, să ne închinăm ca Apostolii zicând: „Tu eşti Fiul 
lui Dumnezeu”, Tu eşti Salvatorul nostru, mântuieşte-ne şi 
pe noi, cei care suspinăm după Tine. Amin. 

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a IX-a după Rusalii, 

Umblarea pe mare – Potolirea furtunii, 
Sf. Ev. Matei 14, 22-34, 10 august) 

Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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De la tragedia Brâncovenilor,
Trei veacuri s-au împlinit (15 aug.)
Atunci, familia domnească
A sfârşit în mod cumplit.

„Brâncoveanu Constantin”,
Om de aleasă cultură,
„Boier vechi şi domn creştin”
Cu solidă învăţătură,

S-a născut la Brâncoveni (1654)
Într-o familie boierească (jud. Olt)
Nepot şi strănepot de domni,
În mândra Ţară Românească.

Orfan de tată (Matei), de la un an,
E crescut de Stanca şi-al ei frate;
În casele lui Constantin Cantacuzino,
De bună educaţie a avut parte.

A învăţat Sfânta Scriptură
Cu multă repeziciune,
Greaca, latina, slavona,
Fiind dotat cu înţelepciune.

A câştigat dregătorii prin
Strălucita-i competenţă;
(Paharnic, postelnic, logofăt, …)
Îndeplinite cu eficienţă.

Propus apoi domnitor
De boieri, n-a fost prea încântat;
Dar pentru binele românilor,
Domnia a acceptat (1688).

 În acelaşi an apare
„Biblia de la Bucureşti (1688)”,
Tipărindu-se în continuare,
În grai dulce românesc.

Erudit fiind, se înconjoară
De personalităţi pe măsură,
Din străinătate şi din ţară;
Oameni de mare cultură.

L-a adus din Istanbul (1689)
Pe viitorul mitropolit,
Antim Ivireanul, sub îndrumarea 
Căruia 63 de cărţi s-au tipărit:

În română şi slavonă,
Georgiană şi turcească,
Greacă şi chiar arabă;
Aici, în Ţara Românească:

Sfânta Evanghelie, Biblia,
Octoihul , Molitfelnicul,
Apostolul, Psaltirea,
Liturghierul şi Ceaslovul,

În cele patru tipografii:
La Snagov, la Bucureşti,
Râmnic şi Târgovişte,
Pe meleaguri româneşti. 

Constantin Brâncoveanu
A fost un mărinimos donator,
Pentru şcoala românească din ţară
Şi Transilvania şi-un bun protector. 

În şcolile europene,
Susţine în mod sistematic,
Pregătirea cadrelor didactice,
Financiar şi diplomatic.

Transformă în „colegiu public”,
Cu un curriculum asemănător,
Şcoala de la „Sfântul Sava”,
Cu-al instituţiilor de grad superior.

Şi pe cei 11 copii i-a crescut
Cu credinţă în Dumnezeu;
Cu dragoste dintru început
De ţară şi de neamul său. 

Un bun şi grijuliu părinte,
Ca familist… desăvârşit,
Un politician destoinic,
Cu daruri vrednice împodobit.

Cu marile puteri vecine
A găsit calea de împăcare
Şi chiar cu ţările europene;
Prin competenţă şi răbdare.

Prin pacea şi liniştea din ţară,
Mamele creşteau copii;
Nu ca în lupte să piară,
Ci să le-aducă bucurii.

Ca mare iubitor de artă
Şi cultură rafinată,
Abordează-un stil aparte
Recunoscut în lumea toată,

Stilul său brâncovenesc
Ce-a rămas nemuritor,
Prin luxoasele palate (Mogoşoaia,
Pot logi, ..) cu coloane, arcade şi pridvor,

Realizate cu măiestrie
De arhitecţi şi meşteri pricepuţi,
Cu-n stil arhitectural eclectic
De către specialişti neîntrecuţi. 

Adevărate opere de artă,
Rămase vii în amintirea
Celor ce s-au jertfit odată,
Dar şi-au câştigat nemurirea.

Moştenind o mare avere,
A gestionat-o cum se cuvine
Şi a zidit cu atâta plăcere,
Numeroase lăcaşuri creştine,

În ţară şi în străinătate,
Sprijinind cu bucurie,
Efortul pentru salvarea sufletului
În întreaga Ortodoxie.

În multe locuri pe pământ
A dăruit cu prisosinţă:
Ierusalim, Sinai, Liban, Athos,
Pentru întărirea-n dreapta credinţă.

Că nimic nu se compară
Cu credinţa-n Dumnezeu,
Cu dragostea de neam şi ţară,
Pe care le-a slujit mereu.

În perioada de domnie (26 ani)
Viaţa spirituală a înflorit.
În ţară, ctitorii religioase,
Peste tot a construit:

Cotroceni, Râmnicu Sărat, Potlogi,
Sinaia, Surpatele, Doiceşti,
Sâmbăta de Sus, Polovragi,
Mănăstirea Horezu şi Văcăreşti.

Multe biserici şi mănăstiri
A refăcut cu osteneală,
Cu dragoste, în propriul stil
Şi cu multă cheltuială:

Snagov, Biserica „Dintr-un lemn”,
Curtea-de Argeş, Bistriţa, 
Strehaia, Dealu, Arnota,
Gura Motrului şi Sadova.

Le-a împodobit pe toate
Cu odoare preţioase,
Cu icoane minunate
Şi sculpturi minuţioase. 

Era atât de bun şi blând,
Credincios, cu suflet mare, 
Înţelept, darnic, cinstit
Şi plăcut la înfăţişare.

Prin marea sa răutate
Diavolul a insuflat
Invidie-n mintea rudelor
De sânge care, apoi, l-au trădat.

Iar lăcomia sultanului,
Ce a fost de neoprit,
Auzind de averea domnului,
În scurt timp l-a mazilit.

sfântul Martir Voievod constantin Brâncoveanu
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Până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe pă-
mânt, adică până la Întruparea Sa, puterea diavolului era 
mare şi foarte mulţi oameni erau stăpâniţi şi chinuiţi de 
către diavol trupeşte, căci sufleteşte puterea diavolului 
se întinde peste tot acolo unde se află păcat. Această 
stăpânire diavolească se întinsese până într-atât încât 
diavolul credea că are o împărăţie a sa, lucru care se 
poate observa cu uşurinţă în momentul ispitirii Domnului 
în pustie când îndrăzneşte să-I ceară Mântuitorului să i 
Se închine lui, căci în felul acesta Îi va da Lui toate îm-
părăţiile lumii şi slava lor: „Acestea toate Ţi le voi da Ţie, 
dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie” (Mt. 
4, 9). Însă diavolul nu avea mai multă îngăduinţă de la 
Dumnezeu, Care îi limita puterea, căci, dacă ar fi putut, 
ar fi nimicit demult făptura creată în urma lui, adică omul, 
şi chemată la ascultarea şi sfinţenia din care el căzuse. 

