
Inundaţii
Neputinţele mă fac uneori să nu ajung la 

Sfânta Liturghie. Nu se întâmplă des, dar se 
întâmplă. Sigur că mă iluzionez şi-mi caut 
justificări, cum că ar fi imposibil, obiectiv 
vorbind, să ajung la biserică. Dar în sinea 
mea, în adâncul cel mai adânc, realizez că 
nu este aşa. Şi mă doare. Atunci când nu 
pot ajunge la Sfânta Liturghie, trăiesc un 
sentiment de durere. Parcă o parte din mine 
nu mai e şi îi resimt lipsa. Şi mă ruşinez de 
neputinţa asta.

Dar sigur că greşeala nu apare doar ca o 
reacţie de moment, ci în general are cauze mai 
vechi. S-au acumulat în timp şi atunci greşeala 

e consecinţa. Cred că aşa se întâmplă şi cu noi, 
ca şi comunitate.

Când ni se întâmplă un necaz mare, din 
păcate prima noastră grijă este să dăm vina pe 
altcineva. Apoi, parcă orbiţi şi cu mintea întune-
cată, începem să spunem cuvinte de ocară faţă 
de unul sau altul, uneori chiar membrii familiei 
noastre! Rareori folosim necazul pentru a ne 
gândi: „Dar de ce mi se întâmplă tocmai mie, 
una ca asta? N-oi fi greşit şi eu, cu ceva?”

Poate într-un târziu şi asta în cazuri rare, 
realizăm că am greşit şi noi. Şi atunci fugim 
disperaţi, la cele mai mari mânăstiri, la cei mai 
vestiţi duhovnici, în locurile sfinte, pentru a ne 
pocăi. „Dacă cineva s-ar uita la voi prin paginile 
Sfintei Scripturi, ar spune cele spuse de proo-
rocul Agheu către jidovii care nu mai mergeau 
la Biserică şi nu mai voiau să zidească templul 
din Ierusalim. Aceste cuvinte vi se potrivesc şi 
vouă. Şi tot din cauza asta vi se întâmplă ceea 
ce spuneam, că osteniţi de la mari depărtări, 
cu merindea săracului în straiţă. Vi se întâmplă 
pentru vremea când nu mergeaţi la biserică, la 
biserica voastră din sat, unde acelaşi cuvânt vi 
s-ar fi vestit încă din tinereţe. Cuvântul s-a vestit, 
dar voi aţi tăndălit şi-aţi rămas acasă când se 
vestea cuvântul. Căci de unde era să înveţi să 
faci lucrul lui Dumnezeu ca să se coboare peste 
tine şi peste casa ta binecuvântarea lui Dumne-
zeu, dacă n-ai fost la Biserică”, spunea Părintele 
Arsenie Boca, într-o predică din 1942. 

Şi iată că vorbele sale se adeveresc şi 
după 70 de ani. Privind în urmă, realizez că 
necazurile mi se trag de la lipsurile aduse de 
absenţa Cuvântului în viaţa mea. Fie că este 
Sfânta Liturghie, acatistul pe care tot amân să-l 
citesc sau altă lectură duhovnicească uitată în 
bibliotecă.

12 persoane, 130 anexe gospodărești (una dis-
trusă și 129 inundate), cinci obiective socio-eco no-
mice, zece poduri și 15 podețe, zeci de kilometri 
de străzi, drum județean, comunal și forestier, 
hectare de teren arabil și pășuni și fânețe, pădu-
re și peste o sută de fântâni au fost afectate de 
inundaţiile care au lovit Gorjul, în ultima vreme. 
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CUPRINS:

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

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Editorial

Calea ÎnĂlȚĂrii
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Acum vreo câteva zile cineva a ajuns la noi pe site 
căutând pe internet „prezervativul e păcat?”. Nouă, 
celor din spatele site-ului ni se face milă când vedem 
cum oamenii vorbesc cu Google ca şi cum 
ar fi cel mai bun prieten al lor. Ne mirăm 
cât de sincere sunt căutările lor şi 
ne dăm seama că se ruşinează 
să abordeze acest subiect cu 
prietenii sau familia, şi ultima 
soluţie rămâne internetul, 
navigând sub comoditatea 
anonimatului.

Sintagma căutată de 
acea persoană mă face 
să cred că are frica lui 
Dumnezeu, că nu vrea 
să folosească anticon-
cepţionale, deoarece au 
acelaşi efect avortiv ca şi 
avortul propriu-zis şi că n-ar 
ucide niciodată un copilaş în burtă 
(prin avort). Dar totuşi prin întrebarea 
„prezervativul e păcat?” îmi dau seama 
că acea persoană e posibil să fie căsători-
tă, dar totuşi îi e frică (de faptul) că va face copii mulţi 
dacă nu se va proteja, sau crede că nu e pregătită încă 
pentru un bebeluş.

Spre deosebire de alte probleme foarte actuale ale 
tinerilor, folosirea prezervativului este tratată ca temă 
în mod direct în Sfânta Scriptură (Biblie). În capitolul 
38 al primei cărţi: Facerea, la versetele de la 8 la 10 
aflăm următoarele:

„Atunci Iuda i-a zis lui Onan: „Intră la femeia fratelui 
tău, fă-ţi datoria de cumnat şi ridică-i urmaşi fratelui 
tău“. Ştiind însă Onan că urmaşii nu vor fi ai lui, de 
câte ori intra la femeia fratelui său îşi vărsa sămânţa 
pe pământ, ca să nu-i ridice urmaşi fratelui său. Rea 
se arăta fapta lui în ochii lui Dumnezeu, Care a făcut 
ca şi el să moară.”

Onan îşi vărsa sămânţa sa pe pământ în acelaşi 
fel cum prezervativul după ce opreşte sperma de a 
ajunge în coapsele femeii, este aruncat pe pământ, 
este aruncat la gunoi împreună cu toată sămânţa băr-
batului (în greacă sperma = sămânţă). Aşa de mare 
păcat săvârşea Onan şi aşa de urât era în faţa lui 
Dumnezeu acest lucru, încât l-a pedepsit cu moartea. 
Fapta lui Onan, dacă ajungea la urechile celorlalţi din 
vremea lui, putea sminti multă lume, putea fi un exem-
plu negativ cu putinţă de urmat şi pentru alţii, de aceea 
trebuie pedepsită.

În legea Vechiului Testament primită de poporul lui 
Israel prin Moise, dacă soţul murea şi încă nu avea ur-
maşi, fratele soţului mort fără copii avea obligaţia de a 
se însura cu văduva acestuia; primul lor fiu purta numele 
celui mort şi-l moştenea (vezi Dt. 25, 5-10). Această 
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căsătorie era legitimată prin „legea leviratului” (de la 
latinescul levir = „cumnat”). Onan, deşi a luat-o de soţie 
pe cumnata sa, el a refuzat să-i ridice urmaşi, încălcând 
astfel legea lui Moise şi legământul încheiat de Dumne-
zeu încă de la naştere prin tăierea împrejur.

Onan a rămas aşa de puternic în memoria omeni-
rii, încât fapta sa se numeşte onanie. Onania este un 

termen mai vechi care se referă de fapt la 
masturbare, care presupune de asemenea 

aruncarea seminţei.
Revenind la prezervativ, vă las 
pe voi să interpretaţi cât de păcat 

este folosirea lui, şi cât ar putea 
să-L supere această faptă pe 

Dumnezeu.
Eu vă pot spune doar 

atât: că de 3 ani de când 
eu şi soţia mea suntem 
căsătoriţi n-am folosit nici 
un mijloc de contracepţie 
şi ne-a dăruit Dumnezeu 

o minune de fetiţă sănă-
toasă şi jucăuşă, plină de 

bucurie şi har. Mi-e frică să 
mă gândesc cum ar fi decurs 

viaţa noastră dacă-L „păcăleam” 
pe Dumnezeu cu prezervative sau 

anticoncepţionale. Oricum singurii păcă-
liţi am fi fost noi, căci păcatul şi-ar fi arătat 

până la urmă consecinţele.
Încercaţi să faceţi voia lui Dumnezeu şi o să simţiţi cum 

vă ocolesc necazurile şi supărările în viaţa aceasta!
ortodoxiatinerilor.ro
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desPre semnul sfInteI crucI

Iuda a fost PredestInat să-l vândă Pe HrIstos?

