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Editorial

Alegerile noastre

Ducându-te la magazinul din colţ să iei o pâine sau dacă pur
şi simplu ieşi din casă, este imposibil să nu auzi oameni care
discută în jurul eternei întrebări: „Eu cu cine votez?”. Chiar şi
fraţii noştri creştini, din Biserică, vorbesc despre asta. Nu se
termină bine Sfânta Liturghie, că şi încep discuţiile.
Totuşi, între atâtea discuţii, nu pierdem din vedere esenţialul?
Că spunea un preot enoriaşilor săi, „fraţilor, nu vă spun cu cine
să votaţi, dar să o faceţi cu gândul la viitor!”. Aşa să fie? Noi
oare ca şi creştini, cuvânt care a derivat efectiv de la grecescul
„Christos”, suntem sau ar trebui să fim… cei ce-L urmează pe
Hristos. Cu alte cuvinte, dacă tot ne recomandăm ca şi creştini,
n-ar trebui să-L avem pe Hristos în gândul nostru, atunci când
întreprindem ceva, totul?
Sigur că da. Şi totuşi nu o facem. Ne pierdem timpul în discuţii
sterile, ne batem în cunoştinţe doctrinare, în calcule meschine şi
uităm ai cui suntem. Uităm că nu putem sluji la doi domni. Toate
astea le facem pentru că suntem pătrunşi de duhul acestei lumi,
nu de Duhul Adevărului.
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Cum bine spunea un părinte drag mie, Pr. Mihai-Andrei
Aldea, nu vom fi ortodocşi dacă vom urî: nici pe catolici, nici pe
adventişti, nici pe politicieni, pe rătăciţi, pe idolatri, etc. Nu! Vom
fi ortodocşi dacă îi vom iubi, adică dacă le dorim mântuirea! Ori
asta nu înseamnă deloc în a-i accepta aşa cum sunt, în starea
de păcătoşenie, noi spunând superior şi ridicând din umeri:
„săracii de ei, n-ai ce să le faci”. Nu. Starea creştinului, aşa cum
spunea Sfântul Simeon Noul Teolog, trebuie să fie alta: „războiul
este neîncetat și întotdeauna este nevoie ca ostașii lui Hristos
să aibă armele asupra lor. Nu este zi sau noapte, nici măcar
o clipă în care acest război să înceteze; fie că mâncăm, fie că
dormim, fie că lucrăm, fie că ne rugăm, în toiul luptei suntem”.
Asta nu înseamnă să-i măcelărim pe ceilalţi, ci să ne luptăm, în
primul şi în primul rând, cu patimile noastre.
Dacă nu ne luptăm cu patimile, cu păcatele noastre, dacă
nici măcar nu ne cercetăm pentru a vedea care sunt şi cum se
manifestă, cum vom putea cere altuia să o facă, ba şi mai grozav, să cerem unui om să se lupte cu patimile unui întreg popor,
pentru a-l duce la liman? Pare fantasmagoric, nu? Şi totuşi, asta
fac mulţi din fraţii noştri.
Uitând parcă spusele Mântuitorului (Ioan 15:19): „Dacă aţi
fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar PENTRU CĂ NU
SUNTEŢI DIN LUME, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea
lumea vă urăşte”, tot mai mulţi dintre noi preferă să fie ai lumii
şi să lupte cu armele ei, nu cu „armele” lui Dumnezeu. Trecând
învăţătura lui Hristos pe lângă urechile noastre mai rapid decât
glonţul pe lângă ţintă, preferăm să ne angajăm, unii pe viaţă şi
pe moarte, într-o luptă surdă şi impură pentru x sau y, despre
care credem că „îi va termina pe hoţi” sau că „ne va da servicii
la toţi”.
Curând însă, bula iluziei se va sparge şi tristeţea şi deznădejdea îi va năpădi pe respectivii. Şi atunci, unde se vor întoarce?
Tot la Hristos şi la a Sa Biserică, bineînţeles! Şi cum altfel, decât
plângându-se?
Nu era oare mai bine ca înainte de a-ţi pune speranţa, de
fapt iluzia în cutare persoană, să te fi gândit, înainte de toate,
la Hristos şi la Adevărul Său? Nu era mai bine să te păstrezi
rezervat, să cercetezi dacă cel ce-ţi cere încrederea, îl urmează şi el pe Hristos? Îi urmează în vorbă şi mai ales în faptă,
Biserica, una, sfântă şi apostolească? Nu era mai bine să te
cercetezi tu însuţi pentru a fi cât mai curat şi mai pregătit să iei
decizia corectă?
Sigur că era. Spune Părintele Ciprian Grădinaru: „poporul
român a devenit tot mai sărac, tot mai înstrăinat în ţara lui, tot
mai dus din pământurile sale natale spre a putea câştiga o pâine
amară, argat la străini. Astfel că românul, tot mai mult apăsat de
vremuri, se întreabă: oare se mai poate face ceva? Mai putem
face ceva pentru a ne schimba soarta? Banii, puterea, ziarele şi
televiziunile, serviciile secrete şi aparatele legislative şi judecătoreşti nu ne mai apără pe noi, românii – şi nici nu putem spune
când s-a întâmplat aceasta ultima dată în istoria ţării noastre.
Dar parcă acum sunt mai puternice şi mai eficiente ca oricând
altcândva în istorie mijloacele de control şi manipulare a minţii
oamenilor, a opiniei publice, a fenomenelor politice, sociale şi
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economice. Se pare că, pe orizontala istoriei, în războiul cu
lumea, aproape că nu se mai poate face nimic”.
Dar tot el adaugă: „Dar oare nu este pusă prost problema,
vrând să biruim lumea cu armele ei? Oare nu am ajuns aici
tocmai pentru că am fost convinşi să renunţăm la războiul din
perspectiva verticalei, a relaţiei noastre cu Dumnezeu?”(Revista
Familia Ortodoxă, nr. 70/noiembrie 2014).
Eu unul, m-am trezit. Prefer să mă cercetez pe mine însumi,
prefer lupta cu patimile şi păcatele, pentru că doar aşa, curăţit şi
împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, pot face cele mai bune
alegeri. Atât pentru viaţa aceasta, cât şi pentru cea viitoare.

De aceea, vă îndemn să luaţi parte la o lucrare duhovnicească, ce a luat deja avânt în ţară. Urmând spusele lui Hristos: „Unde
sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, acolo sunt și Eu” (Matei
18:20), în mai multe oraşe ale ţării, credincioşii şi preoţii s-au
unit într-o candelă a rugăciunii. Uniţi în jurul preoţilor, ei întreţin
rugăciunea continuă de fiecare noapte; fiecare câte două, trei
sau mai multe ore pe săptămână, după timpul şi puterea de care
dispune. Haideţi să ne unim în rugăciune, să fim cu-adevărat
demni de numele de „creştin” şi ostaşi pentru Hristos: Adevărul,
Calea şi Viaţa. Amin!
Mihai Şomănescu

