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Editorial

Fiecare viață e un dar!

Se întâmplă uneori în viață să ajungem la o răscruce de
drumuri, să trebuiască să alegem una din cele 2 căi ce ni se
aștern înainte: Viața sau moartea. Adeseori alegem moartea și
apoi purtăm o viață întreagă pe umeri povara alegerii noastre
nesăbuite.
Am uitat oare bunătatea? De ce sacrificăm pe altarul
comodității și al necredinței viața propriilor prunci, a celor ce sunt
sânge din sângele nostru? Mi-e glasul prea slab să strig durerea
unei nații ce și-a ucis cu premeditare peste 20 milioane de fii!
Oare nu e destul? Oare nu am vărsat prea mult sânge încât să
mai nădăjduim iertarea?
De ce avem nevoie ca să oprim măcelul? Căci deși
lumea de azi iubește comoditatea, plăcerile trupești fără
nesaț alături de o întreagă gamă de metode contraceptive
și/sau avortive, totuși există în rândul celor tineri și nu numai
o GENERAȚIE PENTRU VIAȚĂ, o mână de oameni curați
la minte, trup și suflet ce îndrăznesc să afirme cu tărie că
FIECARE VIAȚĂ E UN DAR! „Strigătul mut” al celor uciși
înainte de a vedea prima lor rază de soare e prea puternic
încât acești câțiva „nebuni” (după normele contemporane)
frumoși să stea locului, să nu iasă în stradă să spună lumii
întregi că darul vieții e sacru și că dreptul de viață și de
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

moarte asupra oricărei făpturi nu îl are decât Creatorul,
nicidecum omul.
Aceasta e menirea Marșului pentru Viață, ajuns la nivel
național la a cincea ediție, iar pe plan local fiind al treilea an
consecutiv când el are loc. Nu întâmplător tema ediției 2015 este
„Fiecare viață e un dar!”
La Tg-Jiu ne vom întâlni sâmbătă, 21 martie, orele 12.00 în
fața Bisericii „Înălțarea Domnului”, din zona Paralela 45. În jurul
orei 12.15, vom porni la drum cu icoane și bannere pe traseul
Victoriei-Victoriei pietonal-Piața Prefecturii-Paraclisul Mitropolitan
„Sfinții Voievozi Mihail, Gavriil și Rafail.” În casa Domnului, după
rugăciunea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, modelul
nostru de mamă (Acatistul Buneivestiri), vor urma discursuri din
partea organizatorilor: Provita Gorj, Down Art Therapy, ASCOR
Tg-Jiu și Vasiliada Tg-Jiu. Seara, în jurul orei 21.00, ne vom reuni
în Parcul Coloanei Infinitului, pentru a lansa 21 de lampioane
colorate cu dorințe, manifestare ce va marca finalul Marșului și
totodată va sărbători Ziua Sindromului Down.
Alături de noi, în întreaga țară și în Republica Moldova, alte 58
localități vor celebra anul acesta Marșul pentru Viață prin diverse
activități, pe parcursul Săptămânii pentru Viață. De la an la an,
numărul celor implicați a crescut, ceea ce ne dă nădejdea unui
viitor mai bun, cel puțin la nivel micro.
Revenind la ceea ce ne motivează să luăm parte la Marș, am
să punctez câteva realități și totodată invitații:
- când ești fată tânără și necăsătorită și ai rămas însărcinată,
prietenul „binevoitor” te îndeamnă (a se citi – forțează) la avort; fii
curajoasă, dă viață celui/celei ce te va iubi necondiționat și vino
la Marș să fii exemplu altor tinere în situația ta;
- când ești căsătorită și ai deja 2 copii (deja prea mulți?!) și ești
gravidă cu al treilea, soțul sau cea mai bună prietenă argumentează stăruitor curmarea vieții celui din pântece; naște și vino la
Marș să fii un model pentru alte mame în aceeași situație;
- când doctorul, în urma multiplelor analize din timpul sarcinii,
ți-a spus că fătul se va naște cu dizabilități (deși uneori diagnosticul
e greșit!) și ți-a recomandat avortul ca soluție firească, ignoră-i
sfatul criminal, dă naștere pruncului și vino cu el la Marș ca să
arătați împreună tuturor că fiecare viață merită prețuită;
- când copilul tău s-a născut cu Sindromul Down și toată
lumea se poartă cu el de parcă ar avea lepră, iar la Maternitate
ți s-a spus că e „retardat sau că mai bine te-ai ruga să moară”,
îndrăznește să visezi un viitor luminos pentru îngerașul tău, cu
posibilități de dezvoltare numai de Dumnezeu știute; ia-l de mână
și veniți la Marșul pentru Viață pentru ca din curajul și tăria voastră
de a merge împreună mai departe, indiferent de obstacole, să
dați și altor mame de copii cu Sindrom Down măcar o fărâmă și
un strop de nădejde;
- când ai deja peste 40 de ani și ești însărcinată, nu ține cont
de gura lumii ce te judecă aspru pentru „rușinea” de a fi mamă
la „așa vârstă înaintată”; iubește-ți copilul și hai cu tot cu burtică
la Marș...
Și oare câte astfel de exemple și multe altele ar mai fi? Cu
sutele... Dar cu fiecare în parte, găsim tot atâtea motive să participăm la Marșul de anul acesta, ca să dăm de veste celor ce nu
au urechi să audă și ochi să vadă că FIECARE VIAȚĂ E UN DAR,
că fiecare copil e dorit de Cineva și că... în urma noastră rămân
faptele și alegerile noastre, moartea ce s-a cuibărit în sufletele
și în pântecele noastre sau pruncii noștri rostind adesea „Mami,
TE ubec!”...
Radu Buțu,
Down ART Therapy - asociatiaDART.info
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL X