„Dat-ai celor ce se tem de Tine, Doamne, 
semn ca să fugă de la faţa arcului.” (Psalmi 59, 4)

Cu o mie de ani înainte de Întrupare, Duhul Sfânt a 
arătat că Sfânta Cruce este semnul de biruinţă al lui Hristos 
Dumnezeu, pe care îl va da creştinilor ca pe o puternică 
armă prin care ei vor înfrânge pe nevăzuţii vrăjmaşi. Este 
semnul care va vesti a doua venire a Domnului şi Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos pentru judecată. Ea se va 
arăta pe norii cerului, adusă de îngerii lui Dumnezeu cu 
mare şi negrăită slavă, iar strălucirea ei va întrece pe cea 
a soarelui. Va aduce mare şi nespusă bucurie creştinilor 
care au cinstit-o şi s-au închinat ei, altarul cel sfinţit cu 
Sângele lui Hristos.

Simbolul cel vechi al Sfintei Cruci din Sfânta Scriptură este 
pomul vieţii care a fost sădit în rai de Dumnezeu (Facere 2, 
9). Şi cum prin lemn a venit moartea (Facere 3, 1-24), tot aşa, 
prin lemn, adică prin cruce, trebuie să se dăruiască viaţă şi 
înviere neamului omenesc. Tot cartea Facerea ne vorbeşte 
despre Avraam, ascultător de porunca lui Dumnezeu, care 
pleacă să-l jertfească pe fiul său. Actul jertfirii este oprit de 
glasul Domnului, Care vorbeşte tainic şi învăluit, nu despre 
Avraam, ci despre Sine Însuşi. Lui Avraam i se descoperă 
în chip înalt şi negrăit despre Taina Fiinţei lui Dumnezeu şi 
despre Taina lucrărilor Sale de mântuire. Avraam are „urechi 
de auzit” şi gură pentru urechea lui Dumnezeu. Isaac merge 
spre jertfă cu lemnele în spate, iar Avraam poartă focul şi 
cuţitul cu durere în inimă şi suflet.

Jertfa lui Hristos pe Cruce face trecerea de la tip la 
antitip, de la prorocie la împlinirea hristică. Acum Iisus, noul 
Isaac, poartă în spate Lemnul Jertfei Sale, o Jertfă ce se 
împlineşte din dragostea Tatălui: „Căci Dumnezeu aşa a 
iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca 
oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viaţă veşnică.” 
(Ioan 3, 16) L-a dat la „culmea pedepsei”, la „pedeapsa 
cea mai crudă şi cea mai cumplită” din dragoste pentru 
noi. Este negrăită durerea Tatălui, acum Tatăl îi zice Fiului: 
„Tu eşti oaia jertfei!”

Oare ce trebuia să mai facă pentru noi şi pentru a 
noastră mântuire şi nu a făcut Dumnezeu Care „este dra-

goste”? (I Ioan 4, 8) Fără suferinţă în viaţă şi fără Cruce 
nu este mântuire.

În noaptea Patimilor, Domnul Se ruga în Ghetsimani: 
„Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine 
paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu 
voieşti.” (Matei 26, 39) Şi n-a trecut de la Hristos paharul 
suferinţei şi al morţii, căci aşa trebuia să pătimească Hris-
tos şi a treia zi să învieze pentru noi. Fără moarte, nu este 
înviere. Fără cruce şi durere pe pământ, nu este iertare, 
nu sunt sfinţi, nici bucuria mântuirii în cer pentru noi.

Sfinţii Părinţi numesc Crucea „cel mai bun teolog.” În 
Hristos şi în Crucea Sa ni se descoperă revelaţia iubirii lui 
Dumnezeu în această coborâre-suire: „Şi nimeni nu S-a 
suit la cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, 
Care este în cer.” (v. 13) Prin ea ni se arată calea prin 
care şi noi să ne suim la cer. Această Taină a Crucii, a 
coborârii-suirii, i se descoperă lui Iacov în visul lui, în 
scara care unea cerul cu pământul. Este calea pe care o 
suie mai întâi Hristos şi unde suntem şi noi chemaţi să o 
suim, pe urmele Lui.

Crucea apare ea însăşi ca Înălţare, Iisus Se înalţă la cer 
ca Om, la slava pe care a avut-o la Tatăl „mai înainte de a 
fi lumea” (Ioan 17, 5), iar scara pe care o suie Hristos este 
Crucea Răstignirii Sale. Ea este pentru Hristos şi adâncul 
cel mai adânc, cel al supunerii, al umilirii, al „deşertării”: 
„S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte 
şi încă moarte pe Cruce.” (Filipeni 2, 7-8)

Aşadar, să nu uităm de Golgota, suferinţa lui Hristos a 
fost de câteva zile, dar Învierea este veşnică. Când Crucea 
vieţii noastre ne apasă prea greu, când suferinţele sunt 
mari, să ne amintim că fericirea noastră va fi veşnică, 
dincolo, cu Hristos. Acolo ne aşteaptă Cel ce „atât de 
mult ne-a iubit”, ca să ne dea drept răsplată iubirea pentru 
cei ce am iubit Crucea. Răspunsul la iubire este iubirea, 
iubirea cu care Tatăl Îşi iubeşte fiii, aşa cum ne-a făcut-o 
cunoscută Iisus prin Crucea Sa. Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie 
(predică la Înainte-prăznuirea 

Naşterii Maicii Domnului, Duminica dinaintea 
Înălţării Sfintei Cruci, Sf. Ev. Ioan 3, 13-17; 

Convorbirea lui Iisus cu Nicodim, 7 septembrie)

Iuda apare în mintea unor oameni ca cel care a con-
tribuit la mântuirea neamului omenesc. Acest mod de 
gândire îi face să afirme că dacă nu ar fi fost Iuda, nu ar 
fi fost nici răstignirea lui Hristos și astfel, firea omenească 
ar fi rămas și astăzi în moarte. Mare rătăcire.

Dacă Mântuitorul ar fi avut nevoie de pierzania lui Iuda 
ca să mântuiască omenirea, apoi nu El, ci Iuda ar fi fost 
cu adevărat jertfa izbăvitoare.

Iuda nu este o persoană predestinată de Dumnezeu 
ca să-L vândă pe Hristos. Este adevărat că trădarea lui 
Hristos a fost prezisă în Vechiul Testament, dar prorocia 
nu a fost un lucru care cerea împlinirea. Este de ajuns să 
ne amintim de faptul că Dumnezeu vestește că va distru-
ge cetatea Ninive, însă pentru pocăința ninivitenilor, El 
renunță să împlinească această profeție.

Pe de altă parte, să nu uităm că prinderea Mântuitorului 
fusese hotărâtă de sinedriu înainte ca Iuda să-L vândă pe 

Hristos. În acest caz, Iuda nu face decât să grăbească 
arestarea Domnului, care se putea face și fără el.

Trădarea nu este necesară mântuirii. Așa că nu este 
important să ne întrebăm: dacă nu ar fi fost Iuda, atunci 
cine i-ar fi luat locul?

În cântările din Săptămâna Patimilor se spune că „Iuda 
nu a voit să înțeleagă”. Din aceste cuvinte reiese că ceea 
ce avea să facă Iuda nu era conform cu voia dumneze-
iască și că Iuda avea în sine posibilitatea îndreptării. Nu 
întâmplător, Biserica face pomenirea femeii păcătoase 
care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mân-
tuitorului în Miercurea Săptămânii Sfintelor Pătimiri, ziua 
în care Mântuitorul a fost vândut. Pocăința acestei femei 
ar fi trebuit să o aibă și Iuda și Dumnezeu ar fi tămăduit 
îndată boala sufletului său.

Iuda Îl vinde pe Hristos nu doar din cauza pierderii 
credinței, ci și pentru iubirea de arginți. Primește de la 
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sinedriu suma de treizeci de arginți, pentru că sinedriul 
credea că prin acest act împlinește porunca lui Moise, care 
spunea că cel care va ucide fără voie un sclav aparținând 
unui iudeu, să-și răscumpere greșeala achitând stăpânului 
păgubit prin fapta sa treizeci de arginți (Exod XXI, 32).

Vinderea lui Hristos are loc miercuri spre seară, când 
Iuda părăsește casa lui Simon Leprosul, în care se afla 
Mântuitorul cu ceilalți ucenici și vine în casa arhiereului 
Caiafa spunând: „Ce-mi veți da mie, și eu Îl voi da pe El 
vouă? Iar ei i-au dat treizeci de arginți. Și de atunci (Iuda) 
căuta prilej să-L predea” (Matei XXVI, 15-16).

