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Editorial

Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Sale!
Momentul în care Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vine să fie arătat lumii este
anunțat de Dumnezeu prin prorocii Vechiului Testament,
care vestiseră despre venirea Sfântului Ioan Botezătorul,
cel ce va pregăti calea înaintea Fiului lui Dumnezeu: „Iată,
Eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele
și va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutați
și Îngerul legământului pe Care voi Îl doriți. Iată, vine!”, zice
Domnul Savaot”, spunea prorocul Maleahi (3, 1); sau „Un
glas strigă: „În pustiu gătiți calea Domnului, drepte faceți
în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru. Toată valea
să se umple și tot muntele și dealul să se plece; și să fie
cele strâmbe, drepte și cele colțuroase, căi netede. Și se
va arăta slava Domnului și tot trupul o va vedea, căci gura
Domnului a grăit”, zicea prorocul Isaia (40, 3-5).
Cinstitul Înainte Mergător și Botezător Ioan a avut un rol
deosebit de important în Botezul Domnului, el fiind mare
proroc, cel mai mare dintre cei născuți din femeie, aflat în
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

punctul de trecere dintre Vechiul Testament și Noul Testament, ultimul proroc al Legii Vechi și primul ce aparține de
Legea cea Nouă. Zămislit în chip minunat, prin puterea lui
Dumnezeu, atunci când, din punct de vedere biologic, acest
lucru nu mai era posibil, căci de aceea preotul Zaharia, când
primește vestea de la înger, se îndoiește zicând: „După ce
voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea
înaintată în zilele ei.” Mai mult chiar, Sfântul Ioan Botezătorul devine profet încă din pântecele maicii sale, Elisabeta,
când avea doar șase luni. Când Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu, care tocmai zămislise prin puterea Celui Prea
Înalt și pogorârea Duhului Sfânt, a salutat-o pe Elisabeta,
pruncul Ioan a săltat în pântece și a trimis darul prorocirii și
maicii sale, care a recunoscut-o astfel pe Sfânta Fecioară
drept Maică a Domnului.
„În rânduiala Bobotezei, Cuviosul Cosma Melodul,
Episcopul Maiumei, îl denumește prin trei sintagme, și
anume: voce a Cuvântului, candelă a luminii și luceafăr
al soarelui. Dacă Fiul lui Dumnezeu este Cuvântul Tatălui
în ipostas, Ioan este vocea Cuvântului; dacă Hristos, ca
Dumnezeu, este lumina veșnică și nezidită, Înaintemergătorul este candela; dacă Hristos este soarele dreptății și
soarele luminos al Dumnezeirii, Ioan este luceafărul, adică
vestitorul de ziuă, care anunță răsărirea soarelui. Astfel,
toate denumirile, atributele și expresiile prin care este
desemnat sunt legate de lucrarea sa principală, care este
anunțarea venirii lui Mesia” (Arhim. Hierotheos Vlachos,
Predici la Marile Sărbători, trad. Daniela Filioreanu, Ed.
Cartea Ortodoxă și Ed. Egumenița, 2004, p. 84).
Scriptura îl numește pe Înaintemergător „înger” al
lui Dumnezeu, pentru viața sa cea îngerească și peste
fire, de aceea în icoane îl găsim înfățișat având aripi, și
pentru că el L-a vestit și propovăduit pe Hristos Domnul,
pregătind calea Lui, adică prin botezul pocăinței, care este
cu totul altceva decât botezul creștin, pregătea sufletele
iudeilor pentru primirea lui Hristos. „Iar ceea ce zice: „îna
intea feței Tale”, înseamnă că aproape de El va fi Îngerul
acesta, arătând prietenia lui Ioan către Hristos, căci și
înaintea împăraților merg mai vârtos cei mai de aproape
ai lor și prieteni. Iar „glasul celui ce strigă în pustie” arată
și pustia Iordanului, dar poate și adunarea iudeilor, care
era pustie de tot binele. Iar „cale” este Legea cea nouă,
iar „cărările” colțuroase, Legea lui Moise, ca una ce era
roasă [învechită]. Deci, pentru „cale” erau datori a se „găti”
iudeii, adică pentru Legea cea Nouă, iar „cărările” [Legii]
cele Vechi [învechite], drepte a le face, fiindcă de mult le
primiseră pe acestea, iar mai apoi s-au arătat răzvrătiți și
„au șchiopătat din cărările lor” (Psalm 17, 45-49)” (Sfântul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei
Evanghelii de la Marcu, Ed. Sophia și Cartea Ortodoxă,
2008, pp. 55-56).
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Sfântul Ioan Damaschin, vorbind despre botez, spune că este de opt feluri și enumeră: „Primul botez a fost
botezul potopului (Facerea 7, 17-24) pentru curmarea
păcatului. Al doilea, botezul prin mare și nori (I Corinteni
10, 2; Numeri 9, 15-22), căci norul este simbolul Duhului,
iar marea simbolul apei. Al treilea, botezul legii vechi,
căci tot cel necurat se spăla cu apă, ba încă își spăla și
hainele și astfel intra în tabără (Levitic 15, 3-33). Al patrulea, botezul lui Ioan (Matei 3, 1-12; Marcu 1, 4-8; Luca 3,
2-18), care a fost introductiv și conducea la pocăință pe

Să nutrim nădejdea
că Dumnezeu n-are
pe nimeni de pierdut
Domnul Hristos nu refuză pe nimeni,
ci ne primește așa cum tatăl fiului risipitor l-a primit, fără să-l studieze, fără
să-l investigheze, fără să-l cerceteze.
Ce să fac dacă sunt păcătos și câteodată cad
în deznădejde pentru mulțimea păcatelor?
Dragă, mulțimea păcatelor nu trebuie să fie
un prilej de deznădejde, ci trebuie să căutăm
pocăința și s-o facem cu nădejde și cu fața spre
viitor și cu încredințarea că Dumnezeu n-are pe
nimeni de pierdut, că Domnul Hristos nu refuză
pe nimeni – cum a zis către mine părintele Neaga când m-am dus eu la Teologie: „Mă bucur, mă
bucur că Hristos nu refuză pe nimeni”. Nu numai
că nu refuză, dar chiar îi cheamă pe toți. Poate
știți cuvântul din Sfânta Evanghelie de la Marcu,
spus de oameni din mulțime către Bartimeu,
care striga: „Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă!”
(Marcu 10, 47); oamenii din mulțime i-au spus:
„Ai încredere, scoală-te, te cheamă”. Cuvântul
acesta să nu-l pierdem niciodată din vedere,
oricât de păcătoși am fi; numai să nu stăruim
în păcat, să ne silim să părăsim păcatul, pentru
că pocăința este părăsirea păcatului, și atunci
sigur Dumnezeu ne primește – așa cum tatăl
fiului risipitor l-a primit, fără să-l studieze, fără
să-l investigheze, fără să-l cerceteze; l-a primit
pentru că s-a întors la el. (Arhimandrit Teofil
Părăian)
(Duhovnici români în dialog cu tinerii,
Editura Bizantină, București, p. 86)
www.doxologia.ro