1. Iar după acestea, Domnul a ales alți șaptezeci (și doi) și
i-a trimis câte doi înaintea feței Sale, în fiecare cetate și loc,
unde Însuși avea să vină.
2. Și zicea către ei: Secerișul este mult, dar lucrătorii sunt
puțini; rugați deci pe Domnul secerișului, ca să scoată lucrători
la secerișul Său.
3. Mergeți; iată, Eu vă trimit ca pe niște miei în mijlocul
lupilor.
4. Nu purtați pungă, nici traistă, nici încălțăminte; și pe
nimeni să nu salutați pe cale.
5. Iar în orice casă veți intra, întâi ziceți: Pace casei acesteia.
6. Și de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni
peste el, iar de nu, se va întoarce la voi.
7. Și în această casă rămâneți, mâncând și bând cele ce vă
vor da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutați
din casă în casă.
8. Și în orice cetate veți intra și vă vor primi, mâncați cele
ce vă vor pune înainte.
9. Și vindecați pe bolnavii din ea și ziceți-le: S-a apropiat
de voi împărăția lui Dumnezeu.
10. Și în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, ieșind în
piețele ei, ziceți:
11. Și praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea
noastră vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta să știți, că s-a apropiat
împărăția lui Dumnezeu.
12. Zic vouă: Că mai ușor va fi Sodomei în ziua aceea, decât
cetății aceleia.
13. Vai ție, Horazine! Vai ție, Betsaido! Căci dacă în Tir și
în Sidon s-ar fi făcut minunile care s-au făcut la voi, de mult
s-ar fi pocăit, stând în sac și în cenușă.
14. Dar Tirului și Sidonului mai ușor le va fi la judecată,
decât vouă.
15. Și tu, Capernaume, nu ai fost înălțat, oare, până la cer?
Până la iad vei fi coborât!
16. Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, și cel ce se
leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine
se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine.
17. Și s-au întors cei șaptezeci (și doi) cu bucurie, zicând:
Doamne, și demonii ni se supun în numele Tău.
18. Și le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din
cer.
19. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii,
și peste toată puterea vrăjmașului, și nimic nu vă va vătăma.
20. Dar nu vă bucurați de aceasta, că duhurile vi se pleacă,
ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri.
21. În acest ceas, El S-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Te
slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului,
că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai
descoperit pruncilor. Așa, Părinte, căci așa a fost înaintea Ta,
bunăvoința Ta.
22. Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu și nimeni nu
cunoaște cine este Fiul, decât numai Tatăl, și cine este Tatăl,
decât numai Fiul și căruia voiește Fiul să-i descopere.
23. Și întorcându-Se către ucenici, de o parte a zis: Fericiți
sunt ochii care văd cele ce vedeți voi!
24. Căci zic vouă: Mulți prooroci și regi au voit să vadă
ceea ce vedeți voi, dar n-au văzut, și să audă ceea ce auziți,
dar n-au auzit.
25. Și iată, un învățător de lege s-a ridicat, ispitindu-L și
zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci?
26. Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum
citești?
27. Iar el, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea
ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți.
28. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta și vei trăi.

29. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus:
Și cine este aproapele meu?
30. Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim
la Ierihon, și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat
și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort.
31. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături.
32. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând,
a trecut pe alături.
33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și,
văzându-l, i s-a făcut milă,
34. Și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn și vin, și, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de
oaspeți și a purtat grijă de el.
35. Iar a doua zi, scoțând doi dinari i-a dat gazdei și i-a zis:
Ai grijă de el și, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce,
îți voi da.
36. Care din acești trei ți se pare că a fost aproapele celui
căzut între tâlhari?
37. Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis:
Mergi și fă și tu asemenea.
38. Și pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie,
cu numele Marta, L-a primit în casa ei.
39. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se
la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui.
40. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a
zis: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să
slujesc? Spune-i deci să-mi ajute.
41. Și, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te
îngrijești și pentru multe te silești;
42. Dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună și-a ales,
care nu se va lua de la ea.
http://bibliaortodoxa.ro
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Calea postului!

Perioada Postului celui Mare în care ne aflăm ne
cheamă pe fiecare credincios în parte și pe toți laolaltă
să primim această experiență întocmai ca o călătorie
duhovnicească, călătorie care ar trebui să ne înalțe
treaptă cu treaptă la o nouă stare spirituală, prin
săptămânile Postului și prin fiecare Duminică până
la înălțimea Duminicii Învierii. Părintele Schmemann
ne atrage atenția despre adevăratul sens al Postului
Paștelui, căci „după cum citim, pocăința este începutul
și condiția pentru o adevărată viață creștină. Primul cuvânt al lui Hristos când a început să propovăduiască a
fost: „Pocăiți-vă!” (Matei IV, 17). Dar ce este pocăința?
În graba vieții noastre cotidiene nu avem timp să ne
gândim la aceasta ci, pur și simplu, socotim că tot ce
avem de făcut de-a lungul Postului este să ne abținem
de la consumarea anumitor mâncăruri, să renunțăm
la „distracții”, să ne spovedim, să luăm dezlegarea
de la duhovnic, să primim (o dată în tot anul!) Sfânta
Împărtășanie, iar apoi să ne considerăm în perfectă
„rânduială” până anul viitor. Cu toate acestea, trebuie
să existe un motiv pentru care Biserica a rânduit șapte
săptămâni ca o vreme aparte pentru pocăință și pentru
care ne cheamă la un lung și susținut efort duhovnicesc. Fără îndoială că toate acestea mă privesc pe
mine, credința mea, viața mea, apartenența mea la
Biserică. Nu este atunci prima mea datorie să încerc
să înțeleg învățătura Bisericii mele despre Post, să
încerc să fiu un creștin ortodox nu numai cu numele,
ci și prin însăși viața mea?
La întrebările: Ce este pocăința? De ce avem nevoie
de ea? Cum ne putem pocăi? Postul Paștelui ne oferă
răspunsurile. Acesta este cu adevărat o școală a pocăinței
la care fiecare creștin trebuie să meargă an de an pentru
a-și adânci credința, a-și reconsidera și, dacă este posibil, a-și schimba viața. Este un minunat pelerinaj către
izvoarele credinței ortodoxe - o redescoperire a felului
ortodox de a fi. Biserica ne împărtășește sensul acestei
perioade unice prin intermediul structurii și atmosferei
slujbelor Postului” (Alexander Schmemann, Postul cel
Mare, trad. Andreea Stroe și Laurențiu Constantin, Ed.
Univers enciclopedic, Buc. 1995, p. 9-10).
Fiecare Duminică din Postul cel Mare ne înfățișează
două teme, una în care fiecare Duminică aparține
urcușului duhovnicesc al postului și alta care s-a adăugat
în decursul timpului, pe parcursul istoric al Bisericii. În
acest sens, în prima Duminică a Postului Mare, pericopa
din Sfânta Evanghelie rânduită anume să se citească
ne pune înainte Chemarea Ucenicilor de către Domnul,
Aflarea Sa pentru cei care au răspuns chemării, la care
au făcut părtași și pe alții, mărturisirea Lui ca „Acela
despre Care au scris Moise în Lege și Proorocii” și descoperirea de cei ce au venit și au văzut (ca și Natanael)
a faptului că Iisus Hristos, Mesia Cel anunțat de Moise și
Prooroci este „Fiul lui Dumnezeu și Împăratul sau Regele
poporului celui ales al lui Dumnezeu”. Această chemare
este adresată totdeauna de Domnul, până la sfârșitul
veacurilor, către toți oamenii din toate locurile și din toate
timpurile, rămâne ca oamenii să audă această chemare și
să răspundă fiecare pozitiv pentru a afla ceea ce au aflat
atunci Apostolii și de atunci înainte cei care au devenit
mereu ucenici ai Domnului.
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În timpurile de început ale creștinismului, aceste pericope făceau parte din pregătirea pentru Botezul care se
primea în timpul Liturghiei din noaptea Învierii, de aceea
se și cântă până astăzi la strană în loc de cântarea Trisaghionului, cântarea: „Câți în Hristos v-ați botezat, în
Hristos v-ați și-mbrăcat. Aliluia” (cf. Ga. 3, 27). Botezul reprezintă intrarea într-o nouă viață, o viață în Hristos, care
le-a fost vestită și făgăduită celor din perioada Vechiului
Testament și pe care ei au acceptat-o prin credință, dar
pe care ei nu au văzut-o împlinită, așa cum spune pericopa din Apostol care se citește în această zi. Căci „după
ce a menționat oamenii drepți ai Vechiului Testament,
Epistola (Evrei XI, 24-26, 32-40; XII, 2) concluzionează:
„Și toți aceștia mărturisiți fiind prin credință, n-au primit
făgăduința. Pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi
ceva mai bun....” Dar ce este aceasta? Răspunsul este
dat în pericopa evanghelică a primei Duminici (Ioan 1,
43-51). „... Mai mari decât acestea veți vedea. Și i-a zis:
Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul
deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și
coborându-se peste Fiul Omului.” Aceasta se tălmăcește:
voi catehumeni, voi care credeți în Hristos, voi, care doriți
să fiți botezați, care vă pregătiți voi înșivă pentru Paște –
veți vedea începutul veacului celui nou, împlinirea tuturor
celor făgăduite, arătarea împărăției lui Dumnezeu. Dar o
veți vedea numai dacă aveți credință și dacă vă pocăiți,
dacă schimbați pornirea cea rea a minții, dacă purtați
dorul (după cele duhovnicești – n.tr.), dacă vă osteniți
pentru aceasta” (Ibidem, p. 80).
Din punct de vedere istoric, în prima Duminică se
prăznuiește „Duminica Ortodoxiei” – respectiv Biruința
Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor, dintre care ultima a
fost lupta împotriva icoanelor, prin restabilirea cinstirii
icoanelor ce a avut loc la Constantinopol la 11 martie
843, în Prima Duminică din Postul Mare, numită de
atunci „Duminica Ortodoxiei”. Deși respinsă atunci și de
atunci pentru totdeauna această erezie iconoclastă, ea
a fost reluată sub diferite forme în timpurile moderne, a
se vedea în acest sens atitudinea cultelor neoprotestante
împotriva cinstirii Sfintei Cruci și a Sfintelor Icoane, sau
lupta dusă în justiție împotriva prezenței Icoanelor în
Școli. În acest sens spunea Părintele Arsenie Boca că
„în veacul al VIII-lea al erei creștine a fost, printre altele,
o mare luptă pentru icoane. A trebuit un sobor ecumenic,
ultimul sobor, al VII-lea, să apere cinstirea sfintelor icoane.
Atunci erau iudeii care pârau icoanele la împărați, precum
că sunt chipuri cioplite și închinare la lemne. Deși atunci
s-a pus capăt răutății și multe veacuri icoanele au fost în
cinste, astăzi iarăși li se găsește vină. Atunci li se zicea
că-s o închinare greșită lui Dumnezeu. Azi vina lor e că
amintesc de Dumnezeu. Dar mai e o icoană în primejdie:
icoana lui Iisus, pe care o avem în noi, în fiecare, căci
de la Botez fiecare suntem destinați să fim o icoană a
lui Iisus. Împotriva acestei icoane a lui Iisus în noi se dă
azi o luptă mai vrăjmașă ca odinioară împotriva sfintelor
icoane. Se dă o luptă împotriva icoanei omului! Unde-i
sunt apărătorii?” (Părintele Arsenie Boca, Ziceri, Ed.
Teognost, Cluj-Napoca).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica întâi din Post, a Ortodoxiei,
Sf. Ev. Ioan 1, 43-51, 1 martie)
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Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia

40 de ostași (ofițeri) creștini
Puternici, viteji și frumoși,
Din cele mai grele lupte
Se-întorceau victorioși.

De la Sfântul Chirion,
În temniță, sfinții învățau,
Cum să-nfrunte situația
Și zi și noapte se rugau.

Ca-n iezerul din Sevastia,
Toți cei 40 să fie aruncați
În apa care înghețase;
Dezbrăcați și-apoi legați.

În mâinile Domnului,
Sufletele ei și-au dat,
Doar Meliton, fiind puternic,
Încă a mai respirat.

Scăpau teferi totdeauna
Într-un mod misterios,
Pentru că îi însoțea
Domnul Iisus Hristos.

Îi sfătuia, părintește,
Să-și pună nădejdea-n Dumnezeu,
Cel Care le-a purtat de grijă
Și pe toți i-a protejat mereu.

Ei vitejește au răbdat
Gerul și vântul aspru ce sufla;
Prin rugăciuni îmbărbătându-se
Cununa biruinței spre-a lua.

Tiranii închinători la idoli,
Au poruncit slujitorilor
Ca să ardă lângă râu
Trupurile mucenicilor.

În vremea crudului împărat,
Licinius (308-324), ei trăiau
Și a voievodului Agricolae,
Ai cărui ostași erau,

Șapte zile-au stat închiși,
Flămânzi, dar plini de înțelepciune
Cu credință cântau psalmi,
Stăruind în rugăciune.

Sosind întâiul ceas din noapte,
Când gerul s-a lăsat cumplit
Unul din ei nemaiputând să rabde,
A renunțat și-n feredeu (baie) a fugit.

Ei le-au încărcat în car.
Doar pe Meliton l-au lăsat,
Pe care credincioasa-i maică,
În spate trupul i-a purtat.

În Sevastia Armeniei.
Și-acest voievod sălbatic, înșelător,
Din război când s-au întors,
A părut că e mai îngăduitor.

În a opta dimineață,
Când Lisie-n Sevastia a venit,
Cu promisiuni deșarte,
Ca să-i înduplece a stăruit.

Dar când și-a atins piciorul
De apa caldă din feredeul pregătit,
Doar când a simțit căldura,
S-a prăbușit și a murit.

Un foc mare au făcut
Cu lemne și vreascuri uscate
Și-au pus trupurile sfinte,
Ca să le ardă pe toate. (40)

I-a felicitat, cu viclenie,
Pentru calitățile lor…,
Dar în același timp le-a poruncit
Să se închine zeilor.

A trecut apoi la amenințări,
Dar cu același rezultat.
Sfinții 40 de Mucenici
Au fost de neînduplecat;

Iar în ceasul al treilea din noapte,
O lumină ca soarele a strălucit
Și apa-nghețată din iezer,
Ca prin minune s-a încălzit.

Doar oasele au rămas
În acel loc, pe uscat.
Pentru a li se șterge urma,
Pe toate-n apă le-au aruncat.

Așa cum în războaie au luptat
Cu atâta dăruire,
Tot astfel și idolilor,
Să le aducă cinstire.

Că ei credeau în Dumnezeu,
Pe Care-L iubeau nespus
Și că-i detestau pe idoli,
Voievodului i-au spus.

Ostașii care îi păzeau,
Cuprinși de somn, au adormit.
Numai străjerul închisorii,
Cugeta la cel ce a murit.

După trei zile, noaptea, în vis,
Episcopului Petru s-au arătat
Și să le scoată din râu,
Sfinții 40 de Mucenici l-au rugat.

Când a aflat Agricolae
Că cei 40 sunt creștini cu-adevărat,
El fiind la idoli închinător,
Foarte rău s-a supărat.