Cu adevărat lacrima unui păcătos este cea mai de preț!
Dumnezeu îngăduie să vină asupra oamenilor
dezastre spre a trezi lumea din somnul mortal al
păcatului, căci s-ar trezi cineva din desfătări, dacă
nu ar suferi ori trupește ori în robia păcatului? Sau
omului bogat care permanent se desfătează în
cele lumești va lua aminte la cele dumnezeiești?
Oare nu va lua aminte la cele dumnezeiești
atunci când viața lui e în mâinile Domnului? Cu
siguranță că atunci, căci se aseamănă lumea de
azi cu cea din vremea lui Noe, când de Noe își
băteau joc pentru că avea grijă să împlinească
Cuvântul Domnului.
Câtă umilință apoi era pe chipul celor ce aveau
să se piardă din pricina fărădelegii în vremea lui Noe
când a venit potopul. Să avem grijă la „potopul” de
azi care vine peste noi pentru trezirea conștiinței; să
nu ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu să vină
asupră-ne mânia cea îngrozitoare a durerilor, căci
este pricina păcatelor noastre. Drept ești Doamne
întru judecățile Tale și nimeni nu se va putea împotrivi
lor! Fiecare dintre noi suferim sufletește, trupește
pentru anumite păcate ale noastre sau ale părinților,
strămoșilor noștri.
Cutremurele, inundațiile, seceta toate sunt răspunsul păcatelor noastre. Lev Tolstoi avea o povestioară foarte frumoasă: Dumnezeu a trimis o dată pe
un înger să aducă după priceperea sa cel mai prețios
lucru din lume. Îngerul aduce pe rând la Dumnezeu
diverse lucruri la care Dumnezeu răspunde: Cu
adevărat există ceva mult mai prețios decât acestea!
Și atunci merge îngerul și caută prin lume și vede
un hoț care dorește să fure din casa unui om. Se
uită hoțul pe fereastră și vede o scenă emoționantă
care îi aducea aminte de niște vremuri îndepărtate.
Atunci hoțului îi pare rău și varsă o lacrimă. Îngerul
imediat o ia și o duce înaintea Domnului și Domnul
zice: Cu adevărat lacrima unui păcătos este cea
mai de preț!
Așadar toate dezastrele care vin asupră-ne sunt
ca niște lupe spre a vedea dezastrul cel sufletesc,
mocirla mare în care trăiesc sufletele noastre în fiecare zi. Există mântuire în lume, cu adevărat există,
din păcate lumea nu o caută, căci dumnezeii la care
se închină lumea sunt: pântecele, trupul, banii, băutura, desfrânarea…

Există răspunsul frumos al unui monah în care
spune: Ce credeți că Dumnezeu nu ar putea să Se
arate și să îi transforme pe toți în oameni credincioși?
Dumnezeu știe atunci în schimb că va fi iubit pentru
puterea Sa și nu pentru harul Său și așa ceva nu
dorește Dumnezeu. Știți cum e cu lumea de azi?
Adună multe bombe (păcate) și le ascund de la
fața lui Dumnezeu și când nici ei, oamenii nu se
așteaptă explodează și atunci se vede ce înseamnă
cu adevărat robia păcatului. Cel drept pătimește de la
ceilalți pentru dreptatea sa, cel păcătos pentru neascultarea sa. Și mai bine este pentru noi a pătimi aici
pentru păcatele noastre, decât a ne pierde dincolo.
Să ne ajute Dumnezeu să ne ferim de dezastrul cel
sufletesc spre a fi în armonie cu Dumnezeu și cu
Biserica Sa. Să nu uităm că nu Biserica are nevoie
de noi, ci noi avem nevoie de Biserică spre a ne
mântui! Amin.
(Adrian)
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Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr
„Faceţi-vă prieteni din mamona al nedreptăţii,
ca atunci când veţi fi săraci, să vă primească
aceia în corturile cele veşnice.” (Luca, 16, 9)
„Lecţia” parabolei cu bogatul nemilostiv şi săracul
Lazăr este înţeleapta folosire a banilor sau a bogăţiilor
pământeşti („mamona” – în aramaică înseamnă bani,
bogăţie). Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, în capitolul
al XVI-lea, începe cu pilda despre iconomul necredincios
care a ştiut să folosească bogăţia, care nu era a sa, pentru
a-şi asigura o situaţie bună în viitor. Acest „mamona”, care
este numit al „nedreptăţii”, ne arată pe de o parte că, la
originea oricărei bogăţii, poate sta o nedreptate (Sfântul
Ioan Gură de Aur) sau că bogăţia poate fi uneori o cauză
a păcatului. Ea ne devine „prietenă” doar când vom învăţa
să o folosim spre binele celor din jur şi nu să facem din
ea mijloc de pierzare.
Bogatul este personajul
negativ al pildei, doar pentru
faptul că şi-a folosit bogăţia
doar pentru sine, cum spune Mântuitorul: „ceea ce la
oameni este înalt”, cu slavă
lumească, „urâciune este
înaintea lui Dumnezeu.”
Îmbrăcat în hainele cele mai
luxoase ale vremii, „porfiră
şi vison”, „bogatul se veselea în toate zilele în chip
strălucit.”
În faţa monumentalei
sale porţi, zăcea cel sărac, Lazăr, plin de bube, în tovărăşia
câinilor (Lazăr – ,,Dumnezeu m-a ajutat – Dumnezeu este
ajutorul meu”). Numele lui se potriveşte pentru acesta
căruia Dumnezeu i-a răsplătit suferinţele. Bolnavul plin de
bube, care suferea probabil de o lepră necontagioasă, sta
la poarta casei de unde răsunau ospeţele zilnice „poftind
să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului.” (v.
21) Nu rosteşte nici un cuvânt, lăsând să se înţeleagă că-şi
poartă fără murmur şi cu mare încredere în Dumnezeu
crucea suferinţei şi a lipsurilor. Credinţa şi răbdarea sa
sunt răsplătite pe deplin de Dumnezeu în planul secund al
parabolei, în viaţa veşnică, plan ce se desfăşoară o dată
cu moartea celor doi, bogatul fiind îngropat, iar săracul
fiind purtat de îngeri „în sânul lui Avraam.”
Cei doi îşi duceau pe pământ viaţa lor, unul se desfăta,
altul sta necăjit. Și după moarte este între ei „prăpastie
mare.” Și astăzi oamenii buni sunt depărtaţi de oamenii
răi. Toţi oamenii cumsecade sunt depărtaţi de ceilalţi, chiar
dacă trăiesc împreună. De multe ori în familie nu se potrivesc soţii între ei, nu se potrivesc părinţii cu copiii, fraţii
între ei. De ce? Pentru că între ei este prăpastie mare.
Bunătatea unuia îl desparte de răutatea celuilalt. Doar
oamenii care au acelaşi mod de viaţă, care s-au silit la fel,
care s-au supus voinţei lui Dumnezeu, se aseamănă.
Cei neascultători, nesupuşi, răzvrătiţi trăiesc în gura
iadului, iar cei smeriţi la poarta raiului. În iad bogatul dorea doar o picătură de apă pentru a potoli văpaia în care
se chinuia. Ca iudeu, gândeşte acum la Avraam, care-i
şi răspunde numindu-l fiu, nu-l condamnă, îi aduce doar
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aminte că are ce a ales, precum şi Lazăr are „mângâierea”
meritată.
Lecţia sau morala parabolei este dată însă de cuvântul
lui Avraam care face referire la Moise şi proroci, la suficientele mărturii din Revelaţia Scripturii, în care, dacă ar
fi crezut, altfel i-ar fi fost starea după moarte. Însă acest
om a avut inima prea împietrită ca să fie străpunsă de
chemarea dumnezeiască.
Şi astăzi, mulţi bogaţi surzi la strigătele săracilor, postesc, se roagă, dar greu scot un bănuţ din pungă pentru
cei nevoiaşi. Cu toate „virtuţile” lor nu vor avea răspuns
bun la Judecată, care va fi „judecata faptelor de milostenie.” (Mt. 25, 31-46) Pentru ei, „calea e strâmtă şi îngustă”
dacă nu „leapădă povara bogăţiei.” (Sfântul Vasile cel
Mare) Cu lucruri multe şi nefolositoare îşi duc şi azi viaţa
lor nefolositoare.
„Binele” lor înseamnă pentru ei hainele şi podoabele
lor scumpe, maşinile lor de lux, petrecerile fără de sfârşit,
casele făcute fără gust la
poarta cărora stau mereu
săracii ce s-ar bucura şi de
fărâmiturile de la mesele
lor. Defilează în lumea lor
opulentă cu suflete neîmpodobite, trăindu-şi viaţa
împotriva tuturor, chiar şi
împotriva lor înşişi. Nimeni
nu are loc lângă ei, pentru
că nimeni nu este acceptat
în lumea lor.
Iadul şi bogatul nu vor
spune niciodată: „Destul!”
Sunt mereu ocupaţi, fără odihnă, mereu în căutare să-şi
împlinească poftele. Cu cât au mai multe devin mai nemulţumiţi, mai robiţi de avere, mai lacomi, pierzând din
vedere ceea ce este cu adevărat de preţ: „Ce-i foloseşte
omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?”
(Mc. 8, 36)
Pentru ei nu mai este timp de preocupare duhovnicească, unii ajungând să considere că Biserica, morala,
postul, rugăciunea, milostenia nu sunt pentru oameni atât
de mari şi importanți ca ei. Vor avea cel mult, ca şi bogatul
din parabolă, o înmormântare fastuoasă, de care, de altfel,
nu vor avea cum să se bucure.
Oare nu ne este de ajuns, doar citind această pildă,
să luăm îndemn la pocăinţă? Chiar e nevoie ca cineva
să se întoarcă din morţi ca să ne aducem aminte de
milostenie?
Pentru toate există răspunsuri în Sfânta Scriptură,
răspunsuri pe care trebuie să le urmăm: „Celor bogaţi
din veacul de acum porunceşte-le să nu se semețească,
nici să-şi pună nădejdea în bogăţia cea nestatornică, ci în
Dumnezeu cel Viu, Cel ce pe toate le dă din belşug, spre
desfătarea noastră; să facă binele, să se îmbogăţească
în fapte bune, să fie darnici, cu inimă bună, agonisindu-şi
bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească viaţa
într-adevăr veşnică.” (I Tim. 6, 17-19)
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXII-a după Rusalii, Bogatul
nemilostiv, Sf. Ev. Luca 16, 19-31, 2 noiembrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Copilul uitat
Pentru Emo
Copile drag, uitat de toată lumea năucită,
Stai într-un colţ, căzut şi fără de speranţă,
Cauţi în suflet amintiri din viaţa hăituită
Totu-i pierdut și fără mare importanţă.
Deştepţii lumii care au opinii formatoare
Te-au luat în băşcălie, fără pic de milă.
Te uiţi la ei şi pleci pe drumul fără soare
Cu paşi greoi şi cu o mare silă.
Părinţii tăi îşi fac palate din principii moderniste
Uitând de tine şi de anii tăi frumoşi.
În suflet ţi se-adună doar momente triste
Se scurge viaţa ta, toţi anii viguroşi.
Copile drag, uitat de toată lumea năucită,
Eu n-am plecat vreodată, te-am urmat
Am stat şi-am plâns a ta dorinţă neîmplinită
O dragoste imensă, de nezdruncinat.