cei botezați ca să creadă în Hristos. „Eu, spune Sfântul
Ioan Botezătorul, vă botez cu apă, dar cel care vine în
urma mea vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc” (Matei
3, 11; Marcu 1, 8; Luca 3, 16). Așadar, Ioan curățește mai
dinainte prin apă, în vederea Duhului. Al cincilea, botezul
Domnului (Matei 3, 13-17; Marcu 1, 9-11; Luca 3, 21-22;
Ioan 1, 29-34), cu care S-a botezat El Însuși. Se botează
nu pentru că El a avut nevoie de curățire, ci pentru că
și-a împropriat curățirea mea, ca să zdrobească capetele
balaurilor în apă” (Psalm 73, 14), ca să înece păcatul,
ca să înmormânteze pe tot Adamul cel vechi în apă, ca
să sfințească pe Botezător, ca să împlinească legea, ca
să descopere taina Treimii, ca să ne dea nouă pildă și
exemplu de a ne boteza. Și noi ne botezăm cu botezul
desăvârșit al Domnului, cel prin apă și prin Duh.
Se zice că Hristos botează cu foc, pentru că a revărsat
harul Duhului peste Sfinții Apostoli în chipul limbilor de foc
(Fapte 2, 1-4), după cum spune Însuși Domnul: „Ioan v-a
botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Sfântul Duh și cu
foc, nu mult după aceste zile” (Fapte 1, 5), sau din pricina
botezului pedepsitor al focului ce va să fie. Al șaselea
botez este botezul prin pocăință și lacrimi, care este cu
adevărat greu. Al șaptelea, botezul prin sânge și mucenicie, cu care Însuși Hristos S-a botezat în locul nostru;
ci este foarte cinstit și fericit, pentru că nu se pângărește
a doua oară cu întinăciunea. Al optulea botez și ultimul
(adică focul cel veșnic de după judecata obștească), nu
este mântuitor, ci pe de o parte distruge răutatea - căci nu
mai guvernează răutatea și păcatul - iar pe de altă parte,
pedepsește necontenit” (Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica,
trad. Pr. D. Fecioru, Apologeticum, 2004, pp. 136-137). De
acesta să ne ferească Domnul Dumnezeu pe toți. Amin.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica dinaintea Botezului Domnului,
Sf. Ev. Marcu 1, 1-8, 4 ianuarie)
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Virgiliu Gheorghe, Andrei Dîrlău –
„Fața nevăzută a homosexualității”
Editura Christiana, București, 2014

Cuvântul editorului – Prof. univ. dr. Pavel Chirilă
Volumul de față constituie un nou semnal de alarmă
pentru lumea românească, dar și pentru restul lumii. O
excepțională monografie a fenomenului homosexualității
și a mișcărilor pro-homosexualitate din ultimele patru
decenii, cartea Fața nevăzută a homosexualității, printr-o minuțioasă documentare, scoate la iveală adevăruri
științifice care aruncă în aer întregul edificiu ideologic pe
care se sprijină propaganda homosexualității astăzi.
Lucrarea se justifică mai ales în contextul actual, în
care homosexualitatea nu mai poate fi considerată doar o
problemă a unui grup de persoane, ci constituie deja unul
dintre elementele dominante ale ideologiei zilei, impus
legislativ în tot mai multe țări ale lumii, într-o polemică
deschisă față de familie și credința creștină.
Cel mai îngrijorător ni se pare însă faptul că tot mai
mulți copii și tineri din familiile creștine, botezați în numele
lui Hristos, riscă azi să adopte un comportament homosexual, pătând-și haina botezului, căzând din sistemul moral
al Bisericii creștine și riscând, de asemenea, toate bolile
și suferințele descrise în această carte. Ei devin astfel
victime ale unui context ce favorizează și chiar cultivă
tulburările identității de gen (atac frontal și lipsit de scrupule la adresa antropologiei creștine), abuzurile sexuale
și homosexuale și alte asemenea fenomene prezentate
cu multă acribie științifică pe parcursul cărții. Spunem că
acești tineri pot ajunge victime în primul rând pentru că,
sub presiunea dezinformării și a manipulării mediatice, ei
nu au nicio idee despre bolile și suferințele ce-i așteaptă
dacă vor urma calea homosexualității. În acest sens, prezenta carte putem spune că li se adresează în primul rând
lor, ca și tuturor celor care și-au însușit deja acest stil de
viață, cu tot ceea ce presupune el. Iată câteva doar dintre
consecințele comportamentului homosexual ce rezultă din
studiile citate în carte:
- în medie, homosexualii care trăiesc în cuplu întrețin
relații sexuale cu 8 parteneri pe an, iar cei care nu trăiesc
în cuplu cu aproximativ 20 de parteneri pe an;
- dintre homosexuali, 43% întrețin relații sexuale cu
peste 500 de bărbați pe parcursul vieții, iar 28% cu peste
1.000 de parteneri;
- între 70% și 78% din homosexuali raportează că au
contractat o boală cu transmitere sexuală (BTS);
- probabilitatea ca un homosexual să dezvolte cancer
anal este de 38,8 ori mai mare decât în cazul unui heterosexual;
- homosexualii prezintă o probabilitate de cel puțin
160 de ori (cu 15.900%) mai mare de contaminare cu HIV
decât heterosexualii;

- rata consumului de droguri și alcool este de trei ori
mai mare la bărbații gay, lesbiene și bisexuali decât la
heterosexuali;
- depresiile unipolare și bipolare au o rată de incidență
de 3,64 ori mai mare la gay și de 3,69 ori mai mare la
lesbiene față de heterosexuali;
- dintr-un studiu realizat de medicul american Gary
Remafedi rezultă că 72% din homosexuali consultaseră
de a lungul timpului un psihiatru sau un psiholog pentru
probleme emoționale și 31% fuseseră spitalizați pentru o
chestiune de sănătate mentală.
- Bagley și Tremblay (1997), observând comportamentul suicidal al unui grup de tineri homosexuali cu vârste
între 18 și 27 de ani, constată o rată de sinucidere mai
mare de 14 ori față de tinerii heterosexuali de aceeași
vârstă;
- în studiul său, Remafedi constată că 34% din homosexuali au avut la un moment dat o tentativă de sinucidere,
iar, dintre cei care nu au avut, 21% estimează că o vor
face în viitor;
- într-un studiu desfășurat pe perechi de gemeni din
care unul era homosexual, s-a constatat că cei homosexuali își doreau să moară de 4,4 ori mai mult decât fratele
lor geamăn care era heterosexual, se gândea cum să se
sinucidă de 4,1 ori mai des și aveau o rată a tentativelor
de sinucidere de 6,5 ori mai mare;
- cel mai vast studiu desfășurat vreodată a constatat că
homosexualii, în anul 1993, trăiau cu 35 de ani mai puțin
decât bărbații heterosexuali, iar lesbienele trăiau cu 34 de
ani mai puțin decât femeile heterosexuale;
- încă din anul 1964 activiștii homosexuali susțineau că
„homosexualii constituie un răspuns perfect la problema
exploziei demografice”.
Având în vedere toate acestea, considerăm că volumul
de față constituie una dintre cele mai importante mărturii
ale iubirii față de om, față de omul aflat într-o cumpănă
a vieții, față de omul care a fost sedus sau a alunecat pe
căile homosexualității.
Dimpotrivă, cei care se străduiesc să demonstreze
faptul că homosexualii nu au un comportament patologic,
ci că stilul lor de viață reprezintă o alternativă cât se poate
de normală la heterosexualitate, credem că sunt principalii
dușmani ai omului – și mai cu seamă principalii dușmani
ai homosexualilor înșiși.
Credem că numai adevărul poate să-i ajute pe aceștia
din urmă să depășească uriașa suferință pe care le-o provoacă stilul de viață homosexual la care s-au lăsat atrași.
Iar acest adevăr le vine în întâmpinare astăzi mulțumită
efortului excepțional al celor doi autori, Virgiliu Gheorghe
și Andrei Dîrlău.
www.culturavietii.ro