Desigur că, pizmuindu-l pe om, diavolul a reuşit să atragă 
şi făptura omenească în căderea sa şi prin aceasta să 
dobândească oarecare putere asupra întregului neam 
omenesc. Felurite erau meşteşugirile vicleanului, fie 
prin arătări ce aveau loc prin văzduh, fie prin ghicituri, 
fie prin diferite închipuiri diavoleşti, aşa încât oamenii de 
frică îşi făcuseră idoli, din care diavolul grăia şi le cerea 
oamenilor să-i slujească, să-i aducă jertfă nu numai 
animale, ci chiar şi pe propriii lor copii.

 Un fapt asemănător este întâlnit mult mai târziu, 
aşa cum vedem istorisit în Viaţa Sfântului Mare Muce-
nic Gheor ghe, când locuitorii din Beirut, îndemnaţi de 
slujitorii idoleşti ajunseseră să-şi dea propriii copii spre 
mâncare balaurului care nimicea şi pustia cetatea lor, 
din care îi va izbăvi Sfântul trimis de Dumnezeu. 

(continuare în pagina 12)

Despre lunatic!

Dumitra GROZA

În Săptămâna Sfintelor Pătimiri
Au sosit la Bucureşti (4 apr. 1714),
Trimise de Înalta Poartă
Nişte delegaţii turceşti,

Cu ordin de mazilire
Pentru domnitorul Constantin;
Toţi au rămas plini de uimire
Şi-au fost luaţi ca din senin.

Câţiva boieri consternaţi,
Iar alţii fiind nepăsători,
Într-o tăcere de gheaţă
Au privit ca spectatori. 

N-au mişcat măcar un deget
Să-l apere pe domnitor,
Când acesta, nedumerit, 
Striga după ajutor. 

Au fost ridicaţi cu toţii:
Copii, gineri, nepoţi şi soţie 
Şi, fără drept de apel,
Au fost duşi în pribegie.

A doua zi, de dimineaţă,
Convoiul de 30 de care a plecat:
Domnitorul, Enache şi băieţii,
Nu se vor mai întoarce la palat!

Au fost duşi la Istanbul, (apr. 1714)
Dar nu în casele lor,
Ci la „Cele Şapte Turnuri” (Edicule);
Închisoarea demnitarilor.

Domnitorul Brâncoveanu
A fost cumplit torturat,
Trecând prin chinuri grozave;
Şi de toate bunurile deposedat.

Mii de galbeni i-au fost luaţi 
Şi-atâtea obiecte de valoare;

Averile şi banii confiscaţi,
Iar demnitatea călcată în picioare. 

Dar nu s-au mulţumit cu-atât,
Mergând şi mai departe cu-a lor ură
Otomanii, cu suflet împietrit
Şi cu un sadism fără măsură. 

Pe data de 15 august 1714
În ziua de Sfânta Marie,
Când domnul împlinea 60 de ani,
A avut loc această tragedie.

Desculţi, numai în cămăşi,
Cu capetele descoperite,
Umiliţi, batjocoriţi
Şi cu ţelurile năruite,

În lanţuri toţi au fost târâţi
Legaţi, ca nişte infractori,
De suferinţe istoviţi,
Ai lui Hristos mărturisitori

Şi duşi în faţa lui Ahmed;
De bunurile pământeşti deposedaţi,
Dar cu nădejdea-n Dumnezeu,
Aceşti martiri nevinovaţi.

În final, fiind puşi să aleagă
Între credinţa păgână
Şi cea îmbrăţişată de veacuri,
De toată naţia română,

Au ales ce-i mai de preţ;
Sufletul, pe veşnicie,
Că el reprezintă-n lume
Cea mai mare bogăţie.

Viaţa asta-i trecătoare
Şi n-aduce prea mult folos;
Doar dacă-i stăruitoare,
Pe calea Domnului Hristos.

Celelalte-s pieritoare,
Cum e iarba pe pământ.
Azi, este înfloritoare,
Mâine, praf purtat de vânt. 

Refuzul lor l-a înfuriat
Pe sultanul nemilos
Şi, pe loc, i-a condamnat
La moarte, acest necredincios.

A fost decapitat întâi Enache,
Ginerele şi vistierul său,
Băieţii: Constantin, Ştefan, Radu
Sub satârul crudului călău. 

Matei, cel mai mic, s-a speriat
Văzând cu groază-acest măcel
Şi astfel, n-a mai suportat
Să fie omorât şi el.

Copilul din el a cedat
Şi ar fi vrut să mai trăiască,
Dar tatăl l-a încurajat;
Mucenicia să primească.

Cu demnitate s-a resemnat
Şi poate din îndemn divin,
Capul pe lemn şi-a aşezat:
Loveşte! Vreau să mor creştin!!!

Au fost ultimele cuvinte
Pe care le-a mai rostit
Şi frumosul cap de prinţ,
Peste-ale fraţilor s-a rostogolit,

Sub privirile-ngrozite
Ale bătrânului domnitor,
Ce şi-a văzut năruite
Speranţele lui ca muritor.

Şi-a pus nădejdea-n Dumnezeu
Aşa cum i-a învăţat şi pe copii,

Că El era sprijinul său,
Izvorul nesecat de bucurii.

Şi cu ochii plini de lacrimi
S-a închinat cu recunoştinţă:
Facă-se voia Ta, Doamne!
Şi-a scăpat de suferinţă.

Dar, lucru nemaiîntâlnit;
Mâna călăului a tremurat,
Capul nu s-a rostogolit,
De corp nu s-a îndepărtat.

Şi într-o baltă de sânge,
Şase trupuri, în praf, zăceau,
Iar spre seară, aruncate,
În apele Bosforului pluteau.