Dă-mi lacrima din ochiul tău firav, copile,
Să-mi satur setea ce Mă arde şi Mă înconjoară
Promit să-ţi făuresc uitate şi copilăreşti pupile
Să fii iar vesel ca odinioară.

Dă-mi mâna ta, copile drag, ridică-te şi umblă
Tu slăbănog al oamenilor ce te-au stors
De seva frumuseţii și te-au transformat în umbră
Plimbată pe o cale făr’ de-ntors.

Această lume M-a ascuns de tine
Dar Eu n-am să te las, te voi scula de jos
Şi împreună vom zburda pe câmpuri line
Să facem cunoştinţă, sunt Iisus Hristos.

Din felia milei Tale, Doamne

Mi-e foame, braţele-mi atârnă şi mă dor
Mi-e rău, această lume vrea să mor
Mi-e sete, oţetul azi e trufanda
Mi-e dor, unde eşti, Doamne, unde-i Calea Ta?
Din felia milei Tale dă-mi doar o fărâmă
Să arăt acestei lumi un sfânt aluat
S-o trezesc din somnul ce-o atârnă
Cu juvăţul vieţii pline de păcat.
Din felia milei Tale, Doamne, dă-mi o bucăţică
Să miroasă ritorii cei înţelepţi ce e divinul
Să se sperie de-această lume mică
Şi să fugă pe ogor precum asinul.
Din felia milei Tale, Doamne, dă-mi ce-a mai rămas
Să-ţi adun săracii şi bolnavii la ospăţ
Să Te laude, de-a pururi, într-un glas
Şi pe mine mă învaţă să învăţ.
Poezii din volumul „Gânduri pentru fiul rătăcit”
de Adrian Ștefan Ambrozie
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Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL VII

1. Şi după ce a sfârşit toate aceste cuvinte ale Sale în auzul
poporului, a intrat în Capernaum.
2. Iar sluga unui sutaş, care era la el în cinste, fiind bolnavă
era să moară.
3. Şi auzind despre Iisus, a trimis la El bătrâni ai iudeilor,
rugându-L să vină şi să vindece pe sluga lui.
4. Iar ei, venind la Iisus, L-au rugat stăruitor, zicând: Vrednic
este să-i faci lui aceasta,
5. Căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga.
6. Iar Iisus mergea cu ei. Şi nefiind El acum departe de casă, a
trimis la El prieteni, zicându-I: Doamne, nu Te osteni, că nu sunt
vrednic ca să intri sub acoperământul meu.
7. De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la Tine.
Ci spune cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea.
8. Căci şi eu sunt om pus sub stăpânire, având sub mine ostaşi,
şi zic acestuia: Du-te, şi se duce, şi altuia: Vino, şi vine, şi slugii
mele: Fă aceasta, şi face.
9. Iar Iisus, auzind acestea, S-a minunat de el şi, întorcându-Se,
a zis mulţimii care venea după El: Zic vouă că nici în Israel n-am
aflat atâta credinţă;
10. Şi întorcându-se cei trimişi acasă, au găsit sluga sănătoasă.
11. Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El
împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime.
12. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort,
singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare
din cetate era cu ea.
13. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu
plânge!
14. Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau
s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te.
15. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat
mamei lui.
16. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat
pe poporul Său.
17. Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată Iudeea şi în
toată împrejurimea.
18. Şi au vestit lui Ioan ucenicii lui de toate acestea.
19. Şi chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, Ioan i-a trimis
către Domnul, zicând: Tu eşti Cel ce va să vină sau să aşteptăm
pe altul?
20. Şi ajungând la El, bărbaţii au zis: Ioan Botezătorul ne-a
trimis la Tine, zicând: Tu eşti Cel ce va să vină sau să aşteptăm
pe altul?
21. Şi în acel ceas El a vindecat pe mulţi de boli şi de răni şi
de duhuri rele şi multor orbi le-a dăruit vederea.
22. Şi răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce
aţi văzut şi cele ce aţi auzit: Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se
curăţesc, surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte.
23. Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine.
24. Iar, după ce trimişii lui Ioan au plecat, El a început să
vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce aţi ieşit să priviţi, în pustie?
Oare trestie clătinată de vânt?
25. Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Oare om îmbrăcat în haine moi?
Iată, cei ce poartă haine scumpe şi petrec în desfătare sunt în