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

4

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VII, nr. 65, IANUARIE 2015

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
Treime sfântă de arhierei,
Stâlpi ai Bisericii lui Hristos,
Sunteți ai Ortodoxiei înalți corifei
Îmbrăcați în veșmânt luminos!
Vă prăznuim și separat,
Vă prăznuim și împreună (pe 30 ian.),
Că roadele ce ați acumulat
Pentru mântuire, v-au adus cunună.
Trăind cam în același timp, (sec. IV)
Când predomina lumea păgână,
Voi ați luptat cu toată forța
Ca lumea toată să fie creștină.
Au apărut și erezii
Ce trebuiau înlăturate;
Folosindu-vă puterea duhovnicească,
Multe au fost eradicate.
Toți provenind din familii bogate,
V-ați format o cultură desăvârșită
Și v-ați dedicat viața întreagă,
Pentru a ține credința unită.
Sunteți izvor nesecat de înțelepciune,
Primită de la Duhul Sfânt,
Întreținută prin post și rugăciune
Demonstrată prin fapte, scrieri și cuvânt.
Scrierile voastre-s normative
Pentru toată Biserica lui Hristos;
Adevărate tezaure constructive,
Mântuirii sufletului de folos.
Și izvor de binecuvântare
Ce țâșnește neîncetat
Din a voastră teologie
Și pe toți corect i-ați învățat.
Vrednici de toată cinstirea,
Sunteți ai Bisericii slăviți păstori;
Model pentru toată omenirea
Și-ai dreptei credințe luminători:
Vase scumpe ale luminii
Și fulgere strălucitoare,
Râuri ale înțelepciunii
Cele ca mierea curgătoare.
Vă-asemănați atât de mult
Prin calități fără măsură,
Ce curg într-un adânc tumult,
Pentru întreaga făptură.
Mari daruri și aleși talanți,
De la Domnul ați primit;
Folosindu-i cu chibzuință,
Voi pe toți i-ați înmulțit.
Știați că darurile voastre
Sunt primite de la Dumnezeu
Și v-ați comportat cu smerenie
Și cu umilință mereu.
Credincioase slugi ale Sfintei Treimi,
Toți v-ați făcut datoria din plin:

Ați adâncit înțelesul Sfintei Scripturi,
Luminând creștinătatea prin har divin.
Înveșmântați în adevăr,
Biserica lui Hristos ați apărat;
Întocmai ca Apostolii,
Doar cele bune ați lucrat.
Ați povățuit pe toți creștinii
Spre credința adevărată.
I-ați învățat să alunge spinii
Trimiși de gloata necurată.
Și ați luminat mereu
Prin a minții agerime,
Pe cei ce cred într-un Dumnezeu
Slăvit în Sfânta Treime.
Prin a voastră bunătate,
Grijă de semeni ați purtat.
Ca să-și ajute aproapele
Pe bogați i-ați îndrumat.
Baierile pungii lor,
Le-ați desfăcut cu dibăcie,
Îndemnându-i să dăruiască
Și celor ce trăiau în sărăcie.
Și-astfel, pe toți i-ați ajutat:
Săracii, mai bine să trăiască,
Iar prin faptele lor bune
Și bogații să se mântuiască.
Și voi toți trei erați milostivi
Și deosebit de generoși,
Empatizând cu cei bolnavi,
Fiind și extrem de omenoși.
Apărătorii celor asupriți,
Întotdeauna v-ați dovedit.
Și sprijinul celor nedreptățiți
Ați fost, chiar de-ați avut de suferit.
Multe calități v-au unit,
Fiind cei mai vrednici păstori
Ai Bisericii lui Hristos
Și ai Apostolilor continuatori.
În slăbiciunea vasului trupesc,
Tăria Duhului Sfânt
În voi sălășluia în armonie,
Cu fapta unită prin cuvânt.
Folosind toți trei amvonul,
Dar fiecare-n felul său,
Ați reușit să arătați creștinilor
Calea dreaptă către Dumnezeu.
Chiar de v-ați și deosebit
Nu doar la trup, cât și la fire,
Ca sfinți arhierei v-ați bucurat,
De aceeași aleasă cinstire.
Minunați ctitori ai Ortodoxiei,
Prin tot ceea ce-ați lăsat,
Rămâneți și-n zilele noastre
Valori de necontestat,

Doar că pe la anul 1081, în vremea
Lui Alexie, cucernicul împărat,
Între creștinii din Constantinopol
O neînțelegere delicată s-a iscat.
Nu știau care-i mai mare
Dintre voi în fața lui Dumnezeu
Și cei mai îmbunătățiți creștini
Se contraziceau mereu:
Cu îngerii se aseamănă
Sfântul Vasile cel Mare,
Că în viața pământească
Nu mai are asemănare.
Cu-o extraordinară energie,
Ca arhiepiscop s-a remarcat
Prin caracterul său puternic
Și autoritatea de neegalat.
Porunca lui era poruncă
Și trebuia îndeplinită,
Că tăria cuvântului său izvora
Din viața lui neprihănită.
Fiind păstor al mirenilor
Și al călugărilor îndrumător,
Tălmăcirile sale și rânduielile impuse
Monahilor, sunt de mare ajutor.
O importanță deosebită
A dat prin a sa înțelepciune,
Muncii în călugărie,
Alăturea de rugăciune.
Spitale și azile de bătrâni,
El primul pe lângă biserici a înființat;
Și pentru a le întreține,
Imensa avere și-a dat.
O luptă grea, fără încetare,
Pentru dreapta credință a purtat
Și chiar pe împăratul Valent,
Ce devenise eretic, l-a mustrat.
Atâta har de Sus avea,
Încât numai prin cuvânt
Pe diavoli îi alunga,
Prin puterea Duhului Sfânt.
Viața scurtă pe pământ (49 ani)
Nicicum nu l-a împiedicat,
Să devină atât de mare Sfânt,
Că Apostolilor s-a asemănat.
A rămas pentru Ortodoxie
Drept „Sfântul Vasile cel Mare”,
Iar tâlcuirile la „Cartea Facerii” și „Cartea
Psalmilor”, sunt o binecuvântare.
Prieten cu Sfântul Vasile
Era „Cuvântătorul de Dumnezeu”
Grigorie, filosof și poet creștin
Și mare teolog prin scrisul său.
Pe mulți căzuți în rătăcire,
I-a întors pe calea dreaptă,

Salvând suflete de la pieire
Prin tălmăcirea sa-nțeleaptă.
Pe-înșelătoarea învățătură ariană
Ce-amăgise atâta lume,
A reușit s-o anihileze
Prin profunda lui înțelepciune.
La adâncimea teologiei lui
Foarte puțini s-au ridicat,
Că Taina Sfintei Treimi
Pe înțeles omenesc a explicat.
Cu prietenul său Vasile,
Filocalia (vol. I), a întocmit
Și rânduiala monahilor
Împreună au stabilit.
Sfântul Grigorie a fost și patriarh
La Constantinopol în cetate
Dar, după sinodul al doilea (381),
S-a retras în singurătate. (la Nazianz)
Plin de nespusă bunătate,
Ca o lumânare s-a consumat,
Muncind cu atâta intensitate
Să-arate drumul adevărat.
Blând și liniștit cum a trăit (60 de ani)
Tot așa a și plecat (25 ian. 389),
Dar 11 mii de versuri și „Cele 5 Cuvântări
Teologice”, moștenire ne-a lăsat.
Sfântul Ioan Gură de Aur
A fost cel mai mare orator
Din lumea creștină și Tălmăcirile după
Matei și Pavel l-au făcut nemuritor.
Puterea lui de evocare
Nimeni, parcă, n-a avut,
Rămânând în continuare
Un vorbitor neîntrecut.
Era un patriarh minunat,
Umblând mereu pe calea dreaptă
Și prin smerenie s-a ridicat
La cea mai înaltă treaptă.
Toată averea și-a împărțit
Pentru binele aproapelui;
De săraci și bolnavi s-a îngrijit,
Făcând voia Domnului.
El mustra cu bunătate
Și pe toți îi învăța,
Să renunțe la păcate
Și mereu îi convingea.
Adevărul pe față spunea
Printr-un limbaj adecvat;
Chiar pe împărăteasa Eudoxia
Cea vicleană, a mustrat.
Cu cei bolnavi și necăjiți,
Era blând și iertător,
Iar celor nedreptățiți
Le sărea mereu în ajutor.
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Pentru asta a și plătit,
Că pe Eudoxia a deranjat
Și trufașa împărăteasă,
De două ori l-a exilat.
Atâtea umilințe a suportat
Și a răbdat cu demnitate;
În exil (la Comana) a decedat (407)
Dând slavă Domnului pentru toate.
„Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur”,
În Biserică se săvârșește mereu

Și de 10 ori „Liturghia Sf. Vasile”;
Preamărind pe Bunul Dumnezeu.
Cei Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan
Pentru mântuire, neîncetat,
Fiecare-n felul său, ca sfinți păstori,
Prin toate mijloacele au luptat.
Acum aproape o mie de ani,
Când neînțelegerea s-a iscat,
Episcopului Ioan al Euhaitelor,
Toți Trei, aievea, i s-au arătat.