Noaptea au fost recuperate,
De creştini cu sufletul milos
Şi la Mănăstirea Halki îngropate,
Trupurile mărturisitorilor lui Hristos.

Prin pronia şi voia lui Dumnezeu,
Doamna Marica a supravieţuit,
Scăpând de cei ce i-au făcut rău
Şi-n Ţara Românească a venit. 

(1716)

Mai târziu, discret, cu chin (1720),
La „Sf. Gheorghe Nou” din Bucureşti,
Trupul sfântului domn creştin,
Ea a adus pe meleaguri româneşti.

Poporul român n-a uitat
Jertfa martirilor eroi;
Cu lacrimi, în balade, i-a cântat,
Pe cei ce, azi, se roagă pentru noi.

Sursă icoană: 
http://www.sfintiromani.ro/
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1. Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul 
lui Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret,

2. A văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, 
coborând din ele, spălau mrejele.

3. Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Si-
mon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. Şi şezând în 
corabie, învăţa, din ea, mulţimile.

4. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână 
la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi.

5. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noap-
tea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul 
Tău, voi arunca mrejele.

6. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, 
că li se rupeau mrejele.

7. Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să 
vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, 
încât erau gata să se afunde,

8. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genun-
chii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om 
păcătos.

9. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau 
cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră.

10. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care 
erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te 
teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni.

11. Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers 
după El.

12. Şi pe când erau într-una din cetăţi, iată un om plin 
de lepră; văzând pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ şi I s-a 
rugat zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti.

13. Şi întinzând El mâna, S-a atins de lepros, zicând: 
Voiesc, fii curăţat! Şi îndată s-a dus lepra de pe el.

14. Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui, ci, mer-
gând, arată-te preotului şi, pentru curăţirea ta, du jertfa, 
precum a orânduit Moise, spre mărturie lor.

15. Dar şi mai mult străbătea vorba despre El şi mulţimi 
multe se adunau, ca să asculte şi să se vindece de bolile 
lor.

16. Iar El Se retrăgea în locuri pustii şi Se ruga.
17. Şi într-una din zile Iisus învăţa şi de faţă şedeau 

farisei şi învăţători ai Legii, veniţi din toate satele Galileii, 
din Iudeea şi din Ierusalim. Şi puterea Domnului se arăta 
în tămăduiri.

18. Şi iată nişte bărbaţi aduceau pe pat un om care era 
slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru şi să-l pună înaintea 
Lui;

19. Dar negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulţimii, 
s-au suit pe acoperiş şi, printre cărămizi, l-au lăsat cu patul 

în mijloc, înaintea lui Iisus.
20. Şi văzând credinţa lor, El le-a zis: Omule, iertate îţi 

sunt păcatele tale.
21. Iar fariseii şi cărturarii au început să cârtească, 

zicând: Cine este Acesta care grăieşte hule? Cine poate să 
ierte păcatele decât unul Dumnezeu?

22. Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, răspunzând a zis 
către ei: Ce cugetaţi în inimile voastre?

23. Ce este mai uşor? A zice: Iertate sunt păcatele tale, 
sau a zice: Scoală şi umblă?

24. Iar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ putere 
să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ţie îţi zic: Scoală-te, 
ia patul tău şi mergi la casa ta.

25. Şi îndată, ridicându-se înaintea lor, luând patul pe 
care zăcuse, s-a dus la casa sa, slăvind pe Dumnezeu.

26. Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu 
şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri minuna-
te.

27. Şi după aceasta a ieşit şi a văzut un vameş, cu numele 
Levi, care şedea la vamă, şi i-a zis: Vino după Mine.

28. Şi, lăsând toate, el s-a sculat şi a mers după El.
29. Şi I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa sa. Şi era mul-

ţime multă de vameşi şi de alţii care şedeau cu ei la masă.
30. Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau către ucenicii 

Lui, zicând: De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi 
cu păcătoşii?

31. Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: N-au trebuinţă 
de doctor cei sănătoşi, ci cei bolnavi.

32. N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la 
pocăinţă.

33. Iar ei au zis către El: Ucenicii lui Ioan postesc ade-
sea şi fac rugăciuni, de asemenea şi ai fariseilor, iar ai Tăi 
mănâncă şi beau.

34. Iar Iisus a zis către ei: Puteţi, oare, să faceţi pe fiii 
nunţii să postească, cât timp Mirele este cu ei?

35. Dar vor veni zile când Mirele se va lua de la ei; atunci 
vor posti în acele zile.

36. Le-a spus lor şi o pildă: Nimeni, rupând petic de la 
haină nouă, nu-l pune la haină veche, altfel rupe haina cea 
nouă, iar peticul luat din ea nu se potriveşte la cea veche.

37. Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel 
vinul nou va sparge burdufurile; şi se varsă şi vinul şi se 
strică şi burdufurile.

38. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi împreună 
se vor păstra.

39. Şi nimeni, bând vin vechi, nu voieşte de cel nou, căci 
zice: E mai bun cel vechi.

bibliaortodoxa.ro

studiu biblic lunar
sfânta evanghelie după Luca

capitoLuL V
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Păhărelul cu nectar

- Un Univers este o casă
în care stelele stau împreună la masă
şi luminează frumos
şi mănâncă aproape tot
şi mama lor nu se supără dacă nu mai pot

- Un Univers e o carte mare,
din care răsfoieşti puţin la culcare,
apoi adormi
şi descoperi că nimeni n-a scris
în cartea asta de ultimul vis

- Ba nu, un Univers e o maşinărie ciudată,
care nu se opreşte din mers
niciodată,
fiindcă-n Inima lui e un ticăit,
pe care,
cine se înfricoşează atunci când rămâne singur,
eu cred că l-a auzit.

când se deschide liliacul?

ce este un univers?

Liliacul se deschide când cineva
este neînchipuit de aproape
de inima ta

Stea cu stea, până în zori,
liliacul se umple de lumină şi flori
în culorile pe care – ghici! –
i le-au dăruit, la plecare,
stânjeneii pitici

Dar cât de plin este liliacul
de viaţă şi bucurie,
aceasta, numai cine te cunoaşte
o ştie.

Pagină de Elia David
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SCRISOAREA a II-a – despre 
șansele de recuperare a homosexualilor

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

Sf. ev. luca 18, 10-14; (Începutul Triodului)
„Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă 

de cel împreună slugă cu tine, 
precum şi eu am avut milă de tine?” 