Mântuitorul știa cine Îl va vinde. Acest lucru reiese din 
cuvintele Evanghelistului Matei: „Adevăr grăiesc vouă: 
Unul din voi Mă va vinde” (Matei 26, 20-21). Nu-i spune 
numele, ca prin această tăinuire să-i ofere un nou prilej 
de pocăință. Hristos alege să-i înfricoșeze pe toți, ca să-l 
mântuiască pe Iuda: „Iar ei întristându-se foarte, au început 
a-L întreba fiecare: Nu cumva sunt eu, Doamne? Iar El 
răspunzând a zis: Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, 
acela va să Mă vândă. Ci Fiul Omului va merge, precum 
este scris pentru El, dar vai aceluia prin care Fiul Omului 
Se vinde. Atunci Iuda, cel ce L-a vândut pe El, a întrebat: 
Nu cumva sunt eu, Învățătorule? Zis-a lui: Tu ai zis!” (Matei 
XXVI, 20-25; Marcu XIV, 17-21).

Faptul că El știa, nu înseamnă că Iuda era predestinat 
să-L vândă. El vestește aceste lucruri pentru a-l îndrep-

ta pe Iuda. Dar pentru că acesta rămâne nesimțitor la 
dragostea Sa, Mântuitorul va încerca să-l îndrepte prin 
frică, căci spune: „Cu adevărat Fiul Omului va pieri după 
cum este scris, dar vai celui prin care se face acest lucru. 
Mai bine era să nu se fi născut”. Și pentru că și în urma 
acestor cuvinte Iuda rămâne împietrit, îi spune: „Ceea 
ce ai să faci, fă mai degrabă” (Ioan XIII, 21). Prin aceste 
cuvinte Hristos nu-i oferă lui Iuda o binecuvântare, ci o 
dezlegare, după cum spune Părintele Rafail Noica. Dacă 
Domnul nu ar fi dat dezlegarea, Iuda nu ar fi putut face 
nimic. Tot ce se petrece în această lume este cu îngăduința 
lui Dumnezeu.

În concluzie, putem afirma fără rețineri că Iuda nu L-a 
vândut pe Domnul ca să împlinească Scriptura, ci din ca-
uza răutății lui. Nu vânzarea lui Iuda ne-a adus mântuirea, 
ci înțelepciunea lui Hristos, care S-a slujit de răutățile altora 
pentru folosul nostru. Iar ca să nu rămână în noi credința că 
Iuda a lucrat pentru mântuirea noastră, voi reda cuvintele 
Sfântului Ioan Gură de Aur: „Dacă nu L-ar fi vândut Iuda, 
nu L-ar fi vândut oare, un altul? Departe de noi un astfel 
de gând. Atotînțeleptul Dumnezeu știa cum să ne mân-
tuiască dacă s-ar fi întâmplat să nu fie nici un vânzător. 
Înțelepciunea Lui e fără margini și mai presus de mintea 
omenească. Tocmai de aceea Hristos îl vaită pe Iuda, ca 
să nu socotești că el a slujit la mântuirea noastră”.

Adrian Cocoșilă, crestinortodox.ro

Praznicul Înălţării Sfintei Cruci ne dă prilejul 
să cugetăm asupra înţelesului tainic pe care îl au 
Pătimirile Mântuitorului Hristos, Cel care „pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a po-
gorât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi 
din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Și S-a răstignit 
pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a 
îngropat şi a înviat a treia zi după Scripturi”. Isto-
ric, acest lucru s-a petrecut în timpul guvernării lui 
Ponţiu Pilat, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, 
fiind şi Om adevărat, deci a avut şi fire omenească 
adevărată, a trăit într-o anumită epocă istorică, 
însă fiind vorba de Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu 
Întrupat, purtător şi al firii dumnezeieşti, Răstignirea 
este o taină ce are în vedere biruinţa Lui asupra 
morţii şi replămădirea, refacerea sau restaurarea 
firii omeneşti. 

Privită din această perspectivă, când vorbim 
despre Pătimirea şi Răstignirea Domnului, nu avem 
în vedere numai rememorarea nedreptăţii ce s-a fă-
cut de către oameni Fiului lui Dumnezeu, ci avem în 
vedere mai ales triumful realizat de Domnul, pentru 
noi, nu pentru Sine, asupra diavolului, a morţii şi a 
păcatului, fapt ce are legătură cu viaţa personală 
a fiecăruia dintre noi. Pentru că „puterea tainei 
Răstignirii şi a Învierii Mântuitorului constă tocmai 
în împărtăşirea fiecăruia dintre noi din Patima(irea) 
şi din Răstignirea lui Hristos în spaţiul tainic al Bi-
sericii… Aceasta înseamnă că, în măsura în care 
învingem moartea în viaţa noastră personală prin 
puterea lui Hristos, Care S-a răstignit şi a înviat, 

de ce crucea? participăm şi noi la biruinţa lui Hristos asupra mor-
ţii” (Arhim. Hierotheos Vlachos, Predici la Marile 
Sărbători, trad. Daniela Filoreanu, Ed. Cartea 
Ortodoxă şi Ed. Egumeniţa, 2004, p. 183). 

Ca şi întruparea, şi pătimirile Domnului s-au 
făcut şi le-a primit de bunăvoie, pentru că Mântui-
torul Hristos, fiind şi Dumnezeu, nu a pătimit nimic 
fără voia Sa şi nu a fost supus de nimeni, pentru 
că era liber în toate. O întrebare care se ridică de 
către mulţi în cugetarea lor este: de ce trebuia să 
pătimească Domnul nostru Iisus Hristos, de ce a 
acceptat să fie chinuit şi răstignit, dacă avea putere 
să scape de suferinţă şi moarte? În primul rând, din 
învăţătura Sfinţilor Părinţi cunoaştem că întruparea 
Fiului sau Cuvântului (Logosului) lui Dumnezeu a 
făcut parte din planul cel veşnic al lui Dumnezeu. 
De altfel nu este nimic care să depăşească sfera 
cunoaşterii veşnice a lui Dumnezeu şi implicit nimic 
care să se înfăptuiască şi care să nu fie cunoscut 
de Dumnezeu şi să se petreacă ceva fără voia 
sau îngăduinţa Sa. Deci Dumnezeu din veşnicie a 
hotărât să-l creeze pe om, tot din veşnicie Dumne-
zeu a hotărât întruparea Fiului Său, care să-i dea 
posibilitatea omului să se unească cu El, pentru 
că Dumnezeu fiind Creatorul, iar omul creatură, 
purtător al firii create, limitate şi mărginite, între 
cele două firi, dumnezeiască şi omenească, era o 
distanţă sau o prăpastie infinită, care niciodată nu 
putea fi trecută, şi să ajungă la îndumnezeire, la 
asemănarea cu Dumnezeu, cum este numită din 
punct de vedere teologic, iar fără Întruparea Fiului 
lui Dumnezeu, care uneşte întru Sine cele două 
firi şi în felul acesta surpă zidul de netrecut sau 



5Calea ÎnĂlȚĂrii, anul Vi, nr. 61, SePTeMBrie 2014

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

anulează prăpastia infinită dintre noi şi Dumnezeu, 
dându-ne şi nouă posibilitatea unui dialog veşnic, 
unei comuniuni harice permanente cu Dumnezeu 
şi implicit posibilitatea împărtăşirii noastre prin har 
din viaţa, veşnicia şi nestricăciunea lui Dumnezeu, 
excepţie făcând doar firea divină pe care nu o pu-
tem primi. 