casele regilor.
26. Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare prooroc? Da! Zic vouă: şi
mai mult decât un prooroc.
27. Acesta este cel despre care s-a scris: „Iată trimit înaintea
feţei Tale pe îngerul Meu care va găti calea Ta, înaintea Ta”.
28. Zic vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai
mare decât Ioan; dar cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este
mai mare decât el.
29. Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au încredinţat de drep
tatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan.
30. Iar fariseii şi învăţătorii de lege au călcat voia lui Dumnezeu
în ei înşişi, nebotezându-se de el.
31. Cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Şi cu cine
sunt ei asemenea?
32. Sunt asemenea copiilor care şed în piaţă şi strigă unii către
alţii, zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de
jale şi n-aţi plâns.
33. Căci a venit Ioan Botezătorul, nemâncând pâine şi negustând vin, şi ziceţi: Are demon!
34. A venit şi Fiul Omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: Iată
un om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!
35. Dar Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de către toţi fiii ei.
36. Unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi
intrând în casa fariseului, a şezut la masă.
37. Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că şade la
masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir.
38. Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început
să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul capului ei le ştergea.
Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir.
39. Şi văzând, fariseul, care-L chemase, a zis în sine: Acesta,
de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel e femeia care se atinge de
El, că este păcătoasă.
40. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi spun
ceva. Învăţătorule, spune, zise el.
41. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute
de dinari, iar celălalt cu cincizeci.
42. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi.
Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult?
43. Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat
mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat.
44. Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat;
ea însă, cu lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul ei.
45. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă de când am intrat, n-a încetat
să-Mi sărute picioarele.
46. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a
uns picioarele.
47. De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci
mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte.
48. Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele.
49. Şi au început cei ce şedeau împreună la masă să zică în
sine: Cine este Acesta care iartă şi păcatele?
50. Iar către femeie a zis: Credinţa ta te-a mântuit; mergi în
pace.
bibliaortodoxa.ro
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Hristos Domnul – izvorul vieţii şi al vindecării!

Sfânta Evanghelie din această duminică, a XXIV-a după
Pogorârea Duhului Sfânt, ne pune în faţă două situaţii, una
mai dramatică ca alta, ambele urmare a păcatului neascultării
omului de Dumnezeu şi anume: suferinţa şi moartea. Născuţi
într-o lume plină de suferinţă şi aflată sub puterea morţii, este
foarte greu ca noi să înţelegem că nu aceasta a fost menirea
noastră pe pământ şi de fapt nici nu este aceasta, dacă credem
în Dumnezeu şi ascultăm de Glasul Lui. Iată cartea Înţelepciunii
lui Solomon care glăsuieşte: „Dumnezeu n-a făcut moartea şi
nu se bucură de pieirea celor vii. El a zidit toate lucrurile spre
viaţă…” (1, 13-14) şi „Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin pizma diavolului
moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge
s-o cunoască” (2, 23-24), arătând prin aceasta că Dumnezeu
l-a creat pe om nemuritor, dacă rămâne în comuniune cu El,
Izvorul Vieţii şi al nemuririi.
Nestricăciunea sau nemurirea nu a fost un dat definitiv al
naturii umane, ci un dar al lui Dumnezeu pe care omul l-a primit
prin creaţie, pentru că tot ce este creat nu poate fi veşnic, ci
având un început are şi sfârşit, şi tot ceea ce este compus se
va descompune în părţile componente, din care a fost alcătuit;
nemurirea este un dar, dar nu un simplu dar, ci unul pe care
omul trebuia să-l păstreze şi la care trebuia să-şi aducă contribuţie proprie prin comuniune spirituală cu Dumnezeu. „Păcatul
lui Adam şi Eva ca neascultare faţă de Dumnezeu este de fapt
o ruptură a comuniunii de iubire cu Dumnezeu. Când omul
vrea să devină ca Dumnezeu, fără Dumnezeu şi împotriva lui
Dumnezeu, existenţa sa spirituală menţinută de suflarea divină
(cf. Facerea 2, 7) încetează a mai fi comuniune în univers şi
începe să decadă în lăcomie pătimaşă sau iraţională a materialităţii terestre, golită de spiritualitatea celestă: „te vei întoarce
în pământul din care eşti luat; căci pământ eşti şi în pământ te
vei întoarce” (Facerea 3, 19). Creat după chipul Dumnezeului
veşnic, omul este chemat să dobândească nemurirea sau
viaţa veşnică prin libera comuniune cu Dumnezeu. „Slava lui
Dumnezeu – spunea Sfântul Irineu de Lyon – este omul viu, iar
viaţa omului este vederea lui Dumnezeu”. Întrucât comuniunea
liberă a omului cu Dumnezeu este esenţială pentru a dobândi
asemănarea cu Dumnezeu, adică sfinţenia şi viaţa veşnică,
ruperea comuniunii cu Dumnezeu prin păcat a dus la moarte
şi stricăciune, care sunt contrare vocaţiei omului creat după
chipul Dumnezeului Celui veşnic viu (Facerea 3, 19; Romani 6,
23; I Corinteni 15, 21-22)” (Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Ziarul Lumina, Miercuri, 24 octombrie 2012).
Într-un fel resemnaţi şi parcă împăcaţi, când vedem plecarea
dintre noi a cuiva încărcat de zile, care, mai ales dacă a suferit
greu, vedem moartea ca pe o eliberare, nu tot astfel suntem
când este vorba despre noi sau despre cineva apropiat nouă,
mai cu seamă când se întâmplă să moară un tânăr sau şi mai
dureros un copil. Atunci suntem contrariaţi cum a fost posibil
aşa ceva, cum a îngăduit Dumnezeu o astfel de nedreptate,
ca şi cum dacă eu o să mor astăzi este o problemă, iar dacă
mor mâine sau poimâine nu mai este nici una, pentru că a trăit
destul, o zi, o lună, un an sau mai mulţi în plus. Aceasta nu
arată altceva decât că privim totul din perspectivă pământească,
că nu ne punem deloc problema vieţii veşnice, şi a faptului că
marea tragedie este că am devenit muritori datorită ruperii de
izvorul Vieţii. Sfântul Apostol Pavel arată clar că: „Pentru că
plata păcatului este moartea” (Rm. 6, 23), căci „precum printr-un
om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea
a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el” (Rm. 5,
12). „Păcatul, amăgind la început pe Adam, l-a înduplecat să
calce porunca dumnezeiească. Prin aceasta dând fiinţă plăcerii,
iar prin plăcere sălăşluindu-se pe sine în însuşi adâncul (sânul)
firii, a osândit la moarte întreaga fire, împingând prin om toată
firea celor create spre destrămare prin moarte. Căci aceasta