(Matei 18, 33)

Sfântul Apostol Petru L-a întrebat odată pe Mântuitorul: 
„Doamne, de câte ori va greşi fratele meu faţă de mine 
şi eu îi voi ierta? Oare până de şapte ori?” (Matei 18, 21-
22). Mântuitorul, pentru a ne face să înţelegem cum şi cât 
trebuie să iertăm, ne prezintă această pildă, a datornicului 
nemilostiv, în două imagini, una luminoasă, cu stăpânul 
ce se arată deosebit de generos, care iartă toată datoria 
şi alta întunecată, cu cel iertat, care rămâne neînduplecat 
faţă de cel ce avea o datorie infimă faţă de el.

Pilda duminicii acesteia face parte din penultima cu-
vântare (din cele cinci) a Mântuitorului şi care se numeşte 
Cuvântarea despre viaţa comunitară sau Cuvântarea 
bisericească. (Matei 18) Ca şi celelalte patru cuvântări, 
şi aceasta este plasată la sfârşitul activităţii lui Iisus în 
Galileea, are introducere şi încheiere. Partea de început 
se adresează Apostolilor, dar şi tuturor membrilor Bisericii, 
în care ne recunoaştem fiecare, ca membru al comuni-
tăţii creştine. Cuvântarea bisericească are două părţi, în 
prima Mântuitorul aşează un prunc în mijlocul Ucenicilor, 
învăţându-ne ce atitudine trebuie să avem faţă de „cei 
mici” (smeriţi, săraci, slabi). Partea a doua se referă la 
iertarea „fratelui” care a greşit sau cum să îndreptăm pe 
cel ce greşeşte.

Iertarea creştină este o permanentă actualitate în viaţa 
Bisericii. Toţi credincioşii suntem supuşi greşelii. Sfântul 
Efrem Sirul spune că în Biserică toţi suntem păcătoşi şi toţi 
suntem sfinţi. Suntem toţi sfinţi prin harul lui Dumnezeu. 

Dar răspunsul nostru la greşelile altora este de multe ori 
departe de a fi pe măsura harului sfinţitor de care ne îm-
părtăşim. Greşim adeseori faţă de iubirea lui Dumnezeu, 
la fel cum de multe ori greşim împotriva iubirii frăţeşti. 
Avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, cum avem nevoie 
de iertarea fraţilor noştri. Aşa cum Dumnezeu ne-a iertat 
şi ne-a împăcat pe noi cu Sine în Hristos, ca pe unii care 
cerem de la Dumnezeu iertarea, aşa trebuie să iertăm şi 
noi greşelile fraţilor noştri.

De două ori ne vorbeşte Mântuitorul Hristos despre 

iertarea iertare în Predica de pe Munte (Matei 5-7), când ne înva-
ţă că nu se cuvine să aducem darul nostru la altar decât 
după ce ne-am împăcat cu fratele nostru şi în a cincea 
cerere din Rugăciunea Domnească: „Şi ne iartă nouă 
greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.” 
(Matei 6, 12) Putem afirma că pilda datornicului nemilostiv 
este cea mai bună ilustrare a celei de-a cincea cerere din 
Rugăciunea Tatăl nostru. De aici putem vedea că iertarea 
pe care o cerem mereu de la Tatăl şi fără de care nu ne 
putem mântui este condiţionată de iertarea pe care trebuie 
să o dăm greşiţilor noştri.

În Vechiul Testament, rabinii discutau adeseori despre 
iertare. Se vorbea despre trei păcate ale lui Iuda din Ve-
chiul Testament, ba chiar de patru ca acelea din cartea 
Iov, despre iertarea cerută lui Iosif de fraţii săi vinovaţi, 
iar Petru spunând „de şapte ori” considera că se înca-
drează îndeajuns. Mântuitorul însă ne arată pe fiecare 
dintre noi ca pe nişte datornici cu totul insolvabili în faţa 
lui Dumnezeu.

Suma de 10.000 de talanţi, de altfel neobişnuită ca 
datorie a unui particular, arată că nu i-am putea plăti lui 
Dumnezeu ce se cuvine din partea noastră. Deşi datori 
faţă de El, arată o iubire, o generozitate fără limite, o 
judecată şi o iertare „împărăteşti” pe măsură. Dreptatea 
de care Se foloseşte Dumnezeu la judecată este altfel 
decât dreptatea noastră, pentru că izvorul iertării Sale 
„împărăteşti” este mila. Din mila Lui, vrea să verse milă 
şi-n inimile noastre: „Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă 
de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă 
de tine?” – întreabă omul-împărat. Lipsa milei celui iertat 
faţă de datornicul său arată brutalitatea relaţiilor dintre 
oameni. Iertat de o datorie colosală, nu este capabil de 
păsuire pentru o datorie neînsemnată, nu este capabil 
să reverse la rândul său milă faţă de aproapele, ceea ce 
ne determină să numim această pildă, parabola iertării 

neîmpărtăşite. Este lipsit total de milă, 
aruncându-şi fratele în închisoare, 
punându-l în imposibilitatea de a-şi 
plăti datoria.

Este de ajuns să mergem astăzi 
într-o sală de tribunal ca să vedem 
scena acestei pilde. Acolo ne târâm 
semenii, chiar rude apropiate, fraţii sau 
chiar părinţii cu dorinţa de a ne câştiga 
„dreptatea” aducând împotriva lor învi-
nuiri, minciuni sau calomnii. Acolo merg 
cei care cu ceva timp în urmă au făcut 
jurământ sfânt la Taina Cununiei, cu 
mâna pe Sfânta Evanghelie şi pe Sfân-
ta Cruce, călcând în picioare ce era 
frumos în inima lor şi arătându-şi acum 
ură fără margini unul faţă de altul.

Aceste fapte ne întristează pe toţi 
cum s-au întristat slugile când l-au văzut pe cel fără de milă 
din această parabolă. Ca şi creştini trebuie să avem în per-
manenţă conştiinţa iertării trează în Hristos, căci toţi vom 
fi supuşi unei judecăţi finale care este a lui Dumnezeu, nu 
a noastră. De vom ierta din inimă ne vom arăta milostivi, 
iar cei milostivi „se vor milui.” (Matei 5, 7) Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XI-a după Rusalii, Sf. Ev. Ma-

tei 18, 23-35, Pilda datornicului nemilostiv, 24 august)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Aşadar această lege, cea duhovnicească, 
este bună şi mă voi face creştin.