Tot din veşnicie Dumnezeu a prevăzut şi căderea 
omului şi implicit mântuirea lui, fapt care scoate în 
evidenţă dragostea cea nemărginită a lui Dumne-
zeu faţă de om, care, cu toate că ştia că omul nu 
va asculta de Sine şi va cădea în păcat, totuşi l-a 
creat. Dumnezeu, ca un părinte adevărat şi iubitor, 
care, deşi ştie că având copii va avea necazuri, 
greutăţi şi supărări din partea lor, totuşi acceptă 
să aibă copii şi nu respinge această posibilitate 
dată de Dumnezeu lui. Totuşi comparaţia este 
puţin forţată, pentru că însuşi părintele este creat 
de Dumnezeu, de asemenea el dă naştere copiilor 
din darul lui Dumnezeu, iar ţinerea în existenţă tot 
de El depinde, şi mai mult decât atât, căderea, 
neascultarea şi păcatul săvârşit de om nu-L afec-
tează pe Dumnezeu în nici un fel, ci pe cel care l-a 
săvârşit. Dumnezeu fiind, El dă tuturor posibilitatea 
de mântuire şi le dăruieşte viaţă şi le poartă de grijă 
şi celor buni şi celor răi, aşa cum spune Mântuitorul: 
„El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei 
buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei 
nedrepţi”, deşi mai înainte cunoscându-i, putea să 
nu îi creeze pe cei pe care îi ştia că vor fi răi, totuşi 
i-a creat pe toţi, pentru că, până la urmă, diferen-
ţierea nu o face Dumnezeu, ci noi înşine prin voia 
noastră liberă, fiecare dintre noi putând fi credincios 
sau necredincios. 

Însă Creatorul şi Proniatorul nostru nu este in-
diferent la neputinţa noastră şi nu asistă nepăsător 
la ea, aşteptând ca cel care a greşit, acela să se 
îndrepte, ci Se pogoară şi Şi-o asumă El pentru noi, 
ca să ne ridice pe noi, cei căzuţi, care nu puteam să 
ne ridicăm singuri şi să ne dea astfel posibilitatea 
să atingem ţinta desăvârşirii la care am fost che-
maţi, devenind şi Mântuitorul şi Sfinţitorul nostru, 
toate acestea din iubire: „Căci Dumnezeu aşa a 
iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a 
dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică” (In. 3, 16). Deci „întruparea Cuvân-
tului a fost voia anterioară a lui Dumnezeu, ceea 
ce înseamnă că Dumnezeu a hotărât şi a plănuit 
întruparea Cuvântului înainte de crearea omului, 
fără ca această hotărâre să aibă vreo legătură cu 
păcatul lui Adam, lucru care este perfect admisibil 
din punct de vedere teologic, deoarece omul nu ar 
fi putut ajunge la îndumnezeire, dacă nu ar fi existat 
o anumită persoană în care firea dumnezeiască să 
fie unită cu cea omenească fără schimbare, fără 
amestecare, fără despărţire şi fără împărţire. 

Consecinţele căderii lui Adam [caracterul sânge-

ros al Întrupării] au fost numai Patimile [Pătimirile], 
Răstignirea şi moartea lui Hristos, tocmai pentru 
că moartea intrase în lume prin această cădere. 
Aşadar, Hristos a luat trup muritor şi pătimitor prin 
voia Sa, El nefiind supus nici unei constrângeri” (ib-
idem, p. 184). Pentru a înţelege cauza sau cauzele 
Întrupării şi Pătimirilor Mântuitorului Hristos, trebuie 
să ţinem seama de următoarele idei: În primul rând, 
cum spun Sfinţii Părinţi, Hristos S-a întrupat pentru 
a îndrepta greşeala lui Adam. Ştim că Adam nu 
a reuşit să se întărească în bine, căzând la puţin 
timp după ce a fost creat, şi astfel nu a ajuns la 
îndumnezeire. Hristos, Care este Noul Adam, cum 
îl numeşte Sfântul Apostol Pavel, a făcut ceea ce 
vechiul Adam nu a reuşit. Adam a întunecat, înnegrit 
şi stricat chipul lui Dumnezeu pe care îl primise prin 
creaţie, Hristos Domnul ia fire omenească pentru 
a reînnoi chipul şi a înveşnici trupul, care devenise 
muritor prin păcat. Mai mult chiar, prin întruparea 
Sa, Mântuitorul Hristos dă oamenilor posibilitatea 
de a se împărtăşi de Dumnezeu deplin şi mai greu 
de închipuit decât posibilitatea pe care a avut-o 
Adam înainte de cădere. 

În al doilea rând, Mântuitorul Hristos S-a întrupat 
spre a birui moartea în şi prin trupul Său, făcând 
din acesta un adevărat medicament şi dându-ne şi 
nouă posibilitatea ca prin El şi în El să aflăm şi noi 
tămăduire şi să biruim şi noi păcatul şi moartea şi să 
ajungem la Înviere. „Descoperirea unui medicament 
pentru o anumită boală trupească dă speranţa de 
vindecare fiecărui om care suferă de acea boală. 
Pedepsele din Vechiul Testament, Legea, proorocii, 
semnele, schimbările de pe pământ şi din cer etc. 
nu puteau să-l vindece pe om de multele sale patimi 
şi de idolatrie [ele însă îl pregătesc pe om pentru 
ceea ce va veni], şi de aceea „trebuia un leac mai 
puternic”. Acest leac mai puternic este Dumnezeu 
Cuvântul, Care S-a întrupat şi a murit pentru om 
(Sfântul Grigorie Teologul). Aşadar, omul poate să 
biruiască moartea numai în Hristos. Prin urmare, 
primul Adam nu a putut să-l biruiască pe diavol şi 
a murit. Acum însă, Noul Adam, adică Hristos, îl 
surpă pe diavol şi calcă pe moartea care era ur-
marea păcatului. De aceea, dacă omul vrea să se 
unească cu Hristos, poate şi el să biruiască moartea 
şi diavolul” (ibidem, pp. 184-185). 

În timpul pătimirilor, Mântuitorul rosteşte nişte 
cuvinte care nu întotdeauna sunt înţelese cum tre-
buie în ansamblul teologiei Pătimirilor şi Răstignirii 
Sale, sau, ceea ce este şi mai grav, sunt interpre-
tate greşit. O primă frază are în vedere cuvintele 
rostite de Domnul către Petru, Ioan şi Iacov în gră-
dina Ghetsimani: „Întristat este sufletul Meu până 
la moarte” (Mt. 26, 36), iar o alta cuvintele spuse 
de Domnul, rugându-Se căzut cu faţa la pământ: 
„Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la 
Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, 
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ci precum Tu voieşti” (Mt. 26, 39), cuvinte care, 
pentru a le uşura înţelegerea, trebuie puse în 
legătură cu altele rostite de El înainte de a răbda 
pătimirile: „Acum sufletul Meu e tulburat, şi ce voi 
zice? Părinte, izbăveşte-Mă, de ceasul acesta. Dar 
pentru aceasta am venit în ceasul acesta” (In. 12, 
27). În primul rând, ar trebui să ne aducem aminte 
că imediat după Botezul Său în Iordan, diavolul 
îndrăzneşte şi se apropie în pustie de Domnul, spre 
a-L ispiti într-o confruntare directă, fără intermediari, 
mai întâi cu patimile trupeşti, lăcomia pântecului: 
„zi ca pietrele acestea să se facă pâini” (Mt. 4, 3), 
respectiv sufleteşti, mândria şi slava deşartă: „Dacă 
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos” (Mt. 4, 6) 
şi arătându-I împărăţiile lumii şi slava lor: „Acestea 
toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea 
şi Te vei închina mie” (Mt. 4, 9). După ce nu a reu-
şit şi a fost ruşinat, diavolul schimbă strategia şi Îl 
ispiteşte pe Domnul prin intermediul oamenilor, care 
făcându-I rău şi necrezând în El, credea că Îl va face 
să nu îi mai iubească şi să renunţe la mântuirea 
lor. Nici aceasta nu i-a reuşit şi vedem descoperită 
această strategie în cuvintele Sfântului Petru, pline 
de compasiune, când Domnul spune că trebuie să 
pătimească, să fie ucis şi a treia zi să învieze, Pe-
tru zice: „Fie-Ți milă de Tine, să nu Ţi se întâmple 
Ţie aceasta. Iar El, întorcându-Se, a zis lui Petru: 
Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi eşti; că 
nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oame-
nilor” (Mt. 16, 22-23). Auzindu-L pe Domnul rostind 
în Ghetsimani, ca Om, aceste cuvinte de ezitare, 
diavolul credea că îi va reuşi planul de a-L face pe 
Mântuitorul să renunţe la mântuirea oamenilor şi 
implicit la scoaterea lor din robia iadului.