La început, câte unul pe rând,
Apoi toți Trei împreună;
Prin aceasta ei arătând,
Că au primit aceeași cunună.
La Dumnezeu ei una sunt,
Ai Bisericii stâlpi întăritori;
Cei mai luminați arhierei
Și ai dreptei credințe propovăduitori.
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Ca prăznuirea să se facă și împreună,
Așa cum ei au hotărât. (pe 30 ian.)
Dăm slavă lui Dumnezeu,
Pentru că ni i-a trimis;
Sfintei Treimi Îi mulțumim,
Că prin Ei, Ortodoxia a învins!

Dumitra GROZA

Cu evlavie, episcopul Ioan (1081),
Pentru Sfinții Trei Ierarhi a rânduit,

Despre Împărăția cerurilor
„Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor.” (Matei
4, 17)
Însoțiți de mesajul colindelor străbune, am rămas sub impresia bucuriei Praznicului Nașterii Domnului, la evenimentul
unic în istoria mântuirii, așa cum au știut să ni-l transmită
peste veacuri înaintașii noștri. Cu toții L-am întâmpinat pe
Pruncul născut din Fecioară la Betleemul Iudeii, cu toții am
fost alături de îngeri, de păstori, de magii Răsăritului, cu toții
L-am văzut la 8 zile când I s-a pus numele Iisus, iar mai apoi
la Iordan, în floarea vârstei, când a fost botezat de Sfântul
Ioan, Prorocul și Înaintemergătorul Său.
Evanghelia zilei din duminica aceasta ne arată începutul
activității Sale publice. Textul cuprinde și un citat din Sfântul
Proroc Isaia care ne arată că Iisus este Mesia cel prezis
de prorocii Vechiului Testament. Mântuitorul, plecat din
Nazaret, oraș în care a crescut până la începutul activității
Sale, vine în Capernaum, în provincia Galileii, lângă Lacul
Ghenizaret, în nordul Țării Sfinte. Aici, spune Prorocul Isaia,
„poporul a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura
și-n umbra morții, lumina le-a răsărit.” (Matei 4, 16 – conf.
Isaia 9, 1) Evanghelistul Matei ne pregătește într-un fel de
a primi mesajul divin adus în lume de Iisus Hristos Domnul.
Hristos este „Lumina lumii”, cum Însuși mărturisește, El este
„Lumina cea adevărată Care, venind în lume, luminează pe
tot omul.” (Ioan 1, 9) „Lumina cunoștinței” - n-a venit în lume
pentru ca noi să aflăm adevăruri pe care le puteam descoperi
cu mintea noastră, ci a venit pentru a ne face cunoscut pe
Tatăl, pentru a ne descoperi tainele Împărăției lui Dumnezeu
și prin aceasta să dobândim viața veșnică. Așa ne spune
Mântuitorul: „Aceasta este viața veșnică să Te cunoască pe
Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe Care
L-ai trimis.” (Ioan 17, 3) Acum mintea noastră se luminează
cu adevăruri veșnice despre Dumnezeu ca noi să trăim ca
„fii ai Luminii.” Hristos ne face părtași ai sfințeniei Sale, ai
iubirii Sale, ai bunătății Sale.
Cuvintele de început ale propovăduirii Domnului sunt
aceleași cu cele ale Sfântului Ioan Botezătorul: „Pocăiți-vă,
că s-a apropiat Împărăția cerurilor.” (Matei 4, 17 conf. Matei
3, 2) Este îndemnul prin care trebuie să ne recunoaștem
păcatul săvârșit, părerea de rău și încercarea de a ne
îndrepta. Înțelegem îndepărtarea de păcat, eliberarea sufletelor de patimile care ne stăpânesc. Căința ne schimbă
radical viața, ne preface adâncimile sufletului, ne transform
cugetele și simțămintele, ajungem să ne naștem „a doua
oară”, cum spunea Mântuitorul în convorbirea cu Nicodim.
Acum începem viață nouă în Hristos, cu Hristos și pentru
Hristos. De nu avem această schimbare radicală, nu putem

să percepem pe deplin adevărurile propovăduite de El, nu
avem o pocăință sinceră ca să putem să pătrundem în lumina
adevărurilor Sale dumnezeiești.
Sfântul Nil Sinaitul, făcând o parabolă între Taina Botezului și Taina Pocăinței, spune că acela care vine la botez
se naște din apă și din Duh, pe când păcătosul care se
căiește se naște din lacrimi și din Duh. Sfintele Evanghelii
ne mărturisesc câtă bucurie se produce în cer pentru întoarcerea unui păcătos, chiar dacă o raportăm la 99 de drepți
care nu au nevoie de pocăință. Edificatoare este pocăința
lui Zaheu vameșul, a vameșului care se ruga în templu și
s-a întors acasă îndreptat, a fiului risipitor sau a lui Petru
care se lepădase de 3 ori de Mântuitorul înaintea Sfintelor
Sale Pătimiri.
Pocăința aduce cele mai binecuvântate roade pentru
sufletele noastre, ea este singura care ne aduce „Împărăția
cerurilor” despre care ne vorbește Mântuitorul. Împărăția lui
Dumnezeu este stăpânirea lui Dumnezeu în cer și pe pământ, peste îngeri și oameni, peste întreaga creație. Tocmai
pentru aceasta a fost trimis Fiul lui Dumnezeu în lume, pentru
a-Și întemeia împărăția, o împărăție a iubirii universal, a binelui, a smereniei, a sincerității. Împărăția începe pe pământ
odată cu predica Mântuitorului, cu activitatea Sa, cu alegerea
Apostolilor, cu instituirea Tainelor, cu minunile, cu Patimile,
Moartea și Învierea Sa, cu întemeierea Bisericii și cu lucrarea
Ei până la sfârșitul veacurilor. Este darul lui Dumnezeu, dat
de sus ca urmare a Jertfei de pe Cruce, este „dreptate și
pace și bucurie întru Duhul Sfânt.” (Romani 14, 17) Pentru
noi nu este un tărâm izolat, ea începe de aici de pe pământ
și se sălășluiește în sufletele noastre. Așa spune Mântuitorul:
„împărăția lui Dumnezeu nu este aici sau acolo... ci înlăuntrul
nostru.” (Luca 17, 21) Împărăția se cucerește prin stăruință,
prin evlavie, prin dragoste de Dumnezeu și de semeni.
Urmând îndemnul Mântuitorului de a deveni toți „fii ai
Luminii” trebuie să ne gândim mereu la „Lumina mare” care
este Iisus Hristos, să părăsim întunericul păcatului și umbra
patimilor și să trăim în „Lumina cunoștinței” ce veghează
peste noi.
Să lăsăm ușile sufletelor larg deschise ca Duhul Sfânt
să ne pătrundă întreaga ființă cu putere, lumină și bucurie
întru pacea Sa, iar întreaga noastră viață să fie răspunsul
nostru fericit în fața scaunului de judecată, punând „din partea noastră toată stăruința și adăugând la credința noastră
fapta bună, la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea,
la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea
frățească, la iubirea frățească dragostea.” (II Petru 1, 5-7)
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica după Botezul Domnului - Începutul
Propovăduirii Domnului, Sf. Ev. Matei 4, 12-17, 11 ianuarie)

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

6

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VII, nr. 65, IANUARIE 2015

Ce se mai poate spune
despre iarnă

Ce se mai poate spune despre iarnă
În vreme-atâtea lucruri s-au tot spus,
Dar, iată, steaua ei strălucitoare
Pe cerul lumii încă n-a apus.