Acesta a poruncit,
Indignat și plin de ură,
Ca pe minunații sfinți,
Să-i lovească peste gură.

Uitându-se la cei vii,
A văzut că toți se rugau.
Cununi albe peste ei,
De sus, din cer, se pogorau.

În noaptea întunecoasă
Clerul și credincioșii au plecat
Și oasele, ce luminau ca stelele,
Curând au recuperat.

La refuzul categoric,
Zeilor de-a se închina,
Au fost amenințați cu munci
Și dregătoria de-a li se lua.

Dar pietrele aruncate,
Nu spre sfinți se îndreptau;
Căci slujitorii idolești,
Între ei se ucideau.

Și erau doar treizeci și nouă,
Că cel ce a renunțat,
În ceata sfinților mucenici,
Cel mort, nu s-a mai numărat.

Mucenicii, în Dumnezeu au crezut
Și pe Hristos L-au mărturisit,
Pe Duhul Sfânt L-au lăudat;
Iar Sfânta Treime i-a preamărit.

În temniță au fost trimiși. (26 febr. 320)
Ei până la miezul nopții s-au rugat,
Cu credință cântând psalmi,
Când Domnul li s-a adresat:

Mânios cum nu se poate,
Chiar și voievodul a aruncat,
Dar piatra s-a-ntors spre el
Și gura i-a sfărâmat.

A simțit atunci străjerul,
Că el este cel chemat
Și trezindu-și camarazii
Cu credință în iezer a intrat,

Pomenirea Sfinților 40 de Mucenici
Pe 9 Martie se face mereu,
Spre mântuirea tuturor
Celor ce cred în Dumnezeu.

„Cel ce va răbda până la sfârșit,
Acela se va mântui”;
S-au speriat într-atât,
Că n-au mai dormit până a doua zi.

El credea că-i vrăjitorie,
Că-așa ceva n-a pomenit;
Sfântul Domnos a explicat,
Că Dumnezeu a biruit.

Completând cu bucurie
Locul celui ce-a renunțat.
Spunând c-a devenit creștin,
Bunului Dumnezeu s-a rugat.

Părți din sfintele lor moaște
Se află-n biserici din București
Și împreună cu toți sfinții,
Ocrotesc meleagurile românești.

Iar în ziua următoare (27 febr.),
Voievodul i-a chemat
Și-n fața sfetnicilor și prietenilor
Cu fățărnicie i-a lăudat:

Și nu le-a permis să-L insulte
Pe Fiul Său cel iubit;
Pentru a-și da seama că greșesc,
Spre a-i îndrepta, i-a pedepsit.

Sfântul Chirion, dând tonul,
Toți au cântat cu glas frumos:
„Mântuiește-mă, Doamne,
Că a lipsit cel cuvios.”

Cum că nu-s alții ca ei,
Așa apreciați și iubiți,
Dar că, de voia lor depinde,
De vor fi decorați sau pedepsiți.

Sfântul Chirion le-a spus, că toți 40,
Cinstesc pe Unul Dumnezeu,
Pe Fiul și pe Duhul Sfânt:
Sfintei Treimi se vor închina mereu.

A doua zi, văzând tiranii,
Că sfinții nu sunt înghețați,
Iar pe străjerul Aglaie în iezer,
Au rămas toți stupefiați.

Sfinții Chirion, Candid, Domnos
Și ceilalți sfinți, l-au înfruntat
Cunoscând bine Scripturile,
Iar Agricolae rău s-a supărat.

Agricolae i-a închis din nou;
Ei toată noaptea s-au rugat,
În timp ce-și așteptau pedeapsa,
Domnul Iisus i-a încurajat.

Mărturisind Aglaie că-i creștin,
Ei mai mult s-au mâniat
Și-au poruncit să-i scoată-afară
Și gleznele le-au sfărâmat.

Scrâșnind din dinți, a poruncit
Din nou să fie întemnițați
Și-așteptând venirea lui Lisie,
A pus să fie supravegheați.

Mângâiați, plini de nădejde,
Înaintea voievozilor s-au prezentat.
Agricolae și Lisie, fără milă,
Pe Sfinții Mucenici i-au condamnat,

Maica tânărului Meliton
De pe margine-i îmbărbăta
Și prin cuvinte înțelepte,
În credință-i întărea.

Dumitra Groza
Sursă icoană:
sfintisiicoane.wordpress.com
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Cunoașterea lui Dumnezeu

Vindecarea slăbănogului din Capernaum dovedește
încă o dată că Iisus este Dumnezeu și că, pe lângă vindecarea trupească, El dă harul iertării păcatelor acelora
care se apropie cu credință de El: „Și văzând Iisus credința
lor, i-a zis slăbănogului: «Fiule, iertate îți sunt păcatele
tale»” (v. 5)
Mai mult, Iisus a dat puterea iertării păcatelor și Sfinților
Săi Apostoli (Ioan 20, 22-23) și prin ei, Bisericii, prin
slujitorii ei, episcopii și preoții. În Evanghelia paralelă de
la Matei, acesta, ca teolog al Bisericii, subliniază acest
aspect: „Iar mulțimile văzând aceasta, s-au spăimântat și
au slăvit pe Dumnezeu Cel Care dă oamenilor această
putere” (Mt. 9, 8)
Vindecarea paraliticului naște o confruntare tacită între
Mântuitorul și cărturari, naște două perspective religioase
diferite: cea a credinței în Hristos și cea fără de Hristos.
În perspectiva cu Hristos, Dumnezeu devine pentru noi
accesibil și apropiat omului, așa cum nu se putea concepe
în vechea iconomie religioasă. Din această perspectivă,
din adevărul fundamental ce se descoperă din
cunoașterea lui Dumnezeu, Biserica a dedicat Duminica a II-a din Postul Paștilor Sfântului Grigorie
Palama, mare apărător al adevărului care învață că
în Hristos este posibilă unirea omului cu Dumnezeu
și îndumnezeirea sa după har. Tradiția Bisericii a
învățat întotdeauna că adevărata cunoaștere a lui
Dumnezeu nu este una rațională, ci este un har de
Sus, și că „nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu dacă
nu-l învață Însuși Dumnezeu (Evagrie din Pont).
Biserica a păstrat cu sfințenie învățătura desprinsă din Sfânta Evanghelie: „Fericiți cei curați cu
inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Mt. 5,
8). Curăția inimii, ne spun cântările de la duminica
Rusaliilor, a făcut din pescari adevărați cunoscători
și propovăduitori ai Tainelor lui Dumnezeu. Sfântul
Efrem Sirul învață: „Înaintea oricărei lecturi din
Sfânta Scriptură, roagă-te lui Dumnezeu, stăruiește în
rugăciune, ca El să ți Se descopere.” Această lucrare
de curățire a inimii este o lucrare a harului, căci omul
se curăță prin credință și prin ascultarea de poruncile
lui Dumnezeu, ajungând la o cunoaștere mai presus de
cunoaștere, „făcându-se părtași dumnezeieștii firi”, cum
spune Sfântul Apostol Petru (II Petru 1, 3-4). Este o lucrare
de ridicare a omului, o ridicare prin har, prin care omul
să poată să-L vadă pe Dumnezeu și să se unească cu
El. Sfântul Simeon Noul Teolog spune că „Dumnezeu Se
unește doar cu dumnezei”, adică cu cei pe care i-a făcut
dumnezei după har. După învățătura Sfântului Simeon
Noul Teolog, a vorbi despre Dumnezeu și despre unirea
cu El înseamnă a istorisi ceea ce trăiești și ceea ce vezi.
El spune: „Dumnezeu este lumină și contemplarea Sa
este asemenea unei lumini.” Toată această învățătură a
fost păstrată cu sfințenie în Biserică și trăită cu adevărat
de monahii isihaști din sec. al XIV-lea din Muntele Athos.
Ei spuneau că izbăvirea de patimi și rugăciunea curată
îl ajută pe om să vadă slava lui Dumnezeu încă de pe
pământ, într-o suprafirească unire cu El.
Omul poate să treacă de la întuneric la lumină, de la
păcat la Hristos printr-o singură ușă, pocăința. Lumina
este harul lui Hristos, care este împărtășit prin Duhul Sfânt
și care se așează în inima curățită de patimi a omului.
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Această vedere a slavei lui Dumnezeu ca lumină dumnezeiască este asemenea celei văzute de cei trei Apostoli
pe Tabor la Schimbarea la Față a Domnului sau de cea
văzută de Sfântul Ștefan înainte de martiriul său și este
un fapt constant al experienței duhovnicești a sfinților.
Sfântul Grigorie Palama s-a ridicat în apărarea adevărului mântuitor tocmai împotriva acelora care susțineau
că Dumnezeu fiind ființă transcendentă, omului îi este cu
totul inaccesibil și nu există nicio posibilitate de unire cu
El. Deși a fost închis în multe rânduri, deși a fost o vreme
prizonier la turci, Sfântul Grigorie Palama a reușit prin
scrierile sale valoroase, ca rătăcirea lui Varlaam, călugăr
din Calabris, să fie condamnată de mai multe sinoade
la Constantinopol (două în 1341, al treilea în 1347 și al
patrulea în 1351).
Ajuns mitropolit al Tesalonicului în 1347, nu a scăpat de
suferințe, învățătura sa biruind la sinodul din 1368 - adică
la 9 ani de la moartea sa - când a fost proclamat sfânt.
El este cel care învăța despre lucrările lui Dumnezeu