Odată un închinător la idoli şi-a spus: „Vreau să 
mă fac evreu”. Există trei legi: legea naturală a evre-
ilor, cea trupească a turcilor şi cea duhovnicească a 
creştinilor. Idolatrul s-a hotărât să primească legea 
naturală. A citit şi apoi a spus: „Când îţi ia cineva hai-
na, ia-o şi tu pe a lui. Când te nedreptăţeşte cineva cu 
zece bani, ia-i şi tu alţi zece. Dacă îţi omoară cineva 
fratele, omoară-l şi tu pe al lui”. Apoi a continuat: 
„Dacă merg pe drum şi vine cineva şi-mi ia haina, 
trebuie s-o iau şi eu pe a lui, însă nu mă lasă. Atunci 
trebuie, fie să-l omor, fie să mă omoare el pe mine. 
Nu este bună legea evreiască”.

„Vreau să mă fac turc”. A primit legea turcească, 
a citit-o şi s-a ruşinat când a auzit de atâtea femei şi 
alte lucruri necuviincioase. A spus: „Nu-mi place nici 
această lege, este dobitocească”.

A spus iarăşi: „Din turc vreau să mă fac creştin”. 
A primit legea duhovnicească, a citit şi a găsit locul 
unde spune: „Celui ce-ţi ia haina, dă-i şi cămaşa; 
celui ce-ţi ia zece bani, dă-i încă zece; iar celui ce 
te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe cel 
stâng”. Atunci idolatrul a spus: „Să fac o încercare. 
Mă duc pe un drum. Vine cineva şi-mi ia haina. După 
lege trebuie să-i spun: «Stai, frate, să-ţi dau şi că-
maşa». Vine şi-mi ia zece bani. Trebuie să-i spun: 
«Stai, frate, să-ţi dau încă zece». Vine să-mi dea o 

lovitură. Trebuie să-i întorc şi celălalt obraz, ca să-
mi mai dea una. Mi se pare că, deşi este om rău şi 
sălbatec, dacă mă port cu blândeţe şi vorbesc cu 
smerenie, va fi mişcat, îmi va da lucrurile înapoi şi 
nu mă va ucide. Pentru că dacă îi voi sta împotrivă, 
ori mă va ucide el pe mine, ori îl voi ucide eu pe el. 

Aşadar această lege, cea duhovnicească, este bună 
şi mă voi face creştin.

(Constantin V. Triandafillu, Sfântul Cosma Etolia-
nul – Viaţa şi învăţăturile, 

traducere de Ieroschim. Ştefan Nuţescu, 
Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2010, p. 183)

www.doxologia.ro

Din pildele sfântului cosma etolianul 
(+ 24 august) - 5. creştinismul

(urmare din pagina 2)

Aici s-a hotărât ca postul închinat Sfintei Marii să în-
ceapă pe 1 august şi să se încheie cu 15 august.

Postul Sfintei Marii este un post aspru, dacă ţinem 
seama de faptul că Biserica Ortodoxă ne cere ajunare 

până la ora 15:00, în zilele de luni, miercuri şi vineri, iar 
după această oră, ne cere să consumăm mâncare uscată. 
Nici în celelalte zile, nu avem parte de un post uşor: marţi 
şi joi se mănâncă fără ulei, iar sâmbăta şi duminica avem 
dezlegare la untdelemn şi vin. Facem menţiunea că în Pra-
vila Mare se precizează că în acest post avem dezlegare 
la untdelemn şi vin şi în zilele de marţi şi joi.

În Postul Sfintei Marii avem o singură dezlegare la 
peşte, pe 6 august, când prăznuim Schimbarea la Faţă a 
Domnului, pe Muntele Tabor.

Pentru liniştea acelor creştini, care din motive binecu-
vântate, nu se pot abţine de la mâncare până la ora 15:00 
şi nici nu pot urma recomandarea Bisericii de a mânca fără 
ulei, adică o mâncare cât mai uscată, Sfântul Ioan Gură 
de Aur spune: „Stăpânul nostru e blând şi cu omenie, nu 
ne cere nimic peste puterile noastre.”

Postul Sfintei Marii este un post cu dată fixă, începe 
în fiecare an pe 1 august şi se termină în ziua Adormirii 
Maicii Domnului (15 august).

Adrian Cocoşilă, 
crestinortodox.ro

Lăsata secuLui pentru postuL sfintei Marii
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Despre respectarea poruncilor
„De vrei să intri în Viaţă, păzeşte poruncile.” 

(Matei 19, 17)

Un tânăr dregător bogat vine la Mântuitorul cu o în-
trebare: „Învăţătorule bun, ce bine să fac, ca să am viaţă 
veşnică?” Auzise multe lucruri despre Iisus, acesta care se 
silea să împlinească poruncile lui Dumnezeu şi Mântuitorul 
l-a primit cu dragoste (Marcu 10, 21) pentru că era râvnitor 
după mântuire. Pentru că tânărul cunoştea poruncile şi le 
păzea, Mântuitorul citează 5 porunci din partea a doua a 
Decalogului: să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu 
furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta. Pe toate acestea le păzea tânărul, de aceea 
întreabă: „ce-mi mai lipseşte?”

Urmează a doua parte a răspunsului Mântuitorului: 
„Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o 
săracilor şi vei avea comoară în cer, după aceea, vino şi 
urmează-Mi.” (v. 21) Îndemnul acesta tânărul nu l-a mai 
ascultat, „a plecat întristat, căci avea multe avuţii.” (v. 
22) „A fi desăvârşit” este exigenţa însăşi a Legii 
împlinite în Hristos, iar a dobândi desăvârşirea 
nu înseamnă altceva decât a-L urma pe Hristos. 
Desăvârşirea nu este o plată pentru nişte „merite” 
suplimentare, ci este un dar al lui Dumnezeu. 
Sfântul Apostol Pavel spune efesenilor: „Căci în 
har sunteţi mântuiţi, prin credinţă şi aceasta nu 
este de la voi: este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 
2, 8)

Problema mântuirii ridică o întrebare între 
ucenici: „Dar cine poate să se mântuiască?” şi 
primesc răspuns de la Iisus: „La oameni aceasta 
e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu 
putinţă.” (v. 25-26) Când împlinim ascultarea che-
mării pe care El ne-o adresează primim şi darul 
mântuirii în Hristos. Mântuitorul nu dă tânărului bogat un 
„sfat”, ci o poruncă, „sărăcia” tânărului este necesară pen-
tru mântuire ca celelalte porunci pe care le împlinea.