Din depărtări înalte se întoarce
Cu pași mărunți și molcomi, de nu știi
Când au albit căsuțele, copacii
Și când cei mari au devenit copii.
Chiar dacă-i frig și vântul biciuiește
Sau ca oglinda-s drumurile grele,
Obrajii prind culoarea bucuriei
Și-n ochi sclipește-un cer întreg de stele.
Pe toți în vraja ei ne prinde iară,
Trezind fiorii dragostei de viață,
Mirând pe cei ce n-au crezut să vadă
Cum inima, și lor, li se dezgheață.
Ce se mai poate spune despre iarnă,
Ce nu s-a spus, ce încă nu se știe?
Ascund vreo taină basmele zăpezii?
Ori nesfârșita, alba-i poezie?
De câte ori i-au îngânat colindul,
Până la capăt, începându-l iar,
De-atâtea ori copiii-adus-au iarna
Din ceruri, pe pământ, cu sfântu-i dar.

Valsul iernii
Ninsoarea s-a pornit fără de veste,
Pe clape nevăzute fulgii cântă,
Azi, iarna s-a întors dintr-o poveste
Și-n straie albe lumea o-nveșmântă.
Pe dealuri pomii toți au înflorit,
Petale de argint prefiră vântul,
Sub neaua sclipitoare s-a topit
Tristețea ce cuprinse, ieri, pământul.
Văzduhu-i plin de fulgi ce strălucesc,
Pe raze de lumină, lin dansând,
Toți oamenii se-adună, îi privesc
Și-n dansul lor, apoi, se prind pe rând…
Omătul se așterne pe câmpie,
Castele, iar, ridică pân’ la cer,
Spre derdeluș, copii, cu bucurie,
Se-avântă, înfruntând năprasnic ger.
Brăduții străjuiesc cărări pierdute
Și cetina lor deapănă șoptit
Povestea unei ierni nemaivăzute
Și-a unui dar de sus, neprețuit.

Văzduhu-i plin de fulgi ce strălucesc,
Pe raze de lumină, lin dansând,
Toți oamenii se-adună, îi privesc
Și-n dansul lor, apoi, se prind pe rând…
Poezii de Elia David
http://colindesicantecedecraciun.blogspot.ro/
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Păhărelul cu nectar
De ce nu se vede
sufletul?
Sufletul nu se vede
pentru că ne oprim cu privirea
acolo unde este mulțumită uimirea
Acolo unde mintea noastră
se minunează de cât de frumos
este omul văzut de aici, de prea-jos,
sau de cât de urât
poate să ni se pară
numaidecât
Dar sunt și momente în care,
cu ochii închiși la frumusețile trecătoare,
ne vedem unii pe alții atât de clar,
încât nu mai avem unde să ne ascundem
și nici cum să ne păcălim
Așa de luminoase sunt sufletele noastre
atunci când iubim.

Oamenii de ce se nasc atât de mici?

Oamenii se nasc atât de mici,
ca să îi poată da Dumnezeu
cu lipici pe toți,
nu doar pe aceia mai înfipți,
sau mai hoți
Un strop pe guriță, pe năsuc,
și pe frunte,
să nu știe la părinți
să se-ncrunte

Un strop pe mânuțe, pe burtică
și pe picioare,
să nu cadă din cer
când învață să zboare
Dar, poate că oamenii se nasc,
de fapt,
mici și drăgălași,
pentru ca din brațe să nu mai poți
să îi lași.
Pagină de Elia David
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Să mulțumim Domnului!

„Oare nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sunt?”
(Luca 17, 17)
Sfântul Apostol Pavel are un cuvânt către Coloseni în
care spune: „Orice faceți, cu cuvântul sau cu lucrul, toate
să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți
lui Dumnezeu și Tatălui.” (Coloseni 3, 17) Este un adevărat
moto cum nu se poate mai potrivit pentru învățătura pe
care o pune în lumină pericopa evanghelică a celor 10
leproși. Deci toate câte le facem să le facem cu mulțumire
lui Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos. Însă puțini sunt cei
ce se arată mulțumitori chiar și atunci când se bucură de
cele mai mari daruri de la Dumnezeu.
Mântuitorul Se afla pe ultimul Său drum spre Ierusalim
de dinaintea Sfintelor Sale Pătimiri, la hotarul
dintre Galileea și Samaria și probabil Se îndrepta spre Pereea. Aceasta pentru a nu trece
prin Samaria, căci samarinenii schismatici nu
vedeau cu ochi buni pelerinajul spre Cetatea
Sfântă. De multe ori istoria notează lucruri
grave când samarinenii ucideau pe pelerinii
iudei din Galileea. Sfântul Evanghelist Luca
notează că Mântuitorul fusese refuzat să înnopteze într-un sat de la marginea Samariei
tocmai pentru că El „Se îndrepta spre Ierusalim.” (Luca 9, 53)
Când Se afla în acest loc, la marginea unui
sat, este întâmpinat de 10 leproși cu cuvintele:
„Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi!” La auzul
acestora, cum ar fi putut Domnul să nu răspundă? N-a
amânat răspunsul la iubire și fără să le pună vreo întrebare, fără să le cerceteze credința cum făcuse în alte dăți,
i-a trimis să se arate preoților. După Legea Veche, preoții
erau cei care trebuiau să constate vindecarea. Leproșii
L-au ascultat, ca un semn de credință și supunere, dar
pe când se duceau, toți cei 10 s-au vindecat.
Arătarea la preoți înseamnă un act de mărturisire.
Arătați-vă preoților cum sunteți, spuneți-le lipsurile voastre
sufletești, neputințele voastre, nemulțumirile voastre, pare
a le spune Domnul. Toți 10 s-au vindecat, dar unul singur
s-a întors să mulțumească cu umilință, iar acesta era samarinean. El „cade cu fața la pământ la picioarele lui Iisus”
(v. 16), Vindecătorul său care devine pentru el instanța
supremă, deci recunoașterea din partea preoților putea să
mai aștepte. El ne arată un om curat și frumos la suflet,
un recunoscător care urmează să-și primească răsplata,
răsplată ce nu întârzie să vină când Mântuitorul îi spune:
„Scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit.” (v. 19)
Domnul îi dă acum un dar neprețuit și de mai mare însemnătate decât vindecarea trupului de lepră: mântuirea.
Odată ce a primit darul dumnezeiesc, el îl pune în lucrare
în viața sa de credință și de fapte bune, devenind ucenic al
lui Hristos din chiar acel moment. Însă nu putem trece ușor
peste atitudinea celor nouă, peste lipsa lor de recunoștință
față de Cel Care le făcuse un bine atât de mare.
În credința vechilor iudei se spunea că doar Dumnezeu putea vindeca lepra. În vechiul Orient se mai puteau
înțelege prin lepră și alte boli cum ar fi tuberculoza osoasă
în formă purulentă, dermatoze, urmări ale arsurilor grave
și alte boli care se puteau vindeca de către medici. Dar