 În al doilea rând, legat de aceste cuvinte de 
şovăire, Sfântul Ioan Damaschin „face deosebirea 
între şovăirea cea după fire şi cea împotriva firii. 
Şovăirea firească a sufletului înainte de moarte se 
datorează faptului că între suflet şi trup există o 
strânsă legătură şi prin urmare, moartea prin care 
sufletul se desprinde de trup nu este un lucru firesc. 
De aceea, este normal ca, atunci când sufletul se 
pregăteşte să plece din trup, el să se zbuciume şi 
să i se facă frică. Frica împotriva firii provine din 
trădarea gândurilor, din necredinţă şi din necunoaş-
terea ceasului morţii. Deoarece, prin Întruparea Sa, 
Hristos a luat trup supus patimii şi morţii şi, desigur, 
a luat şi toate patimile nepăcătoase, în mod firesc, 
I s-a făcut frică. Însă în cazul lui Hristos, s-a mani-
festat frica după fire, nu frica împotriva firii… Tâl-
cuind fraza „acum sufletul Meu e tulburat”, Sfântul 
Atanasie cel Mare spune că „acum” înseamnă că 
voia sfântă a îngăduit firii omeneşti să şovăie în faţa 
morţii. După spusele Sfântului Chiril al Alexandriei, 
frica lui Hristos de dinaintea Pătimirilor a arătat că 
El era om adevărat şi că moartea nu este o stare 
naturală. Dar, având în vedere faptul că atunci 

când o fire se mişca, ea era mereu în comuniune 
cu cealaltă, deşi ca om, Hristos S-a tulburat la 
aducerea-aminte a morţii, imediat după aceea, 
ca Dumnezeu, a transformat frica în îndrăzneală. 
De aceea, după cum vom vedea mai jos, Hristos 
Însuşi, prin puterea Sa, a chemat moartea să vină” 
(ibidem, pp. 188-189). 

Cât priveşte rugăciunea rostită de Domnul 
atunci, ea nu era o rugăciune ca şi cum El ar fi 
avut nevoie de ceva de la Tatăl „deoarece El era 
unit fără încetare cu Tatăl şi nu era nevoie să ceară 
ceva de la Părintele Său. Însă Hristos S-a rugat, 
aşa cum a făcut-o şi cu alte ocazii pe parcursul 
vieţii Sale, pentru că Şi-a însuşit propriul nostru 
chip şi pentru că voia să ne înveţe şi pe noi să ne 
rugăm, pentru ca prin rugăciune să ne urcăm la El” 
(ibidem, pp. 189-190). Rugăciunea rostită de Dom-
nul în Ghetsimani este semnul purtării celor două 
firi: „„Părinte” desemnează firea dumnezeiască a 
lui Hristos, deoarece Cuvântul este de o fiinţă cu 
Părintele, iar „însă nu precum voiesc Eu, ci precum 
Tu voieşti” desemnează firea omenească, pentru 
că, în acelaşi timp, Hristos este de o fiinţă cu noi. 
Astfel, această rugăciune arată că Hristos are două 
voiri fireşti, între care nu există contradicţie pentru 
că întotdeauna voia omenească o urmează pe cea 
dumnezeiască şi se supune ei” (ibidem, p. 190).

 Domnul prin cele ce a făcut ne-a învăţat şi cu 
fapta cum trebuie să procedăm şi noi în situaţii 
limită de ispită, când trebuie să cerem ajutor de la 
Dumnezeu şi că trebuie să punem întotdeauna voia 
dumnezeiască peste voia noastră proprie. „Sunt 
mulţi care, citind acest fragment evanghelic, găsesc 
prilej să Îl hulească pe Hristos, afirmând că nu este 
Dumnezeu adevărat. Răspunzând acestor insinuări, 
Cuviosul Vasile al Seleuciei spune că, dacă această 
rugăciune arată că Hristos S-a supus Pătimirii îm-
potriva voii Sale, adică dacă Pătimirea nu a fost de 
bunăvoie, atunci nici Învierea nu a fost voită. Dacă 
Răstignirea a fost împotriva voii lui Hristos, atunci şi 
harul vine cu forţa şi, desigur, nici mântuirea nu mai 
este voia lui Hristos, pentru că ne-a mântuit fără ca 
El să vrea. Pătimirea lui Hristos este de bunăvoie, 
iar acest lucru se vădeşte din multe fragmente pe 
care Cuviosul Vasile al Seleuciei le prezintă pentru 
a-şi susţine afirmaţiile, ca de exemplu cuvintele lui 
Hristos: Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, 
îi voi trage pe toţi la Mine (In. 12, 32); Nimeni nu-l 
ia de la Mine (sufletul), ci Eu de la Mine Însumi îl 
pun (In. 10, 18); Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, 
fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-l iau (In 10, 
17); Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentu oile 
Sale (In. 10, 11)” (ibidem, pp. 190-191). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Înălţarea Sfintei Cruci, 

Sf. Ev. Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 31-35, 
zi de post,14 septembrie)
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Păhărelul cu nectar

Zilele sunt scurte ca să poţi atinge
scopul călătoriei tale prin viaţă,

ca să te poţi trezi copil
în fiecare ultimă dimineaţă,

bucurându-te iar şi iar
de toate clipele de iubire primite în dar

Zilele sunt scurte ca să nu te risipeşti,

ca să pui astăzi o cărămidă
şi mâine să tencuieşti
palatul faptelor bune în care vei locui

când zilele, tot mai scurte,
se vor sfârşi.

Cu ocazia începerii noului an școlar, dorim 
tuturor copiilor, cei de la grădiniță, elevi și 
studenți, deopotrivă, ajutor de la Dumnezeu și 
rezultate bune în activitatea școlară, în a învăța 
multe lucruri bune și folositoare în viață. 

REDACȚIA

când începe o dimineaţă?

de ce sunt aşa 
de scurte zilele?

Când se rupe firul negru de aţă
pe care luna încearcă să înşire prea multe
stele,
pentru a se mai putea lăuda mării, în zori,
cu cele mai strălucitoare
mărgele

O dimineaţă începe când nimeni nu se aşteaptă
ca un soare – care nici măcar nu are picioare -
să cadă pe treaptă;
fără să-şi frângă însă vreo rază
până
înspre
după

amiază

Aşa începe o dimineaţă:

Cu o floare care se spală pe faţă,
suflecându-şi petalele colorate
până la înverzitele
coate

Şi cu o vrăbiuţă care se minunează
de faptul că lumea niciodată nu-i trează
când ea îşi execută săritura
dintâi
din corcoduş în cais, din cireş
în gutui

Important, până la urmă,
este că dimineaţa începe oricum
şi că, din calea frumuseţii ei,
nu se poate fugi

nicidecum.

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)
Dacă sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci ne-a pus 

înainte jertfa pe altarul Crucii a Fiului lui Dumnezeu 
Întrupat pentru mântuirea noastră, Duminica de as-
tăzi, cea după Înălţarea Sfintei Cruci ne cheamă şi 
pe noi să ne asumăm crucea noastră şi să-i urmăm 
lui Hristos Cel Răstignit pe Cruce pentru noi. Prin 
sfinţirea cu sângele Său, Crucea devine Pomul Vieţii 
sau de Viaţă Făcătoare Cruce, din care şi noi trebuie 
să gustăm, pentru a ne însuşi roadele Jertfei de pe 
Cruce şi a ne aduce umila contribuţie la mântuirea 
noastră. 

Crucea subliniază, pe de o parte, legătura lui 
Dumnezeu cu omul şi, pe de alta, legătura omului cu 
Dumnezeu, căci mântuirea noastră nu se realizează 
numai prin lucrarea absolută a harului lui Dumnezeu, 
ci şi prin consimţământul şi lucrarea omului. Fiindcă 
Dumnezeu l-a creat pe om liber, înzestrat cu liberul 
arbitru, treapta libertăţii omului se arată prin faptul 
că atunci când Dumnezeu îl cheamă, El face apel la 
libertatea omului: „Cel care vrea să vină după Mine, 
să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi ur-
meze Mie”. Deci, prin creaţie, omul a primit stăpânire 
de sine, libertate de mişcare şi de cugetare, pentru 
a-şi împlini menirea de a lega pământul cu cerul, 
de a păşi pe calea cea dreaptă, fără să se plece la 
stânga sau la dreapta. Totuşi trebuie să ţinem seama 
că omul este creatură, zidit de Dumnezeu şi înzestrat 
cu o libertate relativă, spre deosebire de libertatea 
absolută care aparţine lui Dumnezeu şi care reprezin-
tă capacitatea de a-Și influenţa în chip independent 
fiinţa la toate nivelurile, fără nici o constrângere sau 
limitare. Abătându-se de la menirea lui, omul pierde 
libertatea dăruită de Dumnezeu şi intră în starea de 
robie, se aseamănă cu cele necuvântătoare aşa cum 
spune psalmistul: „Omul în cinste fiind n-a priceput; 
alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a 
asemănat lor” (Ps. 48, 21). 