a plănuit-o diavolul cel viclean, semănătorul păcatului şi tatăl
răutăţii, care prin mândrie s-a înstrăinat pe sine de slava dumnezeiească, iară din invidie faţă de noi şi faţă de Dumnezeu,
l-a scos pe Adam din Rai: să nimicească lucrurile lui Dumnezeu
şi să împrăştie cele ce au fost aduse la existenţă. Fiindcă ne
pizmuieşte păcatul nu numai pe noi, pentru slava ce-o primim
de la Dumnezeu din pricina virtuţii, ci şi pentru Dumnezeu,
pentru puterea prealăudată ce o are în ochii noştri din pricina
mântuirii” (Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie,
trad. intr. şi note Pr. Prof. D. Stăniloae, FR. III, ed. electronică,
Apologeticum, 2005, pp. 370-371).
Însă Dumnezeu, în înţelepciunea şi atotputernicia Sa, a
permis moartea „pentru ca răul să nu devină veşnic”, iar Sfântul
Vasile cel Mare subliniază acest lucru astfel: „dar, moartea nu
este un lucru rău, afară numai dacă-mi vorbeşti de moartea
păcătosului; că pentru păcătos eliberarea de suferinţele de pe
pământ este începutul chinurilor din iad, iar suferinţele din iad
nu au autor pe Dumnezeu, ci pe noi înşine. Începutul şi rădăcina păcatului stă în noi şi în libertatea voinţei noastre” (Omilii
şi cuvântări, Că Dumnezeu nu este autorul relelor, P.S.B. 17,
trad. intr. note şi indici Pr. D. Fecioru, EIMBOR, Buc. 1986, p.
436). Dincolo de acest sens pedagogic al morţii, datorită ei,
omul nu-şi poate arăta deplin demnitatea pe care a primit-o
prin creaţie, de chip al lui Dumnezeu Celui Veşnic, chip pierdut
prin cădere. „Din cauza acestui fapt moartea nu este naturală
în sensul naturii voite de Dumnezeu, ci doar naturală în sensul
obişnuinţei omului cu păcatul şi cu moartea. Moartea este,
aşa cum afirmă Sfântul Apostol Pavel, „vrăjmaş” al omului (cf.
I Corinteni 15, 26), al celor pe care frica morţii îi ţine în robie
toată viaţa (cf. Evrei 2, 15). Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază
că frica morţii exercită asupra tuturor oamenilor o tiranie care
îi determină să facă orice pentru a o evita. Sfântul Grigorie
de Nyssa descrie faptul că frica morţii dă naştere angoasei,
melancoliei, dezgustului, disperării şi, cel mai rău, a urii faţă de
Dumnezeu şi a revoltei împotriva Lui. Refuzul şi respingerea
morţii determină omul să se ataşeze în chip pătimaş de viaţa
biologică terestră, ca posesie a bunurilor lumii pământeşti,
temându-se că le va pierde prin moarte” (Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, art. cit.).
Pentru ca să dea omului posibilitatea unirii cu Dumnezeu,
nemaifiind despărţit de moarte, Însuşi Fiul lui Dumnezeu
uneşte în Sine firea sau natura divină cu firea omenească,
vindecându-o nu numai de moartea spirituală a sufletului, ci
şi de moartea fizică a trupului. Prin ascultarea Sa, vindecă
neascultarea omului, iar prin Moartea şi coborârea Sa la
iad, a eliberat natura omenească de stricăciune, dăruindu-i
nestricăciune şi nemurire. Vindecarea naturii umane arată că
mântuirea, adusă de Domnul nostru Iisus Hristos, nu înseamnă
numai iertarea păcatelor, ci şi participarea atât a sufletului, cât
şi a trupului omenesc la viaţa veşnică a lui Dumnezeu, lucru
care se vede cel mai bine în cazul sfinţilor care au moaşte.
„Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune şi acest (trup) muritor să se îmbrace în nemurire. Iar
când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune
şi acest (trup) muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi
cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.
Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul
tău?”. Şi boldul morţii este păcatul, iar puterea păcatului este
legea. Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat
biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos! Drept aceea, fraţii mei
iubiţi, fiţi tari, neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul Domnului,
ştiind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul” (I
Cor. 15, 53-58).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXIV-a după Rusalii,
Învierea fiicei lui Iair, Sf. Ev. Luca 8, 41-56, 9 noiembrie)
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Păhărelul cu nectar
Împărăția culorilor
A fost odată o împărăție ce-și merita pe deplin
numele fericit de „Împărăția culorilor”.
Nu datorită pictorilor mândri – care, în ultima
vreme, nu prea mai reușeau să impresioneze pe
nimeni cu operele lor – se numea astfel. Ci datorită culorilor vii pe care Natura le dăruise tuturor
celor ce-i slujeau cu dragoste și devotament: de
la Zăpada orbitor de albă din piscul
muntelui, la verdele crud al întâiului
Fir de Iarbă. De la azurul Cerului, la
petalele de purpură ale Trandafirului
apărând, cu spini nevinovați, hotarele
împărăției fără seamăn.
Anotimpurile nu făceau decât să
împrospăteze nuanțele, sau, după
chibzuințe îndelungate, să adauge
altele noi, pe cât de potrivite, pe atât
de diafane.
Timpul însuși își trimitea clipele
să se scalde în feericele culori, fără
a le mustra că zăbovesc mai mult
decât este cazul. Și nu era un lucru
rău acesta, nu era rău deloc; natura
având grijă să se revanșeze la fiecare sfârșit de an – altfel, imposibil de
stabilit – cu decoruri de sărbătoare,
pline de o magică strălucire.
Numai pictorilor nu le convenea
nimic din toate câte se petreceau.
Pânzele lor rămâneau neobservate.
Culorile ajunseseră să li se usuce în
tuburi… Pensulele își pierdeau firele
de păr, îmbătrânite prematur… În
lumea artiștilor era o tristețe ca de
moarte…
Și totuși, într-una din zile, unuia
dintre ei îi bătu în tâmplă o idee
salvatoare; solie neștiută din partea
aceleiași Naturi generoase:
- Hai să mergem și să aflăm secretul culorilor
care nu-și pierd vraja niciodată!
- Hai! fură ei de acord, uniți, pentru prima oară,
în jurul unei speranțe timide.
Natura, firește, îi aștepta bucuroasă, ca pe
niște fii mult îndrăgiți, deși, de felul lor, tare neascultători, cârtitori și țâfnoși.

- Bine! Voi dărui fiecăruia dintre voi dreptul de
a folosi din culorile mele.
- Din albul… Zăpezii? întrebă un pictor nesigur.
- Din verdele… Ierbii? se auzi neîncrezător,
un alt glas.
- Din azurul… Cerului?

- Din roșul… Trandafirului?
- Cum ați auzit! răspunse, zâmbind, Natura.
Știind că, pătrunzându-se de Harul smeriților
slujitori, pictorii vor duce, mult dincolo de hotarele
privirii, faima acelei împărății a culorilor.
Elia David
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Despre iubirea aproapelui ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu!
„În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi întrebându-L: Învăţătorule, ce să fac eu
ca să moştenesc viaţa cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând,
a zis: să iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată vârtutea ta şi
din tot cugetul tău; iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, fă aceasta
şi vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptăţească pe sine, a zis către Iisus: şi cine este aproapele meu? Iar Iisus,
răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon şi a căzut între tâlhari, care, după ce
l-au dezbrăcat şi l-au rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea, dar,
văzându-l, a trecut pe alături. Tot aşa şi un levit, sosind la acel loc, a venit, a văzut şi a trecut pe alături. Dar
un samarinean care era călător, ajungând lângă el şi văzându-l, i s-a făcut lui milă de el şi, apropiindu-se, i-a
legat rănile turnând peste ele untdelemn şi vin; apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi
şi a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: ai grijă de el şi ce vei
mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îţi voi da înapoi. Deci care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele
celui care a căzut în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către
el: du-te de fă şi tu asemenea.”