despre lepra propriu-zisă se credea că doar Dumnezeu o
vindecă. Cei vindecați aveau lepră și lucrul acesta îl deducem din faptul că ei umblau împreună, nu se fereau unul de
altul, odată ce toți erau bolnavi, de aceea fuseseră excluși
de lângă cei sănătoși. Umblau ca niște epave umane și
pentru a trezi compasiunea trecătorilor, adeseori întinzând
brațele fără degete după milă și îngrozind pe cei care-i
vedeau cu fețele lor schimonosite de boala nemiloasă.
Suferința îi înfrățise, 9 erau iudei și unul samarinean,
uitaseră de ura tradițională. Dar cum s-au vindecat, n-au
mai putut sta împreună, îndată ura a revenit în sufletele
lor, cei 9 s-au despărțit de samarinean și se pregăteau să
reintre în viața „normală.” Se grăbeau să-și vadă familiile
și casele și au uitat de recunoștință și de Vindecător. Așa
uităm și noi adeseori de îndemnul Sfintei Liturghii: „să

mulțumim Domnului!” Spune Sfântul Chiril al Alexandriei:
„ia aminte că mai întâi e Dumnezeu, apoi părinții noștri prin
care Dumnezeu ne-a adus în lume, apoi ceilalți oameni.”
Recunoștința nu este o informare teoretică, ci o latură
practică a dragostei.
Când Domnul a primit ungerea din partea femeii care
a turnat mir peste El, a spus ca fapta ei de cinstire să fie
pomenită pretutindeni unde se propovăduiește Evanghelia. Ungerea ei a produs atunci nemulțumire, nedumerire, așa și acum mulți se întreabă cum trebuie să arate
recunoștința, ce stare sufletească să avem după ce primim
o binefacere. La acestea toate ne răspunde Sfântul Vasile
cel Mare care ne spune că trebuie să ne simțim ca Petru
când Domnul i-a spălat picioarele și să zicem: „Doamne,
Tu să-mi speli mie picioarele? Sunt prea mic, Doamne,
nu sunt vrednic de binefacerea Ta”. Cea mai înaltă rugăciune de mulțumire și laudă este Sfânta Liturghie, Jertfa
Euharistică la care trebuie să fim prezenți la duminici și
sărbători pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate câte
ne-a dat în viață.
Să mulțumim fără să cârtim și să zicem că nu suntem
vrednici de câte ne dă El. Să aducem recunoștință după
măsura binelui, sinceră, dezinteresată, pornită din inimă,
cu totul asemenea simțirii noastre lăuntrice. Nu de moment, ci ca o zvâcnire a întregii noastre ființe, ca o expresie
de bucurie pentru binele primit, prin faptă și nu prin vorbe,
cu dragoste și nu ca pe o datorie de conjunctură.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXIX-a după Rusalii, a celor
10 leproși, Sf. Ev. Luca 17, 12-19, 18 ianuarie)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL IX

1. Și chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și
stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile.
2. Și i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să
vindece pe cei bolnavi.
3. Și a zis către ei: Să nu luați nimic pe drum, nici toiag, nici traistă,
nici pâine, nici bani și nici să nu aveți câte două haine.
4. Și în orice casă veți intra, acolo să rămâneți și de acolo să
plecați.
5. Și câți nu vă vor primi, ieșind din acea cetate scuturați praful
de pe picioarele voastre, spre mărturie împotriva lor.
6. Iar ei, plecând, mergeau prin sate binevestind și vindecând
pretutindeni.
7. Și a auzit Irod tetrarhul toate cele făcute și era nedumerit, că se
zicea de către unii că Ioan s-a sculat din morți;
8. Iar de unii că Ilie s-a arătat, iar de alții, că un prooroc dintre
cei vechi a înviat.
9. Iar Irod a zis: Lui Ioan eu i-am tăiat capul. Cine este dar Acesta
despre care aud asemenea lucruri? Și căuta să-l vadă.
10. Și, întorcându-se apostolii, I-au spus toate câte au făcut. Și,
luându-i cu Sine, S-a dus de o parte într-un loc pustiu, aproape de
cetatea numită Betsaida.
11. Iar mulțimile, aflând, au mers după El și El, primindu-le, le
vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, iar pe cei care aveau trebuință
de vindecare îi făcea sănătoși.
12. Dar ziua a început să se plece spre seară. Și, venind la El, cei
doisprezece I-au spus: Dă drumul mulțimii să se ducă prin satele și
prin sătulețele dimprejur, ca să poposească și să-și găsească mâncare,
că aici suntem în loc pustiu.
13. Iar El a zis către ei: Dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu
avem mai mult de cinci pâini și doi pești, afară numai dacă, ducându-ne
noi, vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta.
14. Căci erau ca la cinci mii de bărbați. Dar El a zis către ucenicii
Săi: Așezați-i jos, în cete de câte cincizeci de inși.
15. Și au făcut așa și i-au așezat pe toți.
16. Iar Iisus, luând cele cinci pâini și cei doi pești și privind la
cer, le-a binecuvântat, a frânt și a dat ucenicilor, ca să pună mulțimii
înainte.
17. Și au mâncat și s-au săturat toți și au luat ceea ce le-a rămas,
douăsprezece coșuri de fărâmituri.
18. Și când Se ruga El singur, erau cu El ucenicii, și i-a întrebat,
zicând: Cine zic mulțimile că sunt Eu?
19. Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul, iar alții Ilie, iar alții
că a înviat un prooroc din cei vechi.
20. Și El le-a zis: Dar voi cine ziceți că sunt Eu? Iar Petru, răspunzând, a zis: Hristosul lui Dumnezeu.
21. Iar El, certându-i, le-a poruncit să nu spună nimănui aceasta,
22. Zicând că Fiul Omului trebuie să pătimească multe și să fie
defăimat de către bătrâni și de către arhierei și de către cărturari și să
fie omorât, iar a treia zi să învieze.
23. Și zicea către toți: Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-Mi urmeze Mie;
24. Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde; iar cine-și va
pierde sufletul pentru Mine, acela îl va mântui.
25. Că ce folosește omului dacă va câștiga lumea toată, iar pe sine
se va pierde sau se va păgubi?
26. Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, de
acesta și Fiul Omului se va rușina, când va veni întru slava Sa și a
Tatălui și a sfinților îngeri.
27. Cu adevărat însă spun vouă: Sunt unii, dintre cei ce stau aici,
care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu.
28. Iar după cuvintele acestea, ca la opt zile, luând cu Sine pe Petru
și pe Ioan și pe Iacov, S-a suit pe munte ca să Se roage.
29. Și pe când se ruga El, chipul feței Sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea Lui albă strălucind.
30. Și iată doi bărbați vorbeau cu El, care erau Moise și Ilie,
31. Și care, arătându-se întru slavă, vorbeau despre sfârșitul Lui,