(energii) că sunt nedespărțite de ființa Sa și în fiecare lucrare e activ Dumnezeu întreg. Toată învățătura sa a fost
impusă de Sfintele Sinoade din sec. al XIV-lea ca temelie
fundamentală a învățăturii ortodoxe.
Sfântul Grigorie Palama spune că prin har am dobândit
„doi ochi sufletești”: „Cu unul vedem cele ascunse în firi,
adică puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu și Pronia Lui
cu privire la noi, înțeleasă din măreția guvernării Sale, cu
celălalt privim slava sfintei Lui firi, când binevoiește Dumnezeu să ne introducă în tainele duhovnicești.” Citându-l
pe Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Grigorie spune: „Sfârșitul
rugăciunii este răpirea minții la Dumnezeu.”
Minunata învățătură a acestei duminici ne poate arăta
cât suntem de departe sau de aproape de cunoașterea
lui Dumnezeu. Ne îndeamnă totodată să ne folosim cu
sârguință de bunul prilej al Sfântului și Marelui Post ca
să dobândim o deplină curățire de patimi și rugăciunea
cea adevărată, ca și în noi să se sălășluiască Lumina lui
Hristos descoperită Ucenicilor Săi preaiubiți, cu puterea
și slava Sa dumnezeiască.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a II-a din Post,
a Sf. Grigorie Palama, Sf. Ev. Marcu 2, 1-12,
Vindecarea slăbănogului din Capernaum, 8 martie)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Copiii fără Dumnezeu
Ministerul Educației, Cercetării și Inovației (MECI) „a uitat” să mai includă în planul
cadru pe anul școlar 2010-2011 Religia ca disciplină de învățământ la ciclul liceal, în
vreme ce în învățământul primar și gimnazial statutul religiei devine incert. De ce face
Ministerul aceasta?
În mod sigur omiterea nu este pricinuită de uitare, ci
eliminarea Religiei ca disciplină de studiu în școala românească are cu totul alte motivații. Una dintre acestea, de-a
dreptul stupidă, ar fi încercarea Guvernului de a diminua
efectele crizei financiare cu care se confruntă țara. Prin
eliminarea profesorilor de Religie din școli - de fapt aici
se află ținta acestei măsuri, în adâncul ei – se dorește
atenuarea unei crize, în sensul în care nu ar mai fi nevoie
de salarii pentru acești profesori. Motivul este lipsit de realism și de bun simț, în vreme ce guvernul cheltuie bani cu
nemiluita pe lucrări sau proiecte care nu s-au realizat, sau
care au fost sortite eșecului. Exemplu? Vaccinul Gardasil
- nu intrăm aici în detalii legate de cât de periculos este
vaccinul, de altfel bine cunoscute din prezentările făcute în
presă – pentru care s-au cheltuit sume enorme, peste 20
de milioane de euro. Dar au fost utilizate până în prezent în
jur de 2% din vaccinurile cumpărate! Și asta în condițiile în
care, în mai puțin de un an, vaccinurile vor expira! Nu este
cazul și intenția noastră să facem o analiză a modului în
care guvernul cheltuie banii în plină criză economică, dar
în mod sigur astfel de măsuri nu sunt nici pe departe în
stare să relanseze situația economică a țării, precum nici
incompetența și mârșăvia unora din cei care conduc! Asta
este o realitate și, probabil, prezența Religiei în instituțiile
de învățământ doare și mustră conștiințele celor care nu
vor o societate bazată pe principii morale și spirituale sănătoase, ci una dezbinată de patimi care, astfel, poate fi mai
ușor manipulată, tocmai prin patimile care se promovează
fățiș sau subtil prin diferite mijloace.
Ce vină au dascălii?
Au profesorii de Religie vreo vină în toate acestea? Unii
dintre ei, da! Au fost cazuri semnalate de presă în care au
fost prezentați dascăli ai acestei discipline inconștienți de
misiunea cu care au fost hărăziți de Dumnezeu. Cuvântul
folosit – inconștienți – este blând! Dar mă tem că nu doar
în tagma acestor oameni există indivizi certați cu legea
sau cu verticalitatea morală, ci și în aceea a profesorilor
care predau alte discipline. Așadar, problema pusă astfel
este falsă și nu se rezolvă.
Plecând de aici spun că, din păcate, o parte a presei
speculează în sens negativ această problemă, ca de altfel
toate problemele care țin de domeniul religios și care au
în special ca principal „subiect de știre” Biserica Ortodoxă
Română. Prin urmare, nu cred că atitudinea morală a
unora dintre profesorii de Religie poate constitui temelia
unor astfel de acțiuni, care vizează până la urmă educația
moral-religioasă a copiilor într-o lume tot mai dezorientată
în acest sens.
În scrisoarea trimisă de P.F. Părinte Patriarh Daniel
președintelui Traian Băsescu, Preafericirea Sa argumentează în câteva puncte, pertinent, anormalitatea unui astfel
de act. Primul argument al P.F. Părinte Patriarh Daniel este