Sfânta Evanghelie ne prezintă o ispitire pe care un
învăţător de lege i-o adresează Mântuitorului, ca şi cum
nu ar fi ştiut ce trebuie să facă pentru a moşteni viaţa de
veci. Slujitorii Legii Vechi, fariseii, cărturarii şi toţi învăţătorii
Legii, auzind că Mântuitorul Hristos propovăduieşte despre
viaţa veşnică şi despre învierea morţilor, despre care nu
învăţa Legea lui Moise, îl socoteau potrivnic acesteia, şi
dacă Legea Veche, dată prin Moise, este de la Dumnezeu,
gândeau că această Lege Nouă care învaţă despre ce nu
s-a auzit până atunci, despre viaţa de veci şi înviere, este
potrivnică şi lui Dumnezeu. Sfântul Teofilact spune despre acest învăţător de lege că este trufaş „iar mai vârtos
mândru, precum din cele
de pe urmă se arată; şi
nu numai mândru, ci şi
viclean, căci se apropie
„ispitindu-L” pe Domnul,
pentru că socotea căci
cu amăgire Îl va prinde
pe El dintru cele ce i le va
răspunde. Însă Domnul la
Lege îl duce pe el, întru
care foarte se trufea [acel
învăţător de Lege]”. El
gândea că va reuşi să-L
prindă pe Domnul şi să-L
învinuiască că învaţă împotriva Legii Vechi. Mântuitorul
Hristos, fiind Cel ce cercetează inimile şi rărunchii şi Cel
ce pe cele ascunse ale oamenilor Singur le ştie, căci nu
este nimic ascuns înaintea Sa, ci toate sunt goale şi descoperite, Cel ce dă pe faţă gândurile inimilor, Îi răspunde
învăţătorului, prinzându-l în viclenia lui: „ce este scris în
Lege? Cum citeşti?”. Deci Legea al cărei învăţător eşti,
ce spune şi tu cum citeşti, cum înţelegi cele ale ei, dându-i pe faţă vicleşugul, potolindu-i invidia şi înfrângându-i
mândria. Prin răspunsul pe care învăţătorul îl dă, arată că
într-adevăr îşi merită numele, de învăţător de lege, pentru
că uneşte în răspunsul său cele mai înalte porunci, ce se
întrevăd oarecum din Vechiul Testament şi despre care
Domnul spune că: „În aceste două porunci se cuprind toată
Legea şi proorocii” (Mt. 22, 40).
Sfântul Evanghelist Ioan prezintă această iubire a
lui Dumnezeu faţă de noi, făptura Sa, şi datorită căreia
suntem şi noi chemaţi să ne iubim unul pe altul: „Iubiţilor,
să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la
Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi

cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Întru aceasta
s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul
Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin
El viaţă să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă
noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi
şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele
noastre. Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi
noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. Pe Dumnezeu
nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul,
Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi este
desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că rămânem în El şi
El întru noi, fiindcă ne-a
dat din Duhul Său. Şi noi
am văzut şi mărturisim
că Tatăl a trimis pe Fiul,
Mântuitor al lumii.
Cine mărturiseşte că
Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne
întru el şi el în Dumnezeu.
Şi noi am cunoscut şi am
crezut iubirea, pe care
Dumnezeu o are către
noi. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în
iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru
el. Întru aceasta a fost desăvârşită iubirea Lui faţă de noi,
ca să avem îndrăznire în ziua judecăţii, fiindcă precum
este Acela, aşa suntem şi noi, în lumea aceasta. În iubire
nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru
că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este
desăvârşit în iubire. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El
ne-a iubit cel dintâi. Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru
că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe
Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Şi această poruncă avem de la El: cine iubeşte pe
Dumnezeu să iubească şi pe fratele său” (I In. 4, 7-21).
Iar aproape al nostru este acela care are nevoie de mila
şi ajutorul nostru.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXV-a după Rusalii,
Pilda Samarineanului milostiv,
Sf. Ev. Luca 10, 25-37, 16 noiembrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Îmbogăţirea în Dumnezeu
„Bogăţia de ar curge, nu vă alipiţi inima de ea.”
(Psalmi 61, 10)
Din care pricină a rânduit Dumnezeu să rodească ţarina
acestui om bogat? Dumnezeu, fiind Preabun, Preamilostiv,
Preadrept şi îndurat, nu pedepseşte pe om pentru orice
păcat în veacul de acum, ci aşteaptă îndreptarea lui şi
„voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa
adevărului să vină” (I Tim. 2, 4). El nu vrea moartea păcătosului, „ci plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi
şi răsare Soarele Său peste cei buni şi peste cei răi” (Mt.
5, 45). Fiind Preabun, a voit ca ţarina acestui bogat să

rodească cu îndestulare, ca, văzând mulţimea recoltelor
sale, să-şi aducă aminte de cei săraci şi necăjiţi şi de bunăvoia sa să împartă milă la cei ce nu au. Însă „nebunul”
din Sfânta Evanghelie, aşa cum este bogatul numit, ignoră
bunătatea lui Dumnezeu şi, crezând că trăieşte veşnic pe
pământ, îşi face un plan pe termen lung, „pentru mulţi ani”
în care să se odihnească, să mănânce, să bea şi să se
veselească. (Lc. 12, 19) Însă aici pe pământ trebuie să
mărturisim că suntem „străini şi călători” (Evrei 11, 13), nu
avem o patrie stătătoare, ci trebuie să ne dorim „una mai
bună, adică pe cea cerească.” (Evrei 11, 16)
În loc de milostenie, se ducea cu gândul la locul unde
urma să-şi depoziteze roadele sale. El nu a cugetat că
bogăţia nu este a lui şi că Dumnezeu o dă cui voieşte
(Facere 24, 35). Nebunia l-a împins în a cugeta că trebuie
să-şi strice hambarele şi altele mai mari să-şi construiască.
Grija lui exagerată pentru avere, de om nemilostiv, l-a dus
departe de milostenie şi de iubirea faţă de săraci.
Spune Sfântul Apostol Iacob într-un cuvânt al său:
„Veniţi acum voi, bogaţilor, plângeţi şi vă tânguiţi de necazurile care vor veni asupra voastră. Bogăţia voastră a
putrezit şi hainele voastre le-au mâncat moliile. Aurul şi
argintul vostru a ruginit şi rugina lor va fi mărturie asupra
voastră şi vă va mânca trupurile ca focul. Aţi strâns comori pentru zilele cele de apoi! Plata lucrătorilor care au
secerat ţarinile voastre, pe care voi aţi oprit-o, strigă la cer
şi strigătele secerătorilor au intrat în urechile Domnului
Savaot” (Iacob 5, 1-7).
Bogatul a muncit mult, de vreme ce i-a rodit ţarina din
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belşug, se gândeşte la perspectiva odihnei şi este gata
să se apuce de lucruri mari. Pentru el toate sunt ale lui:
roadele mele, jitniţele mele, sufletul meu. Nu se gândea
că va muri, nu se gândea că este călător şi străin pe
pământ şi că lui Dumnezeu trebuie să-i fie recunoscător
pentru toate.
Dar ce urmează pentru acest om, prizonier şi captiv
propriilor sale gânduri şi fapte? Dreptatea lui Dumnezeu:
„Nebune! În această noapte voi cere de la tine sufletul
tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi?” (Lc. 12, 20) El nu
avea decât o deviză: totul pentru trup, odihnă, mâncare,
băutură, veselie. Sufletul nu intra în „planurile” sale. El
trăia într-o permanentă noapte pentru suflet, o noapte
a păcatului, cu mintea şi inima
robite de avuţii, ca noaptea iubirii
de arginţi a lui Iuda.
Aşa este păcatul pentru toţi,
un întuneric şi o noapte mare,
care ne desparte de lumina harului divin. Dacă suntem veghetori
pururea cu mintea şi dacă ne
silim la toată fapta cea bună,
atunci devenim fii ai luminii înaintea lui Dumnezeu. Atunci vom
fi cu adevărat bogaţi, cu bogăţia
despre care vorbeşte Mântuitorul, o bogăţie pe care o opune
bogăţiei nebunului din pildă: „Aşa
se întâmplă cu cel ce-și adună
comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte
în Dumnezeu.” (v. 21)
Sfântul Ioan Gură de Aur
spune că „bogaţii, chiar de şi-au câştigat cinstit averea
să facă milostenie pe măsura avuţiei lor.” Milostenia nu
lasă pe om să i se stingă candelele, nu ne lasă să intrăm
la nuntă cu haine murdare, ci ne călăuzeşte în sânul lui
Avraam. Tot ce ne împiedică să dobândim adevărata
bogăţie este nebunie. Bunurile pământeşti sunt mijloc,
nu scop al vieţii.
În Vechiul Testament, Dumnezeu a poruncit evreilor să
adune în pustiu mană cât pentru o zi, dar cei lacomi au
adunat mai mult, iar a doua zi au găsit-o stricată şi plină
de viermi. De aceea Mântuitorul ne învaţă că „pâinea cea
de toate zilele” trebuie primită „astăzi”, iar nu „pentru mulţi
ani”, cum credea bogatul.
Însă nu toată bogăţia este spre osândă, dacă vom şti
că „este ceasul să ne trezim din somn” (Evrei 13, 11),
să lăsăm în urmă întunericul păcatului şi să păşim spre
lumina milosteniei. Dacă am fost nebuni ca bogatul din
parabolă, dacă am fost copleşiţi de lăcomie şi de pofte,
atunci e timpul să ascultăm chemarea lui Hristos, să ne
revenim în simţiri şi să ajungem din nou să cunoaştem
foamea şi setea după Dumnezeu.
Să ne lărgim hambarele, dar nu cele pământeşti, ci pe
cele ale sufletului ca să putem aduna în ele cât mai multe
roade binecuvântate ale „bogăţiei în Dumnezeu.”
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii, Pilda
bogatului căruia i-a rodit ţarina, Sf. Ev. Luca 12, 16-21,
Dezlegare la peşte, 23 noiembrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Crimăgânditul la Masterchef