pe care avea să-l împlinească în Ierusalim.
32. Iar Petru și cei ce erau cu el erau îngreuiați de somn; și
deșteptându-se, au văzut slava Lui și pe cei doi bărbați stând cu El.
33. Și când s-au despărțit ei de El, Petru a zis către Iisus:
Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe: una
Ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune.
34. Și, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și i-a umbrit; și
ei s-au spăimântat când au intrat în nor.
35. Și glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales,
de acesta să ascultați!
36. Și când a trecut glasul, S-a aflat Iisus singur. Și ei au tăcut și
nimănui n-au spus nimic, în zilele acelea, din cele ce văzuseră.
37. În ziua următoare, când s-au coborât din munte, L-a întâmpinat
mulțime multă.
38. Și iată un bărbat din mulțime a strigat, zicând: Învățătorule,
rogu-mă Ție, caută spre fiul meu, că îl am numai pe el;
39. Și iată un duh îl apucă și îndată strigă și-l zguduie cu spume și
abia pleacă de la el, după ce l-a zdrobit.
40. Și m-am rugat de ucenicii Tăi ca să-l alunge, și n-au putut.
41. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios și îndărătnic!
Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău.
42. Și, apropiindu-se el, demonul l-a aruncat la pământ și l-a
zguduit. Iar Iisus a certat pe duhul cel necurat și a vindecat pe copil
și l-a dat tatălui lui.
43. Iar toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Și mirându-se
toți de toate câte făcea, a zis către ucenicii Săi:
44. Puneți în urechile voastre cuvintele acestea: Căci Fiul Omului
va fi dat în mâinile oamenilor.
45. Iar ei nu înțelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei ca
să nu-l priceapă și se temeau să-L întrebe despre acest cuvânt.
46. Și a intrat gând în inima lor: Cine dintre ei ar fi mai mare?
47. Iar Iisus, cunoscând cugetul inimii lor, a luat un copil, l-a pus
lângă Sine,
48. Și le-a zis: Oricine va primi pruncul acesta, în numele Meu, pe
Mine Mă primește; iar oricine Mă va primi pe Mine, primește pe Cel
ce M-a trimis pe Mine. Căci cel ce este mai mic între voi toți, acesta
este mare.
49. Iar Ioan, răspunzând, a zis: Învățătorule, am văzut pe unul care,
în numele Tău, scoate demoni și l-am oprit, pentru că nu-Ți urmează
împreună cu noi.
50. Iar Iisus a zis către el: Nu-l opriți; căci cine nu este împotriva
voastră este pentru voi.
51. Și când s-au împlinit zilele înălțării Sale, El S-a hotărât să
meargă la Ierusalim.
52. Și a trimis vestitori înaintea Lui. Și ei, mergând, au intrat într-un
sat de samarineni, ca să facă pregătiri pentru El.
53. Dar ei nu L-au primit, pentru că El se îndrepta spre Ierusalim.
54. Și văzând aceasta, ucenicii Iacov și Ioan I-au zis: Doamne, vrei
să zicem să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut și Ilie?
55. Iar El, întorcându-Se, i-a certat și le-a zis: Nu știți, oare, fiii
cărui duh sunteți? Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele
oamenilor, ci ca să le mântuiască.
56. Și s-au dus în alt sat.
57. Și pe când mergeau ei pe cale, zis-a unul către El: Te voi însoți,
oriunde Te vei duce.
58. Și i-a zis Iisus: Vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi;
dar Fiul Omului n-are unde să-Și plece capul.
59. Și a zis către altul: urmează-Mi. Iar el a zis: Doamne, dă-mi
voie întâi să merg să îngrop pe tatăl meu.
60. Iar El i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții lor, iar tu mergi
de vestește împărăția lui Dumnezeu.
61. Dar altul a zis: Îți voi urma, Doamne, dar întâi îngăduie-mi ca
să rânduiesc cele din casa mea.
62. Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug și se uită
îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu.
http://bibliaortodoxa.ro/
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Cel pierdut, regăsit în Dumnezeu!

Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel
pierdut, ne spune Sfânta Evanghelie. Dumnezeu Întrupat
Își arată milostivirea, prin venirea Sa, față de omul păcătos, care, conform dreptei judecăți, era „pierdut”, însă prin
puterea și harul lui Dumnezeu care au venit prin Fiul, cel
pierdut este căutat, aflat și înscris în rândul celor mântuiți.
Zaheu era nu numai un păcătos de rând, fiind vameș, ci
era mai-marele vameșilor, deci mai marele celor deveniți
bogați din abuzurile pe care le făceau asupra semenilor.
Adeseori, unde există lăcomie de avere, cel stăpânit
de ea își îngăduie, fără mustrări de conștiință, tot felul de
silnicii și împilări față de aproapele său. De aceea, judecata dumnezeiască îl numește pierdut, deci nu o judecată
omenească, una care poate greși. Sfântul Ignatie Briancianinov spune că pricina vieții păcătoase pe care o ducea
Zaheu este aceeași cu a oamenilor de astăzi care duc o
viață de păcat și anume, urmarea obiceiurilor generale
ale lumii și necunoașterea sau cunoașterea superficială
a Legii lui Dumnezeu.
Într-adevăr, foarte mulți oameni se îngrijesc doar de
starea lor lumească, dorind doar sporirea materială și
îmbogățirea pământească. Și Zaheu și mulți din zilele
noastre spun că trăiesc „ca toată lumea”.
Însă Cuvântul Cel Veșnic al lui Dumnezeu ne
îndeamnă: „Intrați prin poarta cea strâmtă, că
largă este poarta și lată este calea care duce
la pieire și mulți sunt cei care o află. Și strâmtă
este poarta și îngustă este calea care duce la
viață și puțini sunt care o află” (Mt. 7, 13-14). Ce
folos pentru Zaheu și cei ca el că își realizase
o situație sigură, strălucită, însă duhovnicește
era un păcătos pierdut, sortit iadului. Iată însă
că harul lui Dumnezeu l-a mișcat pe Zaheu și
în timpul când Mântuitorul lumii Și-a săvârșit
pribegia Sa pământească, acesta are dorința
de a-L vedea pe Domnul, și va dovedi prin fapte
această dorință curată a inimii sale.
Cum însă nu este nimic ascuns înaintea
lui Dumnezeu, Cel ce cunoștea dorința inimii
lui Zaheu, a binevoit să-l cerceteze pe acesta în casa
sa. Deci, la dorința lui Zaheu de a-L vedea pe Domnul,
răspunsul care vine din partea lui Dumnezeu este deplin
și-l copleșește pe Zaheu, pentru că nu numai că Îl poate
vedea pe Dumnezeu, ci se învrednicește să-L primească
în casa sa, și ceea ce este și mai important, și în viața și
sufletul său, dăruindu-i mântuirea. Desigur că și Zaheu
răspunde la chemarea lui Dumnezeu, pentru că îl cuprinde
o bucurie nemaiîntâlnită până atunci, o bucurie din bucuria
cea veșnică a Împărăției lui Dumnezeu, „căci împărăția lui
Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și
bucurie în Duhul Sfânt” (Rm. 14, 17), căci i s-a făcut greață
de păcatele sale, inima s-a curățit de relele ce le adunase
până atunci și a dobândit o bogăție nepieritoare și nestricăcioasă. Dobândindu-L pe Dumnezeu, Zaheu constată
dintr-o dată că nu are ce face cu atâta bogăție ce a adunat
și dintr-o dată vede nedreptățile pe care le săvârșise până
atunci și se hotărăște, mărturisind înaintea lui Dumnezeu:
„iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor
și, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit”.
Doar după întâlnirea cu Hristos, Zaheu avea să înțeleagă
adevărul cuvintelor Sfântului Apostol Pavel care spune
că: „noi n-am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu
putem să scoatem ceva din ea afară; ci, având hrană și
îmbrăcăminte cu acestea vom fi îndestulați. Cei ce vor să
se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită și în cursă și în

multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă
pe oameni în ruină și în pierzare. Că iubirea de argint este
rădăcina tuturor relelor și cei ce au poftit-o cu înfocare au
rătăcit de la credință, și s-au străpuns cu multe dureri” (I
Tim 6, 7-10). Zaheu, recunoscându-și lăcomia de avere,
se hotărăște să se curețe, să-și sfințească prin întoarcerea
împătrită și prin milostenie atât inima, cât și casa sa.
Pocăința este primită de Dumnezeu și, dacă până
atunci era pierdut pentru Dumnezeu, iată că acum, aflat
fiind de Hristos Domnul, se învrednicește să audă cuvintele: „astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că
și el este fiul lui Avraam”, dobândind atât mântuirea, cât
și înfierea prin faptul că devine fiu al lui Avraam, părintele
celor credincioși. Prin cuvântul „casă” se poate înțelege
sufletul lui Zaheu, unde a intrat mântuirea, prin scoaterea
afară a păcatului și primirea înăuntru a lui Hristos.
Între rugăciunile Bisericii există și Rugăciunile ce se
citesc înainte de împărtășire, unde în Rugăciunea a doua,
a Sfântului Ioan Gură de Aur, sufletul nostru este asemănat
cu o casă unde ar trebui să intre Dumnezeu: „Doamne,
Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic, nici în stare
să Te primesc sub acoperământul casei sufletului meu,

pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine
loc potrivit ca să-Ți pleci capul. Ci, precum din înălțime
Te-ai plecat pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia
mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea
necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup...”.
Dar cuvântul „casă” poate fi privit și ca locuința lui Zaheu, în acest sens, se spune în Rânduiala binecuvântării
casei noi, unde se citește această pericopă din Sfânta
Evanghelie, iar în cuprinsul rugăciunilor se spune: „Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai binevoit
a intra sub acoperământul vameșului Zaheu și Te ai făcut
mântuire lui și la toată casa lui, Însuți și acum păzește
nevătămați de toată răutatea pe cei ce voiesc a locui aici
și aduc Ție rugăciuni prin noi nevrednicii, binecuvântându
i pe dânșii și casa aceasta, și păstrând totdeauna viața lor
nebântuită și dăruindu le cu îndestulare toate bunătățile
Tale spre folos prin binecuvântarea Ta …”; sau de ce nu,
chiar întreaga familie a lui Zaheu, în care a intrat cunoștința
de Dumnezeu și viețuirea după voia și poruncile Lui. Fie
ca Dumnezeu să intre și să locuiască, să se odihnească
totdeauna, atât în sufletele, cât și în casele noastre.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii, a lui
Zaheu, Sf. Ev. Luca 19, 1-10, 25 ianuarie)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Anticoncepționalele pot provoca
pierderea vederii (STUDIU)

De Re(d)acționarul

Academia Americană de Oftalmologie a
dezvăluit la sfârșitul anului 2013 încă un motiv
pentru a evita anticoncepționalele – riscul pierderii vederii.
Femeile care iau anticoncepționale de peste
3 ani au un risc crescut de a dezvolta glaucom,
o afecțiune a ochilor ce poate provoca orbirea.
Descoperirile vin dintr-un studiu nou, efectuat
pe 3.400 de femei cu vârste de la 40 de ani în
sus care au participat la Studiul de Examinare
a Sănătății și Nutriției din Statele Unite efectuat
între 2005 și 2008.
Prin acest studiu s-a descoperit că femeile
care iau anticoncepționale, indiferent de marcă,
de cel puțin 3 ani, prezintă
risc dublu de a dezvolta
afecțiunea, care netratată
poate duce la orbire.
Studiul nu a descoperit
motivul anume pentru care
anticoncepționalele pot
provoca glaucom; cu toate
acestea, studiile anterioare
au arătat că estrogenul
joacă un rol în dezvoltarea afecțiunii. Multe pilule
contraceptive conțin estrogen.
În lumina acestor descoperiri, cercetătorii care au
efectuat studiul, inclusiv cei de la Universitatea
din California, San Francisco, sfătuiesc doctorii să informeze pacienții de riscurile crescute
asociate anticoncepționalelor. Într-un comunicat
de presă, Dr. Shan Lin de la Universitatea din
California spune:
„Acest studiu ar trebui să fie un impuls pentru
ca alte viitoare studii să dovedească legătura
cauză-efect dintre pilulele contraceptive și glaucom. În acest moment, femeile care au luat pilule
contraceptive de 3 sau mai mulți ani, ar trebui
testate pentru glaucom și urmărite îndeaproape
de un oftalmolog.”
Glaucomul este alături de cancer și tensiunea

arterială pe lista problemelor majore de sănătate provocate de pilulele contraceptive. Potrivit
Clinicii Mayo, folosirea anticoncepționalelor
pentru perioade lungi de timp crește riscul de
tensiune arterială mare, cancer cervical, cancer
al ficatului și foarte posibil cancer de sân. De
fapt, anticoncepționalele orale (inclusiv pastilele)
pe bază de estrogen-progesteron sunt clasificate ca fiind cancerigene de Gradul 1, atât de
Organizația Mondială a Sănătății, cât și de Societatea Americană de Cancer. Fiind etichetate ca
Grup 1 înseamnă că elementul este „cancerigen
pentru oameni” mai degrabă decât „posibil cancerigen pentru oameni”, cum e Grupul 2A. Doar

puțin peste o sută de elemente sunt clasificate
drept „cancerigene pentru oameni”, deci formele
obișnuite de anticoncepționale sunt într-o clasă
periculoasă.
În plus, Clinica Mayo spune ca pilulele contraceptive pot crește de asemenea riscul de boli
cardiovasculare la femeile de peste 35 de ani
care fumează.
LiveActionNews –
adus în românește de Știri pentru Viață
Sursa:
http://www.culturavietii.ro/2014/12/05/
riscuri-anticonceptionale-pot-provoca-pierderea
-vederii-studiu/
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Din Acatistul Sfintei Xenia
din Sankt Petersburg (24 ianuarie)

Condacul 1
Ție celei alese, bineplăcutei lui Dumnezeu și nebunei
pentru Hristos, Sfântă și fericită maică Xenia, care ai
ales nevoința răbdării și relei pătimiri, cântare de laudă
îți aducem toți cei ce cinstim Sfântă pomenirea ta. Iar
tu ne apără de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, ca să
strigăm ție: Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea
bineprimită pentru sufletele noastre.
Icosul 1
Vieții îngerești ai râvnit maică fericită, căci după
moartea soțului tău ai lepădat frumusețea lumii acesteia
și toate cele din ea: pofta ochilor, pofta trupului și trufia
vieții, dobândind nebunia cea pentru Hristos. Pentru
aceasta auzi acum de la noi smerite laude:
Bucură-te, că te-ai asemănat prin viața ta Sfântului
Andrei celui nebun pentru Hristos;
Bucură-te, că lepădându-te de numele tău, cu numele
celui adormit te-ai numit;
Bucură-te, că nebunia cea pentru Hristos ai început-o
luând numele soțului tău Andrei;
Bucură-te, căci numindu-te cu nume bărbătesc
neputința femeiască ai lepădat;
Bucură-te, că toată avuția ta ai împărțit-o oamenilor
buni și săracilor;
Bucură-te, că pentru Hristos ai primit sărăcia cea de
bunăvoie;
Bucură-te, că prin nebunia ta ne-ai învățat să lepădăm
cugetarea cea deșartă a acestui veac;
Bucură-te, bună mângâietoare a tuturor celor ce
aleargă cu credință la tine;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.

a nebuniei pentru Hristos, dată ție de Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ai ascuns strălucirea harului prin
nebunia cea părută;
Bucură-te, că ai dobândit darul înainte-vederii prin
înalta ta smerenie și prin nevoința rugăciunii;
Bucură-te, că ai folosit darul tău spre binele și mântuirea celor în suferințe;
Bucură-te, ceea ce ca o mai înainte-văzătoare ai zărit
suferințele omenești în necuprinse depărtări;
Bucură-te, ceea ce ai proorocit femeii celei bune
despre nașterea fiului ei;
Bucură-te, că pentru acea femeie ai cerut prunc de
la Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ai învățat pe toți să alerge la
Dumnezeu prin rugăciune;
Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.
Text și icoană: www.crestinortodox.ro

Condacul 2
Văzând străină petrecerea ta, că ai defăimat toată
odihna și bogăția lumească, rudeniile tale cele după trup
te-au crezut ieșită din minți; dar locuitorii cetății lui Petru
văzând neagonisirea și sărăcia ta cea de bună voie au
cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2
Înțelepciunea cea dată ție de Dumnezeu ai ascuns-o,
Sfântă Xenia sub nebunia cea părută, în deșertăciunea
marelui oraș viețuind ca o locuitoare a pustiei și înălțând
neîncetate rugăciuni lui Dumnezeu. Iar noi minunându-ne
de această petrecere a ta îți aducem unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce ai primit pe umerii tăi greaua cruce
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