preluat din Constituția României care: „prevede în art. 32
alin. (7): Statul asigură libertatea învățământului religios,
potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. În școlile de stat,
învățământul religios este organizat și garantat prin lege.”
Mai departe P.F. Părinte Patriarh precizează în scrisoarea
sa că predarea Religiei în școli „este conformă Legii nr.
489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al
cultelor, care prevede în art. 32 alin. (1): <<În învățământul
de stat și particular, predarea religiei este asigurată prin
lege cultelor recunoscute>>”. Prin urmare măsura care
se dorește a fi luată este anticonstituțională și încalcă un
drept fundamental, garantat prin lege tuturor cetățenilor
din România, indiferent de cultul căruia aparțin, așa cum
tot prin lege este garantată posibilitatea de a nu frecventa
cursurile de Religie, la solicitarea scrisă a părintelui sau a
tutorelui legal, ceea ce arată că nimeni nu este forțat să
îmbrățișeze un anumit gen de educație religioasă.
În scrisoarea adresată președintelui Traian Băsescu,
P.F. Părinte Daniel argumentează și istoric faptul că studierea Religiei în școala românească este cât se poate
de firească: „Prezența Religiei în sistemul de învățământ
românesc nu este o inovație a perioadei post-decembriste.
Legea instrucțiunii publice din 1864, care a stat la baza
învățământului românesc peste trei decenii și care a fost
una dintre primele legi din Europa care instituiau obligativitatea și gratuitatea învățământului (după Suedia, Norvegia, Prusia și Italia, dar înaintea Marii Britanii, Elveției,
Bulgariei, Serbiei, Franței), așeza Religia la loc de cinste
între obiectele de studiu, atât în cadrul învățământului
primar, unde se preda catehismul (art. 32), cât și în cadrul
învățământului secundar, gimnazial și liceal, unde se preda
„religiunea” (art.116).”
Pe lângă acest fapt, anul 1989, în special prin jertfa
tinerilor români, a însemnat dobândirea libertății pentru
poporul român asuprit timp de o jumătate de secol de hidra
comunistă, dar și de întunericul ateismului științific prin
intermediul căruia românii – intelectuali, preoți, studenți,
elevi, muncitori – au suferit în închisorile comuniste pentru credința lor în Dumnezeu, unii dintre ei dându-și chiar
viața. Ne întoarcem, iată, după aproape două decenii la
aceeași nebunie prin care se promova ateismul, uitând,
mai ales cei care nu ar fi „îndreptățiți” cu nimic să uite,
suferințele provocate de comunism neamului românesc.
În acest sens, uitarea este, ne spun Părinții Bisericii, un
păcat mare, nicidecum o virtute, iar Sfântul Marcu Ascetul
o include în rândul celor trei uriași care ucid sufletul, alături
de neștiință (prostie) și ignoranță.
Anularea unui drept câștigat
Studierea Religiei în școlile românești, după 1989, este
un drept câștigat prin jertfele sângeroase ale tinerilor care
au murit la Revoluție.
(continuare în pagina 9)
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Păhărelul cu nectar

Câte cuvinte încap pe hârtie?
Pe hârtie încape un singur cuvânt:
Sunt!
Sunt un fel de copil pe care-l citești
în tine,
când te trezești!
Ba nu, sunt om foarte mare
așezat pe două picioare!
Un Pinocchio care a dat peste călimara
cu cerneală
și scrie cu nasul,
la repezeală...
Ori, poate, un roboțel
cu o telecomandă stricată,
ce visează să zboare prin viitor
cu mașinuța de altădată...
Dar tu…
Tu ești cea mai clară dovadă că
pe această – albă – hârtie
„sunt” începe de la doi
și trece de „mie”.

De ce mor frunzele?

Așa galbene cum le vezi,
frunzele au curajul să cadă,
să se adune în grădini sau pe stradă,
să-și aleagă cea mai iute pasăre migratoare
după care, în stoluri,
să zboare
Pentru că frunzele nu mor niciodată,
doar se despart, hotărâte,
de o lume uscată
Și tare se mai grăbesc,
înfruntând arșită, vijelii, geruri și ploi,
ca să-i aducă lumii
verdele înapoi.
Elia David
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare
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Sfânta Cruce

În Duminica a treia a Postului ne este pusă înainte Sfânta
Cruce, pentru a putea înțelege sensul jertfei Mântuitorului Hristos, care a intrat pentru noi cu sângele Său în Sfânta Sfintelor din
ceruri, dobândind pentru noi o veșnică răscumpărare. Contextul
în care sunt rostite aceste cuvinte de către Mântuitorul Hristos,
este acela în care are loc prima vestire a patimilor, moment în
care Petru Îl mustră și începe să-L dojenească pe Domnul, care
spusese că-Și va împlini lucrarea și misiunea Sa prin Cruce.
Atunci Domnul cheamă și mulțimea împreună cu ucenicii Săi,
deci nu numai pe ucenici, ci și pe oricine vrea să-L urmeze și le
spune că nu există altă cale pentru a ajunge la mântuire decât
Crucea.
În acest sens în timpul Doxologiei mari, Sfânta Cruce este
adusă în cadrul unei procesiuni în mijlocul Bisericii și apoi pe
iconostasul tetrapod unde rămâne întreaga săptămână. „Suntem
la înjumătățirea Postului. Pe de o parte străduințele psihice și
duhovnicești, dacă sunt sincere și consecvente, încep să se facă
simțite; povara lor devine mai obositoare, osteneala noastră mai
vizibilă. Avem nevoie de sprijin și încurajare. Pe de altă parte,
suportând această osteneală, urcând muntele până la acest
punct, începem să vedem sfârșitul călătoriei noastre, iar razele
Paștelui cresc în strălucire. Postul este
propria noastră răstignire, trăirea noastră, așa cum este ea, limitată, a poruncii
lui Hristos pe care o auzim în pericopa
evanghelică a acestei Duminici: „Dacă
vreun om vrea să-Mi urmeze Mie, acela
să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și
să-Mi urmeze Mie” (Matei VIII, 34). Dar nu
putem să ne luăm crucea și să-L urmăm
pe Hristos dacă nu avem Crucea Sa, pe
care a luat-o asupra-Și pentru mântuirea
noastră. Crucea Lui este aceea care ne
mântuiește, nu a noastră! Crucea Lui este
aceea care dă nu numai sens, ci și putere
celorlalți” (Alexander Schmemann, Postul
cel Mare, trad. Andreea Stroe și Laurențiu
Constantin, Ed. Univers enciclopedic,
Buc. 1995, p. 82). Aceasta o găsim explicată în Sinaxarul Duminicii Sfintei Cruci:
„Pentru că în timpul postului celui de
patruzeci de zile ne răstignim și noi oarecum, morți fiind față de
patimi, cu simțurile adormite și potolite din pricina amărăciunii
postului, ni se pune înainte cinstita și de viață făcătoarea Cruce,
ca să ne îmbărbăteze, să ne sprijine, să ne aducă aminte de
pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos și să ne mângâie. Dacă
Dumnezeu a fost răstignit pentru noi, oare nu trebuie ca și noi să
lucrăm mai mult pentru El? Nevoințele noastre ni se ușurează
când ni se aduce aminte și de nădejdea slavei ce ni s-a dat prin
Cruce. Căci după cum Mântuitorul nostru, urcându-Se pe Cruce,
a fost slăvit prin felul necinstit prin care s-au purtat oamenii cu
El și prin amărăciunile ce I-au pricinuit, tot așa trebuie să facem
și noi ca să fim slăviți împreună cu El, cu toate că îndurăm cu
greu nevoințele postului.
Se mai explică prăznuirea de azi și în alt chip. După cum cei
care călătoresc pe o cale aspră și lungă, zdrobiți de oboseală,
dacă întâlnesc pe cale un copac umbros, se odihnesc puțin,
așezându-se sub el, și oarecum refăcuți, termină și restul drumului, tot așa și acum, în timpul postului, a fost sădită de Sfinții
Părinți la mijlocul acestei căi obositoare Crucea cea aducătoare