Pentru acest tânăr, lepădarea de avere este o condiţie 
la mântuire. Dar pentru noi toţi de ce nu este necesară? 
Pentru că lui bogăţia îi era o piedică în calea urmării lui 
Hristos. Când este pus să aleagă între bogăţie şi urma-
rea lui Hristos, alege bogăţia, „pleacă întristat.” Alegerea 
n-o face bucuros, voia să se mântuiască, dar averea lui 
pământească îi era mai scumpă decât mântuirea. De aici 
înţelegem că pentru toţi cei aflaţi în situaţia sa, iubirea de 
avere constituie o piedică în calea mântuirii lor.

Dar şi pentru cei săraci, oricât de săraci, pofta de ave-
rea pe care n-o au, dar care tind s-o aibă poate fi o piedică 
de netrecut. La fel poţi fi bogat ca patriarhul Avraam fără 
să te depărtezi de idealul vieţii veşnice. Nimic nu l-a oprit 
pe Avraam de la ascultarea desăvârşită de Dumnezeu, 
fiind gata să aducă jertfă pe unicul său fiu.

Dumnezeu i-a dat omului stăpânire peste toate bunurile 
pământului, iar acestea trebuie privite ca daruri ale iubirii 
lui Dumnezeu. Cei ce se îngrijesc de „ce vor mânca, de 
ce vor bea sau cu ce se vor îmbrăca” (Matei 6, 25) nu le 
socotesc binefaceri ale lui Dumnezeu şi nu aşează mai 
întâi în inima lor „Împărăţia şi dreptatea lui Dumnezeu.” 
Omul este aşezat ca să stăpânească bunurile „după chipul 

lui Dumnezeu”, să le menţină, să le îngrijească asemenea 
stăpânului, nu robului lor. Numai aşa în om se va naşte 
datoria de a răspunde şi el cu daruri la cele primite, ca 
semn al răspunsului de iubire la iubire. 

Aşa se face că omul prin Lege aducea jertfe lui Dum-
nezeu – pârga, cel dintâi rod al pământului sau jertfa 
animalelor, jertfe ce aparţin de drept lui Dumnezeu. Ceea 
ce prefigurau în Vechiul Testament se împlineşte astăzi 
în Jertfa Euharistică. Acum aducem la Biserică daruri de 
pâine şi vin pe care I le oferim lui Dumnezeu, ca ale „Sale 
dintru ale Sale.” În fiecare Sfântă Liturghie, Însuşi Dumne-
zeu-Omul Se aduce pe Sine Jertfă desăvârşită. Darul iubirii 
lui Dumnezeu cu darul iubirii omului devin una. De aceea 
şi Apostolul îndeamnă: „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru 
îndurările lui Dumnezeu să înfăţişaţi trupurile voastre ca 
pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca în-
chinarea voastră cea duhovnicească.” (Romani 12, 1)

Nici Domnul nu condamnă bogăţia în sine, ci lăcomia 
şi înrobirea faţă de avere. El fericeşte pe săraci şi rosteşte 
„vai” pentru cei bogaţi. Sfântul Apostol Pavel zice că „iu-

birea de arginţi este rădăcina tuturor relelor” (I Timotei 6, 
10) pentru că lacomul de avere este „închinător la idoli.” 
(Efeseni 5, 5)

Bunurile pământeşti pot aduce însă dragostea între fraţi 
când toţi dobândim şi împărţim fiecăruia, când dragostea 
ne adună pe toţi în faţa Părintelui Ceresc. Ele devin cu 
adevărat ale noastre când le punem în slujba iubirii aproa-
pelui. Părintele Nicolae Steinhardt spunea: „Pâinea pentru 
mine este o problemă material, pentru alţii este o problemă 
spirituală.” Dacă averea nu o folosim în slujirea aproapelui, 
ea poate deveni pentru noi „Mamona a nedreptăţii” şi pier-
dem mântuirea ca dar. Iubirea de avere merită pe deplin 
atenţia noastră, a celor care năzuim la viaţa veşnică, dar 
să nu uităm că vom fi răsplătiţi sau osândiţi după modul 
în care am folosit-o.

Să nu râvnim la ce nu ne aparţine, nici să ne dorim 
să avem mai mult, căci ultimele păcate oprite de cele 4 
porunci (de la sfârşitul Decalogului) pornesc „din inimă” şi 
să rugăm pe bunul Dumnezeu ca prorocul David: „inimă 
curată zideşte întru cele dinlăuntru ale mele.” (Psalmi 50, 
10) Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie 
(predică la Duminica a XII-a după Rusalii, Sf. Ev. 

Matei 19, 16-26, Tânărul cel Bogat, 31 august) 
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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atât de puţină dragoste…
În societatea contemporană, unde toată lumea vor-

beşte despre şi caută dragostea cu orice preţ uneori, e 
atât de puţină iubire încât îmi vine să strig în gura mare 
că ne aflăm cu toţii într-o mare rătăcire. Găsim cuvântul 
„dragoste” peste tot, în contexte vrute şi nevrute mai ales, 
dar dragostea astăzi a ajuns să fie o rara avis (latină, pa-
săre rară). E firesc de altfel să fie aşa, căci lumea de azi 
se poartă ca şi când nu ar avea suflet, s-a îndepărtat de 
credinţă şi implicit, de Dumnezeu. Am uitat oare cu toţii că 
„Dumnezeu este iubire?” (I Ioan 4, 8) Ori în afara Lui, tot 
ce noi numim iubire, dragoste, „love” (vorba englezului), 
is anything but... (e orice altceva, însă iubire ba). Tot felul 
de simulacre ale adevăratei iubiri, aşa cum este ea cel mai 
bine şi mai frumos portretizată în „Imnul iubirii” (I Corinteni 
131), tot soiul de replici ieftine poartă astăzi etichete false, 
se prezintă ca şi cum ar fi originale, necontrafăcute, ca şi 
cum ar fi IUBIRE.