Din ce în ce mai mult vedem instaurându-se și în
România una dintre fanteziile profetice ale lui Orwell,
și anume crimăgânditul. Zilele acestea el a beneficiat
de o noua încarnare, grotescă, în gestul „principial” al
unui soldat român care a refuzat, în cadrul emisiunii
de morală nouă „Masterchef”, să ia parte în continuare la mascarada prin care era promovat agresiv un
homosexual.
Numele celui care a comis ultimul exemplu de crimăgândit este Florin Valea. Episodul ieșirii sale din concurs
este relevant pentru modul în care se gândește – sau se
dorește a se inocula acest mod de gândire – în lumea
televizată a zilei de azi.
Scena ieșirii

„Scena ieșirii” este atent pregătită regizoral și se
desfășoară după cum urmează (sublinierile ne aparțin):
prezentatorul emisiunii începe prin următoarea frază
care pune în scenă întregul episod: „Dar din păcate în
timp ce unii dintre concurenți ar face orice să rămână
în concurs, unul dintre ei este alungat de propriile
prejudecăți”. După câteva cadre menite să scoată
în evidență „problema” (adică Florin Valea), soldatul
declară, răspicat: „Motivul, după cum am spus, ține de
principiile mele personale. Nu mi se pare normal să…
nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mă deranjează, nu știu, bărbați îmbrăcați în femeie, cu perucă,
cu care – eu știu – peste un timp, dacă m-aș califica
mai departe ar trebui să fac o echipă – nu-mi doresc,
din acest motiv [plec]”.
Dacă s-ar fi oprit aici și imediat ar fi fost prezentată
ieșirea concurentului fără alte artificii, episodul n-ar fi fost
de fapt atât de scandalos. Dar realizatorii emisiunii vor
să pună în scenă o veritabilă execuție propagandistică
a crimei de a avea principii opuse celor oficiale. Astfel,
sunt prezentate câteva mini-interviuri cu alți concurenți,
stimulați să se disocieze de soldatul dizident și să arate
astfel că ei „gândesc liber”, așa cum se cuvine. Astfel,
unul dintre ei conchide: „Băi Florine, tată, nu ai venit unde
trebuie”, în timp ce altul exprimă cu precizie, cu argumente,
doctrina oficială a televiziunii: „Din partea mea, atâta timp
cât se află și transsexuali în România și continuă să apară
și pe la televizor și peste tot, eu n-am nicio problemă” (am
subliniat argumentul decisiv).
Desigur, din mitralierea necesară nu lipsesc „chefii”,
care lovesc fără milă: „Tu ești militar, lupți pentru drepturile
oamenilor, ale tuturor oamenilor” se arată indignat unul,
în vreme ce altul este pietrificat de principiile respectivului
concurent: „Eu n-am cuvinte… E rușine mare, e rușine”.
Totul culminează cu scena ieșirii, similară într-un fel
unei degradări militare (cea mai mare dezonoare pentru
un militar). Pe un podium sunt plasați concurenții „salvați”.
Soldatul iese prin fața lor, în timp ce aceștia îl apostrofează. În cele din urmă, Florin Valea iese din emisiune, iar
prezentatorul trece mai departe, nu înainte de a se referi
la soldatul „dezertor”, în derâdere, ca la un „concurent
cu principii”. Ulterior, homosexualul primește aplauzele
tuturor concurenților.

Principiile interzise

Analiza acestui episod grotesc, care aduce parcă cu
episoadele din Viețile Sfinților, când martirii erau supuși
oprobriului confraților și conaționalilor lor pentru crima de
a crede în Altcineva și în altceva decât ei, ne scoate la
lumină o realitate tulburătoare: crimăgânditul este aici,
printre noi, este un delict nu doar penal, dar mai ales
social și moral.
Cât de deranjant, cât de alarmant este faptul că un om
este condamnat pentru principiile sale, care nu sunt altele
decât acelea ale unui creștin, care refuză să aibă „părtășie”
cu cei alienați? Și ce poate fi mai revoltător decât faptul
că, pentru a ilustra crima de gândire a celui în cauză, este
pus în scenă acest teatru penibil, care amintește de demascările și reeducările comuniste, în care cei „reeducați”
trebuiau să înjure și să-și scuipe confrații de suferință. Nu
mai avem mult până când unui asemenea dizident i se va
cere, ca în vremurile nu de mult uitate, să-și facă „autocritica” și să-și înfiereze în public propria gândire.
Dar lucrurile nu se opresc, din păcate, aici. Problema
cea mare nu este doar aceea că nu mai avem voie să
avem principii, sau că nu mai avem voie să le exprimăm.
Efectul devastator al acestei adevărate cenzuri a gândirii
este acela că, în societate, nu vor mai exista mijloace prin
care să poată fi exprimate adevăratele principii morale și
acestea, dispărând din discuția publică, vor dispărea și din
realitate. Astfel, ostracizarea publică a celor care își susțin
principiile, coroborată cu eliminarea din limbajul public al
cuvintelor tranșante (acum se impun: „gen” în loc de „sex”,
„LGBT” în loc de „lesbiene și homosexuali”, „diversitate”
în loc de „perversiune”, „libertate de alegere” în loc de
„avort”, „relație non-monogamă” în loc de „adulter” etc.),
va face ca (aceste) cuvinte ale lui Orwell, pe care le cităm
mai jos, să devină realitate:
„Nu-nțelegi că singurul scop al Nouvorbei este de-a
limita aria de gândire?! Până la sfârșit, o să facem crimăgânditul literalmente imposibil, pentru că n-or să mai
existe cuvinte în care să-l exprimi. Fiecare concept care ar
putea fi necesar vreodată orișicui va fi exprimat printr-un
singur cuvânt, cu un sens strict definit și cu toate celelalte
sensuri secundare șterse și uitate”.
Florin Valea nu este un martir creștin. Nu știm dacă
este creștin și nici n-a fost ucis pentru credința și principiile
lui. Dar a fost asasinat public pentru delictul de a ține mai
mult la ceea ce este înăuntrul său decât la ceea ce i se
impune din afară în numele câștigului material. Dacă însă
delictul său de opinie s-ar fi petrecut peste 10 ani, probabil
ar fi intrat la închisoare. Și nu e greu de imaginat că ura
față de principiile morale va fi în viitor atât de mare, încât
promotorii fanatizați ai „imoralității devenite normalitate”
nu vor mai suferi nici măcar existența fizică a oamenilor cu
principii firești. Și atunci vor fi valabile, ca și acum de altfel,
cuvintele de neșters ale Mântuitorului: „Fericiți veți fi voi
când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul
rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea. Bucurați-vă
și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri”.
Paul Cocei
crestinortodox.ro
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Despre călătoria omului pe pământ!
Sfântul Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei,
în cazania sa la această Duminică, a XXX-a după
Rusalii, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să luăm
aminte la nestatornicia şi vremelnicia noastră pe
pământ, pornind de la faptul că Însuşi Dumnezeu
Cel veşnic şi necuprins, S-a făcut străin şi călător
pe pământ de bunăvoie, pentru a ne învăţa că: „nu
avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea
ce va să fie” (Evr. 13, 14). Dumnezeu Cel necuprins,
neschimbabil şi atotprezent, S-a făcut străin pentru
noi, venind din slavă în smerenie, din cer pe pământ,
unde a călătorit din loc în loc, din Bethleem în Egipt,
de acolo în Nazaret, de aici în Ierusalim, din cetate