de viață, spre a ne odihni, a răsufla și a ne face pe noi cei osteniți
sprinteni și ușori pentru restul ostenelii.
Sau altă explicație. După cum la venirea unui împărat sunt
purtate înainte steagurile lui și sceptrul, iar în urmă vine și el,
plin de veselie și de bucurie pentru biruința avută, iar împreună
cu el se bucură și supușii, tot așa și Domnul nostru Iisus Hristos, vrând să arate biruința asupra morții și că are să vină cu
slavă în ziua Învierii, a trimis înainte sceptrul Lui, semnul Lui cel
împărătesc, Crucea cea de viață făcătoare, care ne umple de
multă bucurie, ne dă foarte mare ușurare și ne pregătește să
fim gata să primim pe Împărat și să scoatem strigăte de bucurie
întru întâmpinarea Biruitorului.
A fost așezată Sfânta Cruce în săptămâna de la mijloc a postului celui de patruzeci de zile pentru următoarea pricină: Sfântul
Post de patruzeci de zile se aseamănă cu izvorul cel din Merra,
din pricina asprimii, amărăciunii și înfrânării ce ne face postul.
După cum dumnezeiescul Moise când a băgat lemnul în mijlocul
izvorului l-a îndulcit, tot așa și Dumnezeu, Care ne trece prin
Marea Roșie cea spirituală și ne scoate de la nevăzutul Faraon,
prin lemnul cel de viață făcător al cinstitei și de viață făcătoarei
Cruci, îndulcește amărăciunea postului celui de patruzeci de

zile și ne mângâie pe noi care trăim ca în pustie până ce ne va
duce, prin învierea Lui, la Ierusalimul cel spiritual.
Sau altă explicație. Deoarece crucea se numește și este
pomul vieții, iar acel pom a fost sădit în mijlocul raiului, în Eden,
în chip potrivit și dumnezeieștii Părinți l-au sădit pe acesta în
mijlocul postului celui de patruzeci de zile ca să ne amintească și
de lăcomia lui Adam, dar în același timp să ne arate prin pomul
acesta și înlăturarea osândei lui, în adevăr dacă mâncăm din
el nu mai murim, ci trăim.
Prin puterea Crucii, Hristoase Dumnezeule, păzește-ne
de ispitele celui viclean, învrednicește-ne să ne închinăm
dumnezeieștilor tale Pătimiri și Învierii celei purtătoare de viață,
ducând la capăt cu ușurință calea acestui post de patruzeci de
zile și ne miluiește pe noi ca un singur bun și de oameni iubitor.
Amin.” (Triodul, EIBMBOR, Buc. 2000, pp. 317-318)
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a III-a din Post, a Sfintei Cruci,
Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1; 15 martie)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Copiii fără Dumnezeu
(urmare din pagina 6)
Un drept care se ia cu japca tinerilor elevi, care au
nevoie mai mult decât oricând de îndrumarea spirituală
și morală.
Din păcate, am călcat de prea multe ori în picioare
jertfele românilor care au luptat în perioada comunistă
împotriva sistemului, ale celor care au murit la revoluție și
ne întoarcem, încet și subtil, dirijați de „binevoitorii” noștri,
în întunericul spiritual pe care l-am trăit înainte de ’89.
Toate acestea au o strânsă legătură și cu proiectul de
lege a învățământului preuniversitar prin care se dorește,
încet dar sigur, scoaterea Religiei din rândul disciplinelor
de învățământ din școlile românești. Au legătură pentru
că țin de mentalitatea unui popor care acceptă cu prea
multă ușurință toate mârșăviile oamenilor politici care se
perindă pe la conducerea țării și importă la fel de ușor
ceea ce distruge sănătatea morală și spirituală a acestui
neam. Or, repet, Religia deranjează, pentru că militează
în școlile românești pentru păstrarea integrității morale,
spirituale, fizice a tinerilor, care le dă posibilitatea dobândirii adevăratei libertăți duhovnicești. S-a început cu
„trupul”, prin orele de Educație fizică și sport, se continuă
cu sufletul, prin orele de Religie.
Ceea ce se realizează este separarea religiei de viața
în sine, de cotidian, și izolarea ei în domeniul privatului,
ca și cum pentru a evolua spiritual și moral nu mai este
nevoie de religie, adică de comunicarea cu Dumnezeu.
Vrem educație performantă fără spiritualitate și fără morală, ceea ce nu se poate. „Fără Dumnezeu omul rămâne
un biet animal rațional și vorbitor, care vine de nicăieri
și merge spre nicăieri” – spunea Petre Țuțea, cuvânt
plin de adevăr. Urmăriți discuțiile de pe unele forumuri,
ascultați-i pe mulți dintre tinerii noștri cum vorbesc, priviți-i
cum se comportă în societate și spuneți dacă au nevoie
de educație moral-religioasă sau nu!
Trist este faptul că se dorește să fim „imbecili”, iar prin
aportul la eliminarea religiei ca disciplină de învățământ
nu facem decât să îi ajutăm pe cei care ne vor așa. Pe
de altă parte „reformarea sistemului de învățământ prin
eliminarea Religiei amintește, într-o oarecare măsură, de
educația atee impusă în țara noastră după anul 1948.
Cunoaștem prea bine consecințele unei astfel de educații
la nivel personal și comunitar: infirmitate spirituală, culturală, morală, socială” (ziarul Lumina, 25 august 2009).
A motiva eliminarea Religiei din sistemul de învățământ
cu dorința de adaptare la normele europene nu poate
constitui un motiv serios. Și în această privință urmăm
trunchiat modelul european și îl remodelăm, îl transformăm până în punctul în care obținem ceea ce vrem,
aducând ca argument presupusa realitate europeană
când de fapt aceasta este alta. Tot ziarul „Lumina” ne
„luminează” în acest sens, ca de altfel și scrisoarea P.F.
Părinte Patriarh Daniel în care Întâistătătorul B.O.R.
demontează argumentele false conform cărora în țările
Uniunii Europene Religia nu și-ar avea loc ca disciplină
de studiu în învățământul de stat. Dimpotrivă, foarte
multe state europene au înțeles puterea valorilor morale
și spirituale pe care le promovează creștinismul și faptul
că, folosite atunci când trebuie, și anume în perioada în
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care copilul are nevoie de educația pe care o primește în
școală, ele pot contribui la crearea unei societăți umane
mai sigure, în care principiile morale, respectul față de
ceilalți și de valorile culturale ale altora să modeleze
relațiile dintre oameni.
„Majoritatea statelor Uniunii Europene valorifică
potențialul educativ al Religiei, pe care o includ în
sistemul de învățământ public, sub diferite denumiri:
Educație religioasă (Austria, Danemarca, Germania,
Grecia și Irlanda), Educație moral-religioasă (Anglia),
Morală și educație religioasă (Portugalia), Educație
religioasă și morală (Luxemburg), Creștinism, Religie
și Etică (Norvegia), Religie sau etică (Belgia), Mișcări
ideologice religioase (Olanda), Religie (Finlanda, Italia și
Spania). Observăm că sistemele de învățământ europene
au înțeles că educația și credința nu se exclud, ci sunt
complementare.”
Cultivarea valorilor morale
Disciplina Religie, predată în școală, urmărește să
cultive valorile morale și spirituale ale tânărului care să
contribuie la consolidarea sa ca persoană, dar și la punerea temeliei unei societăți bazate pe valorile creștine. De
asemenea, tânărul elev este îndemnat să cunoască istoria religioasă a acestui neam, dar și aspectele esențiale
ale principalelor religii ale lumii, cunoștințe care duc și
la consolidarea culturală a persoanei.
Pe lângă aceste aspecte legale, morale, tradiționale
care mărturisesc despre normalitatea predării religiei
în școli intervine și ceea ce deranjează și am semnalat
mai sus: faptul că Religia contribuie la consolidarea unei
personalități puternice a tânărului elev, care să facă față
ispitelor lumii și să nu accepte compromisurile POATE
SĂ DERANJEZE (subl.n.). Omul personalizat și înduhovnicit – ceea ce Religia ca disciplină de studiu poate
realiza – nu se va supune unor directive contrare legilor
morale și manipulării venite de la „înaltele stăpâniri”. Or
asta este contrar voinței celor puternici!
Este relevant faptul că într-un studiu realizat în județul
Alba, au fost întrebate mai multe eleve despre principalul
motiv care le-ar determina să nu săvârșească un avort.
Majoritatea elevelor chestionate au răspuns că pe primul
loc în privința motivelor serioase care le opresc să facă
un avort se află religia. Acest răspuns spune mult și despre faptul că educația religioasă realizată până acum în
școlile românești își face simțite efectele pozitive.
Credem că eliminarea Religiei din programa de studiu
a elevilor români nu este deloc benefică. Pentru a construi
o societate sănătoasă bazată pe principii și valori morale
solide este nevoie în primul rând de consolidarea omului
ca ființă religioasă, pentru că această latură îl definește
nu în parte, ci în totalitate. Omul este creat după chipul
lui Dumnezeu și chemat să ajungă la asemănare, iar la
atingerea asemănării o contribuție esențială o are în mod
sigur și educația religioasă.
Pr. Antonio Aroneasa
(preluare din revista ROST, an VII, nr. 80-81,
octombrie-noiembrie 2009)
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Scara dumnezeiescului urcuș