O spun răspicat şi totodată cu sufletul întristat: ne-am 
pierdut adevăratele valori, adevăratele criterii de judecată 
şi odată cu ele, vederea sufletească, şi astfel nu mai ştim 
sau, poate nu mai vrem, să aflăm iubirea - autentică, cu-
rată, adevărat izvor de Viaţă şi de bucurie. Oare suntem 
mai fericiţi dacă ne mulţumim cu resturi, cu produse post-
moderne ambalate frumos şi prezentate ca fiind dragoste? 
Nu cred, căci sufletul simte diferenţa şi, deşi avid de iubire, 
el rămâne tot flămând după ce a consumat „nişte dragoste 
semi-preparată”.

Revenind la ceea ce e cu adevărat dragoste, socotesc 
că ar fi nevoie de câteva exemple concludente care să ne 
lămurească ce este şi ce nu este dragostea.

În primul rând, mă gândesc la cei tineri, căci printre ei 
mă număr şi eu. Vorba psalmistului: „Păcatele tinereţilor 
mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni.” (Psalmi 24, 7) 
Risc să-i dezamăgesc pe foarte mulţi dintre ei când le 
voi spune că ei orice altceva fac cu prietenele lor, numai 
dragoste nu. Haideţi să numim aceste relaţii premature 
sex sau curvie sau desfrânare sau orice alt cuvânt potrivit, 
dar să fim sinceri cu noi şi să nu confundăm dragostea 
cu relaţiile sexuale. Ca să nu mai vorbesc de gustul amar 
cu care rămâi după acel scurt moment de plăcere, scurt, 
intens, dar care pe cei doi protagonişti i-a mai îndepărtat 
puţin unul de celălalt. De ce oare tinerii fac sex, crezând 
că fac dragoste, şi totuşi nu sunt deloc fericiţi? Pentru că 
fericirea şi dragostea sunt strâns legate şi dacă nu ai parte 
de dragoste, nu ai cum să fii fericit. Şi atunci... lipsit de 
dragoste la vârsta la care o cauţi cu frenezie, ajungi să-ţi 
găseşti refugiul în băutură, în droguri care să te facă să 
uiţi de tine şi de mizeria în care te afli, în pornografie, în 
fel şi fel de vicii sau de patimi ce nu fac altceva decât să-ţi 
întineze şi mai mult sufletul rănit de lipsa iubirii mult râvnite. 
Aşadar nu mă miră deloc faptul că numărul sinuciderilor în 
rândul tinerilor a crescut enorm de mult în ultimii ani.

 E oarecum normal, căci viaţa e fără de sens în lipsa 
dragostei. Dar totodată, mă doare sufletul pentru fiecare 
suflet pierdut, pentru că noi, aproapele absent la datorie, 
nu am ştiut să le arătăm dragoste, să-i facem să simtă 
adevărata dragoste. Sau poate nu mai avem nici noi ce 
arăta, ce dărui? Suntem şi noi printre cei cu sufletul pustiu, 
cu o inimă unde Dumnezeu nu mai sălăşluieşte şi implicit, 
şi dragostea a plecat demult?

Şi totuşi, tinerii aleg să facă sex. Cum să le explici 
acestor oameni plini de viaţă şi cu suflete curate bucuria 
de a te dărui deplin soţului tău/soţiei tale, trup şi suflet 
deopotrivă, în noaptea Nunţii? Lui/ei şi numai lui/ei. Oare 
doar cei ce au simţit asta pot înţelege şi da mărturie?

Ceilalţi sunt pierduţi? E atât de captivant acel moment 
de maximă plăcere din timpul actului intim încât nu mai 
pot vedea nimic altceva? Nu înţeleg deloc acel „dragos-
tea adevărată aşteaptă?” Dar ce aşteaptă? Şi merită 
aşteptarea? Pentru a găsi fericirea şi iubirea în braţele 
şi în sufletul mirelui tău/miresei tale, eu cred că merită 
aşteptarea, oricât de lungă şi oricât de presărat cu ispite 
ar fi drumul până a ajunge acolo. Cu Dumnezeu alături, 
nimic nu e de netrecut.

Fiindcă tot am amintit de miri/soţi, din păcate şi ei 
uneori confundă iubirea cu sexul. Aşa cum pofta (lust – 
engl.) vrea să primească şi dragostea (love – engl.) vrea 
să dăruiască. E firesc ca soţii să se dăruiască unul altuia 
şi trupeşte, dar unde mai este dragostea, când cei doi au 
nevoie de prezervativ, de o bucată de latex, pentru a se 
proteja? De cine? De un posibil, dar nedorit, rod al iubirii 
lor, de un nevinovat prunc. Când de prunci fugim şi egoist 
ne împreunăm, putem spune fără să greşim că aia nu e 
dragoste, e orice altceva. Dragostea rodeşte, ea nu caută 
într-un mod egoist plăcerea proprie şi atât. Nu are nimic 
de a face cu perversiunile sexuale de orice fel, chiar dacă 
lumea de azi le cataloghează drept normale şi crede că 
sunt tot manifestări ale iubirii. Halal iubire!

Cât despre sex, nu e altceva decât un mod de a alunga 
iubirea curată dintr-o prietenie, dintr-o căsătorie, dintr-o 
familie şi astfel comuniunea, ca urmare a iubirii celuilalt, 
dispare din casa noastră, din Biserică, din societate, din 
lumea actuală. Iar „unde dragoste nu e, nimic nu e”... 
Greşesc, unde dragoste nu e, este plăcere, multă plăcere, 
egoism, întuneric, suferinţă, mai sunt şi lacrimi amare sau 
despărţiri dureroase, într-un cuvânt, unde dragoste nu e, 
e IAD, de care să ne ferească bunul Dumnezeu pe noi, 
pe toţi cei ce căutăm şi cerşim cu ardoare puţină iubire 
care să ne fericească sufletul gol... 

Radu Buţu

1)
1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am 

aramă sunătoare şi chimval răsunător.
2. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de 

aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.
3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste 

nu am, nimic nu-mi foloseşte.
4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, 

nu se laudă, nu se trufeşte.
5. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de 

mânie, nu gândeşte răul.
6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.
8. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor 

va înceta; ştiinţa se va sfârşi;
9. Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim.
10. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va 

desfiinţa.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un 

copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului.
12. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum 

cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu.
13. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare 

dintre acestea este dragostea.