în cetate, din sat în sat, de pe uscat pe mare şi de
pe mare în pustiu, fără casă, spunând: „Vulpile au
vizuini şi păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu
are unde să-Şi plece capul” (Mt. 8, 20), totdeauna
ostenind pentru a căuta oaia cea pierdută, El, Păstorul cel Bun. Şi iarăşi Dumnezeu cel tare călătorii
prin lume întocmai ca un mieluşel spre moarte şi
răstignire: „ca un miel spre junghiere S-a adus şi
ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa
nu Şi-a deschis gura Sa” (Is. 53, 7), sau cum spune
Sfântul Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu,
Cel ce ridică păcatul lumii” (In. 1, 29).
De pe cruce a mers în iad: „Pentru că şi Hristos
a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El
cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă pe noi
la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut
cu duhul, cu care S-a coborât şi a propovăduit şi
duhurilor ţinute în închisoare” (I Ptr. 3, 18-19), din
iad iarăşi în lume prin Înviere. Din lume a călătorit
în ceruri, suindu-Se cu trupul la Părintele Său, unde
a fost mai înainte: „Care, după ce S-a suit la cer,
este de-a dreapta lui Dumnezeu, şi se supun Lui

îngerii şi stăpâniile şi puterile” (I Ptr. 3, 22). Această
străinătate a Domnului nostru să ne înveţe pe noi a
fi smeriţi şi săraci de bună voie, căci dacă El a sărăcit pentru a ne îmbogăţi pe noi: „Căci cunoaşteţi
harul Domnului nostru Iisus Hristos, că El, bogat
fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să
vă îmbogăţiţi” (II Cor. 8, 9), şi dacă străin S-a făcut
pentru ca să ne pregătească odihnă şi moştenire
în Împărăţia Sa cea cerească: „În casa Tatălui Meu
multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc
să vă gătesc loc. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti
loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi
şi voi unde sunt Eu” (In. 14, 2-3). Acestea toate
pentru a ne arăta
nouă chip de fapte
bune, ca renunţând
la mândrie să ne
smerim, căci nimic
nu este al nostru
pe pământ, căci:
„Şi ce ai, pe care
să nu-l fi primit?
Iar dacă l-ai primit,
de ce te făleşti, ca
şi cum nu l-ai fi
primit?” (I Cor. 4,
7), nici cetăţi, nici
sate, nici case, nici
avuţii, pe care să le
moştenim veşnic
sau pe care să le
luăm cu noi când
vom pleca din lumea aceasta.
Pentru aceasta nu ar trebui să uităm cuvântul
Domnului care ne îndeamnă: „Nu vă adunaţi comori
pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii
le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă comori în cer, unde
nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le
sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo
va fi şi inima ta” (Mt. 6, 19-21). Nici trupul nu este
al nostru, ci al Celui ce L-a zidit, căci atunci: „.luând
Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe
om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut
omul fiinţă vie” (Fc. 2, 7). Pentru aceasta să nu gândeşti că este ceva al tău pe pământ, căci moartea
biruieşte toate, aşa cum spune dreptul Iov: „Gol am
ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce
în pământ! Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele
Domnului binecuvântat!” (Iov 1, 21)
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXX-a după Rusalii,
Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor, Sf. Ev.
Luca 18, 18-27, Dezlegare la peşte, 30 noiembrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Din Acatistul Sfântului Cuvios
Antonie de la Iezerul Vâlcea

Condacul 1
Râvnitor al iubirii de Dumnezeu şi învăpăiat de
dumnezeiescul dor, te-ai arătat un Nou Antonie
cu nevoinţele şi luptele duhovniceşti. Împodobitor al chipului monahicesc, te-ai făcut părinte
al multora şi grabnic ajutător, pentru care şi noi
cu cinstire îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!
Icosul 1
Ales de Dumnezeu pentru virtuţile părinţilor tăi,
ai urmat calea cea încredinţată, înmulţind talantul ca un vrednic iubitor de cele sfinte, lucrând
ziua şi noaptea în via lui Hristos, pentru care ai
primit plata ostenelilor tale:
Bucură-te, urmaşul virtuţilor părinteşti;
Bucură-te, ales bineplăcut al lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel împodobit cu darurile cereşti;
Bucură-te, cel ce ţi-ai sfinţit firea cu acestea;
Bucură-te, pământ bun al semănăturii duhovniceşti;
Bucură-te, mărgăritar dezgropat din ţarină;
Bucură-te, că ai crescut pom cu multe roade;
Bucură-te, că şi noi ne hrănim din acestea;
Bucură-te, îţi cântăm şi noi, fiii duhovniceşti;
Bucură-te, ajutătorule în toate nevoile;
Bucură-te, biruitorule al ispitelor sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule
Antonie!
Condacul al 2-lea
Ca şi Marele Antonie, ai fost din tinereţe plin
de dor dumnezeiesc, cu alergare neobosită spre
cele cereşti, cu râvnă şi lepădare de toate cele
nefolositoare, cântând neîncetat: Aliluia!
Icosul al 2-lea
De la început ai pus înainte cele sufleteşti şi
apoi cele trupeşti, câştigând vederea cea mai
presus de fire, prin lumina harului ce ai primit-o
ca dar de la Dumnezeu:
Bucură-te, următorule Marelui Antonie;
Bucură-te, asemenea lui, râvnitorule;
Bucură-te, că în chip propriu te-ai înduhovnicit;

Bucură-te, că, în pământ nou, roadă nouă ai
crescut;
Bucură-te, că în fire proprie harul l-ai primit;
Bucură-te, vas ales al apei duhovniceşti;
Bucură-te, fiu vrednic al neamului tău;
Bucură-te, moştenitor de cinste al darurilor
sfinte;
Bucură-te, lucrător harnic al celor încredinţate;
Bucură-te, purtător cu nădejde al Crucii lui
Hristos;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule
Antonie!
www.doxologia.ro
Sursă icoană: arhiram.ro

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

Duminică, 2 noiembrie: Despre alegeri din perspectivă ortodoxă.
9 noiembrie: Postul, rugăciunea și rolul lor în mântuirea noastră.
16 noiembrie: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, capitolul 7.
23 noiembrie: Acatistul Sf. Antonie de la Iezerul Vâlcii.
30 noiembrie: Acatistul Sf. Ap. Andrei.
Relații la avizierul Bisericii sau la 0727.78.16.91.
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