Mulţi nu înţeleg că adevărata libertate este cea dă-
ruită de Dumnezeu, nu cea fără de Dumnezeu, care 
înseamnă robie faţă de păcat şi apoi robie a morţii. 
Crezând că libertate este posibilitatea de a alege 
inclusiv să mă lepăd de Cel care m-a creat, mă ţine 
în existenţă, mi-a dat posibilitatea dobândirii mântuirii 
şi a vieţii veşnice, ajung în robie şi rob fiind, cred că 
sunt liber, o falsă libertate, care înseamnă de fapt 
robia patimilor ce pun stăpânire pe mine, căci asta 
înseamnă pierderea libertăţii dăruite de Dumnezeu. 
„Cea din urmă ispită la adresa libertăţii omului este de 
a-şi modela propria sa fiinţă, să-şi facă voia proprie 
în orice lucru, să devină el însuşi un dumnezeu, şi 
nu doar să ia ceea ce îi este oferit, fiindcă aceasta 

cu sau fără cruce? i-ar prilejui un sentiment de dependenţă” (Hierothe-
os, mitropolit de Nafpaktos, Persoana în Tradiţia 
Ortodoxă, trad. prof. Paul Bălan, Ed. Bunavestire, 
Bacău, 2002, p. 278).

 Două mari pericole stau în calea căutării şi a 
tendinţei omului după libertate şi anume: primul este 
căutarea eliberării complete, care duce la anarhie şi 
cel de-al doilea este ca, în numele libertăţii, să ajungă 
la o nouă formă de robie, în care omul foloseşte toate 
căile şi mijloacele pentru a domina, ajungându-se la 
dictatură. „Libertatea omului, când se supune legii lui 
Dumnezeu, nu se îngustează, pentru că Acesta, ca 
fiinţă dumnezeiască, este nemărginit, iar nemărginitul 
nu numai că nu îngustează libertatea, ci şi o prelun-
geşte şi o măreşte, când omul Îl urmează. Luând ca 
pretext îndatorirea pe care o are omul să urmeze 
voii lui Dumnezeu, Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful 
ne sfătuieşte: „Dumnezeu l-a făcut pe om liber şi cu 
liber arbitru, încât ceea ce a pierdut prin propria vino-
văţie, prin nepăsare şi neascultare, Dumnezeu să-i 
dăruiască din nou, din iubire de oameni şi milostenie, 
dacă omul ascultă de Acesta. Adică, aşa cum omul 
n-a ascultat şi s-a dus pe sine la moarte, la fel şi dacă 
ascultă de voia lui Dumnezeu, poate să câştige viaţă 
veşnică” (Sf. Nectarie, episcopul Pentapolei, Omilie 
despre adevărata libertate, Predici ale Sfinţilor 
Părinţi la Duminicile de peste an, trad. Pr. Victor 
Manolache, Ed. Egumeniţa şi Cartea Ortodoxă, 2009, 
pp. 487-488).

 Prin naşterea sa biologică, omul nu poate să po-
sede o libertate absolută, pentru că el este constrâns 
de necesitatea propriei sale existenţe, „în această 
lumină putem interpreta o întrebare existenţială a 
multor tineri din ziua de azi: „De ce m-au născut pă-
rinţii mei fără să mă întrebe? De ce trebuie să ajung 
eu să trăiesc această viaţă fără să fiu întrebat?” De-
sigur, înainte ca cineva să ajungă să-şi trăiască viaţa, 
nimeni nu a fost întrebat, dar în orice caz aceasta este 
o problemă care ne arată faptul că cea mai mare pro-
vocare pentru libertate este însuşi faptul existenţei şi 
faptul că în acest fel omul trebuie să facă ceva pentru 
a i se oferi posibilitatea de a-și hotărî o nouă naştere 
pentru sine” (Hierotheos, mitropolit de Nafpaktos, 
Persoana în Tradiţia Ortodoxă, pp. 279-280), şi 
deci poate dobândi această libertate prin renaşterea 
şi experierea vieţii în Hristos. De asemenea trebuie 
menţionat că libertatea omului dinainte de căderea 
în păcat era cu totul diferită de cea pe care o trăim 
noi astăzi, de care Adam a devenit conştient după 
ce a pierdut-o. 

Unii dintre oameni, în special cei care nu cred, nu 
conştientizează că această şovăială şi ezitare pe care 
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din ţara mea a mai rămas o cruce
şi-n cuie neamul unui strigăt mut
se ghemuieşte-n moarte şi ne plânge
cu mii de răni poporul nenăscut
 
şi nu ne tremură în pumni arginţii
ce mâini străine-n palme ni i-au pus
ca s-omorâm din pântece toţi pruncii
să-i facem loc vieţii din Apus
 
ce-am câştigat are miros de moarte
„iubirea” de import e un balaur,
o fiară cu maniere rafinate,
infern flămând cu porţile de aur

prin desfrânare, prin tăcere şi prin lege
suntem cu toţii complici şi ucigaşi
păcatu-acesta cine ni-l va şterge
căci vom avea pe demoni ca urmaşi
 
iar cei născuţi au suflete bolnave
din pântecele mamei fiind drogaţi
cu laptele ce curge-n monitoare
de sânul Noii Ordini alăptaţi
 
mai avem inimi? sau trăim fără ele
de-atâta vreme, Doamne, că uităm
că atârnând cuminţi în funia de stele
chiar sufletul din noi îl avortăm!

un avort numIt românIa usa-milostivirii.blogspot.com

o avem în legătură cu ceea ce trebuie să facem nu 
exprimă altceva decât slăbiciune şi nedesăvârşire. 
Numai cunoscându-L pe Dumnezeu şi voia Lui ne 
putem da seama de adevărata libertate care este cu 
totul diferită de cea pe care o considerăm noi libertate. 
În acest sens trebuie înţelese cuvintele Mântuitorului, 
că El ne dăruieşte adevărata libertate: „Şi veţi cunoaş-
te adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Adevărat, 
adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este 
rob al păcatului. Iar robul nu rămâne în casă în veac; 
Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face 
liberi, liberi veţi fi într-adevăr” (In. 8, 32-36). Există 
diferenţă între voinţa sau dorinţa omului ca lucrare a 
naturii sale, care există la toţi oamenii aşa cum este 
vederea şi între felul în care cineva doreşte sau vo-
ieşte, care aparţine părerii noastre, aşa numita voinţă 
bazată pe opinie, exprimată după judecată, gândire 
şi hotărâre, care poate să fie greşită, în funcţie de 
opinia pe care eu mi-am făcut-o. 

Se spune că o persoană aflată în deşert, lipsită 
de apă, începe să vadă înaintea ochilor diferite oaze 
de apă ireale, ceea ce înseamnă că opinia pe care 
şi-o formează în astfel de cazuri nu este adevărată. 
De multe ori în viaţă preferăm voinţa noastră, în 
urma opiniei pe care ne-am format-o în detrimentul 
voinţei divine, crezând că e bine cum voim noi, în 
loc să avem încredere mai mult în voia lui Dumne-
zeu, chiar dacă în unele cazuri pare contrară voinţei 
noastre bazate pe opinie. Iată deci răspunsul dacă 
v-aţi întrebat vreodată de ce există atâtea credinţe, 
când Dumnezeu este Unul, sau de ce există oameni 
care aleg propria lor opinie în defavoarea adevărului 
dumnezeiesc. Mântuitorul Hristos nu a avut voinţa 
bazată pe opinie, pentru că: „Opinia este rod şi re-
zultat al căutării, voinţei şi judecăţii cu privire la cele 
necunoscute. După ce se formează opinia, opţiunea 

preferă una sau cealaltă. Dar Hristos nu a fost doar 
om, ci şi Dumnezeu Care ştia totul şi prin urmare, 
„El nu ezita în gândire, căutare, voinţă şi judecată, 
şi desigur, tot ce era bun Îi era familiar, iar răul Îi era 
străin”. Voinţa lui Hristos era în chip firesc călăuzită 
spre facerea de bine şi retragerea de la cele rele. De 
aceea, Dumnezeu fiind, El nu a păcătuit niciodată, nici 
nu a avut El vreo posibilitate de a păcătui… Voinţa 
Sa umană „se supunea voinţei Sale dumnezeieşti, 
fără a fi mişcată de propria Sa opinie, ci (avea) dori-
rea acelor lucruri pe care voinţa Sa divină le dorea” 
(ibidem, pp. 283-284). 