12 Calea ÎnĂlȚĂrii, anul Vi, nr. 60, august 2014

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Duminică, 3 august - Sfintele Taine - Sf. Maslu - taina vindecării 
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10 august - Acatistul Sf. Nifon.
17 august - Sf. Martiri Brâncoveni ca model de viață.
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nicească a familiei.
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Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

(urmare din pagina 5)
Şi atunci când slujeau diavolului, toate fărădelegile şi 

păcatele, ucideri şi alte nelegiuiri le făceau oamenii, prin care 
diavolul stăpânea trupurile oamenilor, iar sufletele despărţite 
de Dumnezeu le arunca în chinurile iadului şi în munca veş-
nică. Însă oamenii stăpâniţi trupeşte şi chinuiţi în fel şi chip 
de către diavol doreau să se izbăvească de această tiranie şi 
acest fapt a fost posibil prin venirea Domnului Care îl scoate 
pe om de sub robia diavolului. O astfel de izbăvire ne pune 
înainte şi Sfânta Evanghelie de astăzi care spune: „În vremea 
aceea mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de Iisus un om, 
căzându-I în genunchi, şi zicând…” Coborându-se de pe 
muntele Taborului, Mântuitorul merge spre mulţimea care, la 
poalele muntelui, se sfădea cu ucenicii ce rămăseseră jos şi 
care nu reuşiseră să tămăduiască un tânăr ce era posedat de 

diavol. Deci „mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de Iisus 
un om, căzându-I în genunchi, şi zicând: Doamne, miluieşte 
pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade 
în foc şi adesea în apă”. 

Sfântul Teofilact spune că: „Acest om se arată a fi foarte 
necredincios şi din cele zise către el de Hristos: „O, neam 
necredincios”, dar şi pentru că-i prihăneşte [învinuieşte] pe 
ucenici, [după cum se vede mai departe]. Oare, luna pricinuia 
aceasta? Nu, ci diavolul, pândind când era luna plină şi atunci 
năvălea asupra lui, făcea să fie hulite lucrurile lui Dumnezeu, 
ca şi cum ar fi pricinuitoare de rău. Iar tu, înţelege şi că „cel 
fără de minte [nebun] se schimbă ca luna”, după cum este 
scris (Sirah 27, 11), adică uneori arătându-se mare întru fapta 
bună, iar alteori mic făcându-se şi pierind [prin fapta rea]. 
Deci, acesta este „lunatic” şi „cade şi în foc” – adică întru 
focul mâniei şi al poftei –, „şi în apă” – adică întru valurile 
vieţii celei cu multe griji, întru care este leviatan diavolul (Iov 
41, 1), adică cel care împărăţeşte în ape” (Sfântul Teofilact 
Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la 
Matei, Ed. Sophia şi Cartea Ortodoxă, Buc. 2007, p. 299). Şi 
pentru că ucenicii nu au putut să-l vindece, datorită faptului că 
tatăl copilului nu a avut credinţă, acuzându-i pe ei şi nu pe sine 
de neputinţă. „O, neam necredincios şi îndărătnic, până când 
voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la 
Mine”, zice Domnul. „Vezi, cum acest om aruncă asupra uce-
nicilor greşeala necredinţei sale, spunând că sunt neputincioşi 

Despre lunatic!
spre vindecare? Deci, Domnul îl ruşinează pe el pentru că-i 
prihăneşte [învinuieşte] pe ucenici, zicând: „O, neam necre-
dincios!” Adică „nu într-atât este greşeala neputinţei acelora, 
cât este a necredinţei tale, căci multă fiind [necredinţa ta], a 
biruit pe cea puţină putere a lor”. Şi certându-l pe acela, pe 
toţi de obşte îi mustră, şi pe cei ce stăteau [erau] împreună 
[cu El] şi pe cei ce nu cred. Iar zicând „până când voi fi cu 
voi?”, arată că pofteşte [doreşte] Patima de pe Cruce şi des-
părţirea de dânşii, căci zice: „Până când voi petrece cu cei 
ce Mă ocărăsc şi cu cei necredincioşi?” „Şi Iisus l-a certat”. 
Pe cine? Pe cel ce se îndrăcea la lună plină. Din aceasta se 
vede că şi el, necredincios fiind, pentru necredinţa lui s-a făcut 
sieşi pricinuitor de drac” (ibidem, p. 300). 

Sfântul Ierarh Varlaam atrage atenţia că: „Nu-i atâta 
pagubă când intră dracul în trupul omului, căci la mulţi 

mântuire le agoniseşte. Căci acea 
zdrobitură şi muncă ce are trupul, su-
fletului îi aduce bine şi pocăinţă. Căci 
mulţi, dacă se trezesc, cad la smerenie 
şi la pocăinţă. Iar când îi este bine tru-
pului, şi-i sănătos de se desfătează în 
dulceţi şi în mâncări, iară în suflet intră 
păcatul, [de] departe îi este mai mare 
pagubă. Căci atunci ţine dracul pe acel 
suflet în păcatul morţii de veci. Pentru 
aceea Sfântul Ioan Gură de Aur a zis că 
păcatul este mai rău decât dracul. Că 
dracul face pe oameni smeriţi, cum şi 
vedem, că dacă iese din oameni, acei 
oameni se ruşinează, [se sfiesc] şi li-i 
ruşine; iară noi când facem păcat nu 
ne sfiim, nici nu ne este ruşine. Nu este 
atâta pagubă când orbeşte diavolul 
ochii trupului, câtă pagubă este când 
orbeşte ochii sufletului, să nu vadă 

cerul, nici pe Dumnezeu, nici judecata Lui, nici moartea, 
nici munca de veci. Pentru ca să fie orb să nu vadă, nici să 
se gândească la păcatele [ce le-a făcut], nici să se poată 
feri sau să poată scăpa. Mai mare pagubă este când nu 
îl lasă să asculte dojana, învăţătura, certarea, decât când 
asurzeşte urechile. 

Mai mare pagubă este când îi ia graiul să nu se spove-
dească, şi îi aduce ruşine de a se spovedi, decât când îi ia 
limba [vorbirea] să nu poată grăi” (Sfântul Ierarh Varlaam 
Mitropolitul Moldovei, Carte românească de învăţătură, 
II. Textul, Ed. Roza Vânturilor, Buc. 2011, pp. 172-173).

Părintele Gheorghe Ionaşcu
(predică la Duminica a X-a după Rusalii, Sf. Ev. Matei 

17, 14-23, Vindecarea lunaticului, 17 august)