La fel şi în cazul sfinţilor, voinţa lor întărită de ha-
rul lui Dumnezeu ajunge să se supună în chip firesc 
lui Dumnezeu şi să dorească binele în chip natural: 
„M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai 
trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, 
în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, 
Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” 
(Ga. 2, 20), spune Sfântul Apostol Pavel. „Persoana 
care şi-a omorât pornirile sale pământeşti, cu totul 
stingând în sine voinţa trupului şi respingând orice fel 
de dorinţă a acestuia care ne îndepărtează altminteri 
de dragostea pe care I-o datorăm doar lui Dumnezeu; 
care s-a lepădat de toate dorinţele trupeşti, „fără tată, 
fără mamă, spiţă de neam”. Căci datorită unirii cu 
Duhul ce a avut loc înlăuntrul său, el nu mai poate fi 
dominat de trup sau de fire” (ibidem, p. 286). Astfel 
putem da răspuns chemării lui Dumnezeu la lepădare 
de sine, luarea crucii şi urmarea lui Hristos. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Odovania praznicului 

Înălţării Sfintei Cruci, 
Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, 

Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 - Luarea Crucii şi 
urmarea lui Hristos, 21 septembrie)
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despre ascultarea de dumnezeu
„Învăţătorule, toată noaptea ne-am ostenit 

şi nimic nu am prins, dar după cuvântul Tău, 
voi arunca mrejele.” (Luca V, 5)

De la începutul zidirii lumii, oamenii care au ascultat 
de Dumnezeu au fost fericiţi şi în veacul de acum şi în 
cel viitor. Aşa au făcut Adam şi Eva, cât au ascultat de 
Dumnezeu, Făcătorul lor, şi au păzit cu sfinţenie porunca 
Lui, au fost fericiţi şi s-au desfătat în rai. Dar când voinţa 
lor s-a abătut de la ascultare, au fost pedepsiţi şi izgoniţi 
din rai.

Noe, al doilea Adam al neamului omenesc, ascultând 
de Dumnezeu, a făcut corabia, s-a izbăvit el şi toată familia 
de apele potopului şi a fost binecuvântat de Dumnezeu. 

La fel fericitul patriarh Avraam a arătat cea mai desă-
vârşită ascultare, încât pe singurul său fiu, Isaac, a vrut 
să-l aducă jertfă lui Dumnezeu. Aşa a arătat ascultare 
Sfânta Fecioară Maria, când a trimis Dumnezeu la ea în 
Nazaretul Galileii pe arhanghelul Gavriil să-i vestească 
faptul că va naşte pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sfinţii 
şi dumnezeieştii Apostoli au ascultat şi ei de Mântuitorul 
când au fost chemaţi să fie pescari de oameni. Chiar Fiul 
lui Dumnezeu a venit în lume pe calea ascultării, a ascul-
tat de Părintele Său „până la moarte şi încă moarte pe 
cruce” (Filipeni II, 8). Biserica noastră este a dragostei 
şi a ascultării pentru că a fost întemeiată de Hristos prin 
iubirea Tatălui şi ascultarea Fiului. 

Dacă Sfântul Apostol Petru, la începutul apostoliei sale, 
n-ar fi ascultat de Domnul Hristos, n-ar fi văzut minunea, 
n-ar fi văzut minunata pescuire. El s-a făcut pildă pentru 
noi oamenii pentru că a făcut ce a zis Hristos să facă.

 La începutul relaţiei dintre Hristos şi ucenicii Lui, are 
loc o minune asupra naturii în faţa lor şi a mulţimilor. De 
pe ţărmul Lacului Ghenizaret, unde era împresurat de 
mulţime, Iisus Se urcă în corabia lui Petru, aflată lângă 
alta la ţărm ca să „înveţe mulţimile.” După aceasta îi cere 
lui Petru să plece în larg şi să arunce mrejele. Deşi toată 
noaptea „s-au ostenit şi au trudit”, obosiţii pescari aruncă 

mrejele după cuvântul Domnului. Îndată, acestea se umplu 
de peşte, încât erau să se rupă, la vederea cărora Petru 
îi spune Domnului: „Doamne, ieși de la mine, că sunt om 
păcătos.” (Luca V, 8)

Acolo erau şi fraţii Ioan şi Iacob, fiii lui Zevedeu, An-
drei, cel întâi chemat şi alţii, toţi viitori Apostoli. „De acum 
înainte”, cum spune Mântuitorul, aceștia lasă totul şi devin 
pescari de oameni. Domnul face amvon din corabia lui Pe-
tru, de unde aruncă plasa Evangheliei asupra ascultătorilor 
Săi. Aşa învăţau rabinii, fapt ce-i determină pe pescarii 
care L-au urmat să-L numească Învăţător. Toţi şi-au oprit 
lucrul pe punte când Domnul învăţa, ascultând şi mai apoi 
supunându-se voii Domnului, ei devin martorii minunii. 

Lipsit de nădejdea unui pescuit rodnic, experimentatul 
pescar Simon, arată o inimă pregătită pentru chemare. 

Şi ascultarea lui aduce 
îndată roade, o pescuire 
mai bogată ca oricând, 
„încât se rupeau mrejele”. 
Tocmai pentru experienţa 
lui în pescuit, Petru apre-
ciază cel mai mult, mai 
mult ca oricine această 
minune. Minunea îl de-
termină ca din această 
întâlnire, Petru să facă 
două mărturisiri: că Iisus 
este Domnul, iar el este 
om păcătos. 

Toţi sunt cuprinşi de 
o teamă sfântă în faţa 
Domnului şi a puterii Sale 
dumnezeieşti. Ar fi vrut să 
nu se mai despartă de El 
niciodată, ar fi vrut să se 
împărtăşească şi ei de 

sfinţenia Lui fără margini, dar totuşi prezenţa Lui lângă 
ei îi face să-şi simtă nevrednicia. Domnul le vede gân-
durile şi inimile, nu-i respinge, ci îi cheamă: „Nu te teme, 
de acum înainte vei fi pescar de oameni.” (v. 10) Cei ce 
L-au urmat n-au dobândit doar pește pământesc, ci şi pe 
Hristos Însuşi. 

Tertulian scria în lucrarea sa „Despre Botez”: „Iar noi 
peștișorii, după Peștele nostru Iisus Hristos, ne naştem în 
apă şi nu ne mântuim decât rămânând în apă.” Deci numai 
în apropiere de Hristos şi în ascultare de El începem şi 
noi să gustăm „hrana cea dulce ca mierea” a „Peştelui” 
dumnezeiesc. Trebuie să ne arătăm pescari flămânzi de 
„Peştele” Hristos şi cu toată fiinţa noastră să ne bucurăm 
de împărtăşirea cu El. 

Să urmăm supunerea Sfântului Apostol Petru, să 
urmăm întoarcerea lui, atunci când nu ne putem supu-
ne dintr-o dată, ca să putem vedea deschisă spre noi 
calea milei lui Dumnezeu, aşa cum au văzut-o mulţimile 
pe ţărmul Ghenizaretului, luându-ne ca ajutor pe Maica 
Domnului şi pe toţi sfinţii Săi. Amin. 

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XVIII-a după Rusalii, Sf. Ev. 
Luca 5, 1-11; Pescuirea minunată, 28 septembrie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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ziua bunicilor lui Hristos
Pe 9 septembrie, imediat după marele 

praznic al Nașterii Maicii Domnului, Biserica îi 
prăznuiește pe Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, 
părinții Fecioarei Maria. 

Sfinții Părinți au rânduit ca imediat după o 
sărbătoare, să facem pomenirea celor prin care 
evenimentul petrecut a fost posibil. De exemplu, 
după Botezul Domnului (Boboteaza) din 6 ianu-
arie, îl cinstim pe Sfântul Ioan Botezătorul, după 
Nașterea Sfântului Proroc Ioan de pe 24 iunie, 
îi sărbătorim pe Zaharia și Elisabeta, părinții 
lui. Același lucru se întâmplă și după Nașterea 
Domnului, pe 26 decembrie o prăznuim pe Fe-
cioara Maria.

Biserica a mărturisit totdeauna că Fecioara 
Maria este Născătoare de Dumnezeu, căci 
Cel ce S-a născut din ea nu este o persoană 
omenească deosebită de cea dumnezeiască, ci 
Însuși Fiul lui Dumnezeu. De vreme ce Hristos 
a avut mamă, putem afirma fără reținere că El 
a avut și bunici.

Ioachim și Ana – Bunicii lui Hristos

Ioachim, tatăl Fecioarei Maria, era din neamul 
împărătesc al lui David, din seminția lui Iuda. 
Ana, soția lui Ioachim, a fost fiica lui Mathan și 
soră cu Maria, mama Salomeii – soția lui Ze-
vedei, și cu Sovi, care a născut pe Elisabeta, 
mama Sfântului Ioan Botezătorul.

Erau oameni rugători, postitori, persoane 
care participau la viața liturgică a poporului lui 
Israel. Toate ale lor le împărțeau în trei: o parte 
o afieroseau templului și slujitorilor templului; o 
alta o împărțeau străinilor și săracilor; iar a treia 
o țineau pentru ei și pentru nevoile familiei.

Evanghelia apocrifă a vieții Maicii Domnului 
mărturisește că Ioachim, disprețuit că nu avea 
copii, nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu, ci 
dimpotrivă spune: „Mă voi retrage în pustiu și voi 
sta și nu voi mânca nimic, ci numai mă voi ruga 
și voi plânge, până când Dumnezeu va da roadă 
pântecelui soției mele”. Nu spune cât va sta în 
pustiu, pentru că nu-l interesează timpul șederii 
în rugăciune. Iar Dumnezeu nu-i dăruiește un 
copil pentru că a stat un anumit număr de zile 
în rugăciune, ci pentru că a îndrăznit să ceară, 
având convingerea că va primi răspuns din 
partea lui Dumnezeu la cererea sa.

Însă și Ana adâncește legătura cu Dum-

nezeu. Plânge pentru lipsa copiilor și se roa-
gă Domnului: „Dumnezeul părinților noștri, 
blagoslovește-mă și ascultă rugăciunea mea, 
așa cum ai blagoslovit pântecele Sarei și ai dat 
ei fiu pe Isaac”.

Iar după ce îngerul Domnului îi vestește lui 
Ioachim „Du-te, intră în cetate, fii împreună cu 
soția ta și va prinde prunc!”, iar Anei „Ana, Ana, 
Domnul a auzit rugăciunea ta, și iată vei zămisli 
și vei naște, iar de sămânța ta se va vorbi în 
toată lumea”, cei doi aleg să închine copilul lui 
Dumnezeu. Aici stă marea dragoste: copilul vine 
după multă vreme de rugăciune, dar este dăruit 
fără multă vreme de gândire lui Dumnezeu.

Sfântul Ioachim a murit în vârstă de 80 de ani, 
iar Sfânta Ana a murit în vârstă de 70 de ani, la 
doi ani după Sfântul Ioachim.

Semnificația numelor Ioachim și Ana

Numele Ioachim nu are corespondent femi-
nin, iar originea lui este evreiască (Jehojakim), 
cu semnificația „Iahve [Dumnezeu] a îndreptat“, 
sau „Iahve a ridicat”. În zilele noastre Ioachim 
este mai rar întâlnit ca nume de botez, fiind mai 
des întrebuințat în cinul monahal.

Numele Ana este tot de origine evreiască 
(Hannah), acesta fiind rudă cu masculinul Ana-
nia (Hananyah) și având semnificația „Iahve 
a avut milă”, sau „Iahve s-a îndurat”. De la el 
s-au format și nume derivate, ca Aneta și Anca 
(Ancuța), sau compuse, ca Mariana, Ana-Ma-
ria etc. Diminutivele sunt destul de numeroa-
se: Anișoara, Anica, Anița, Anuța, dar și, sub 
influență occidentală, Ani sau Anita.

Adrian Cocoșilă, crestinortodox.ro

„Cei ce din coapse neroditoare au odrăslit 
toiag sfânt pe Născătoarea de Dumnezeu, din 
care a răsărit mântuirea lumii, Hristos Dum-
nezeu; însoțirea cea bună, împreunarea cea 
sfântă, Ioachim și Ana; aceștia, mutându-se la 
locașurile cerești, împreună cu fiica lor, Preacu-
rata Fecioară, cu îngerii dănțuiesc și fac rugăciu-
ne pentru lume. A căror pomenire, săvârșind-o 
cu dreaptă credință, cântând, zicem: Cei ce vă 
chemați moși lui Hristos, pentru fiica lui Dum-
nezeu și Preacurata Maria, rugați-vă pentru 
sufletele noastre”. 

(Stihiră a Vecerniei zilei de 9 septembrie)
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Duminică, 7 septembrie: Acatistul Maicii Domnului, bucuria 
celor necăjiţi.
14 septembrie: Acatistul Sfintei Cruci.
21 septembrie: Școala de duminică pentru familie - Educaţie 
şi modele de urmat.
28 septembrie: Studiu biblic - Sf. Ev. Luca, cap. 5.

Info. la avizierul Bisericii sau la 0727.78.16.91

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea domnului”

Durerile noastre sunt dureri amânate
sau „iubiri răstignite”,
dureri spuse în șoaptă
sau iubiri ce devin rugăciuni.
Și nu înțeleg de ce plânsul
ne mângâie,
atunci când deznădejdea
ne sfâșie și ne doare.
Am prea puține lacrimi
pentru a plânge durerile lumii
și prea multe gânduri nemărturisite
ca să poată deveni rugăciune.
Și mai e speranța
că toate aceste lacrimi
nu sunt ale noastre,
ci ale ochilor ce caută mântuirea.

Bătrânule cu chipul de martir,
Dă-mi lacrima-ți
Să mi-o strecor în palmă
și s-o aduc ofrandă la altarul
pe care azi copiii înalță jertfă 
altor idoli. 

Poezii de Monica Buțu
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

am prea puține lacrimi

rugă

(urmare din pagina 1)
Parcă n-a mai fost demult la noi un asemenea 

necaz care să lovească simultan, pe atât de 
mulţi: multă muncă, resurse şi energie au fost 
pierdute. Păcat.

Dar oare, n-a fost păcat, când o parte din 
acestea s-au făcut muncind... duminica? Sau la 
altă sărbătoare? Dar oare n-a fost păcat când 
o parte din acestea s-au făcut cu bani obţinuţi 
în mod necinstit? Dar oare n-a fost păcat când 
stăpânul a „uitat” să plătească ceea ce se cuve-
nea celui care l-a ajutat? Dar oare n-a fost păcat 
atunci când unul a închis ochii la păcatul celuilalt, 
temându-se ca nu cumva să-şi piardă agoniseala 
aceasta, lumească? Dar oare n-a fost păcat când 
poate am batjocorit pe alţi oameni, care păţiseră 
un necaz, în loc să fim milostivi? Dar oare n-a 
fost păcat când am exagerat mila lui Dumnezeu, 
convinşi fiind că El ne iartă orice şi oricum?

Am învăţat noi ceva din această năpastă? 
Am făcut, precum spune tot părintele Arsenie, 
„spovedanie curată cum n-aţi făcut în viaţa voas-
tră”? Oare am realizat noi că aceste necazuri nu 
sunt nedreptăţi, „ci o nuia cu care Dumnezeu 
îţi aduce aminte de păcatele tale pe care tu nu 
le-ai mărturisit”? 

Răspunsul îl găsim doar în biserica de care 
uneori uităm sau pe care, poate, o desconside-
răm. Aceea de care spunea Părintele Arsenie. 
Cea din sat sau din cartier. Indiferent de ce spun 
unii străini de neamul acesta, acolo este spitalul 
unde se tratează, cu bine, toate neputinţele noas-
tre. Acolo ne vom simţi din nou întregi şi singurele 
inundaţii vor fi bucurie negrăită din întâlnirea cu 
Dumnezeu. Şi dragostea Lui, pentru noi.

Să nu mai întârziem! Să nu mai amânăm. 
Până nu vom pierde mai mult decât agonisea-
la, ci însăşi libertatea şi mântuirea noastră. Ca 
neam, ca gorjeni, ca persoane. Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe 
mine, păcătosul!

Mihai Şomănescu

Inundaţii