Când omul conlucrează cu Dumnezeu în Hristos în
folosul lui dobândește harul necesar mântuirii.
Primele două duminici din Postul Mare scot în evidență
dimensiunea harică a adevărului mântuitor, partea lui
Dumnezeu la mântuirea noastră. Aceasta înseamnă că
omul trebuie să se angajeze într-un efort personal de
conlucrare cu harul dumnezeiesc.
Duminica a IV-a din Post - a Sfântului Ioan Scărarul
– prin cele două sfinte Evanghelii ale sale evidențiază
cu precădere partea noastră la primirea darului mântuirii.
Evanghelia cu vindecarea copilului muncit de un duh
necurat subliniază importanța credinței: „De poți crede,
toate sunt cu putință celui ce crede.” (v. 23) Pe lângă
credință, postul și rugăciunea sunt necesare omului pentru mântuire: „Acest neam de demoni cu nimic nu poate
ieși, decât numai cu rugăciune și cu post.” (v. 29) Această
conlucrare a noastră cu Dumnezeu trebuie să se înscrie
într-un curs ascendent, într-un urcuș fără limite, până la
infinitul Împărăției lui Dumnezeu.

Tatăl copilului lunatic crede în Hristos, știe că Hristos
poate să-l ajute, dar își cunoaște și puțina credință, de
aceea strigă cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinței
mele!” (v. 24) Suișul credinței noastre se desăvârșește
permanent în fapte. Viață în Hristos înseamnă creștere și
urcuș, stagnare înseamnă moarte pentru suflet.
Evanghelia a II-a din duminica aceasta este cea cu cele
9 fericiri, care sunt o sinteză a vieții duhovnicești.
„Scara dumnezeiescului urcuș” sau simplu „Scara raiului”, opera ce i-a dat numele de Sfântul Ioan Scărarul (sec.
al VII-lea), prezintă viața în Hristos ca un suiș duhovnicesc.
„Scara” sa cu 30 de trepte, de la lepădarea de sine până
la unirea cu cele trei virtuți teologice: credința, nădejdea și
dragostea. Ea s-a bucurat în timp de o largă răspândire,
devenind un ghid nu numai pentru monahi, ci și pentru
orice creștin care ia în serios trăirea Evangheliei.
Sfânta Scriptură evidențiază faptul că mântuirea este

un dar: „ne-a hărăzit Dumnezeu făgăduințe mari și de
mare preț, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeieștii
firi” (II Petru 1, 4), iar mai apoi spune Sfântul Apostol Petru:
„Căci dacă acestea sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor
lăsa nici trândavi, nici fără roadă în cunoașterea Domnului
nostru Iisus Hristos.” (v. 8)
Cele 9 fericiri apar pentru noi ca trepte ale acestui
urcuș. Toate aceste virtuți dobândite de om îl fac „fericit”,
ceea ce nu implică o diminuare a rolului harului mântuitor
în viața noastră. La baza întregului nostru efort trebuie să
așezăm smerenia. „Cei săraci cu duhul” sunt „smeriți și
cu inima zdrobită”, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel
smerit își plânge păcatele și neputința cu „plânsul cel
fericit.” (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Domnul fericește și pe cei blânzi care „vor moșteni pământul”, nu pe cei violenți și lacomi, căci primii vor dobândi
Împărăția cerurilor, „pământul cel mai presus de ceruri.”
(Sfântul Grigorie de Nyssa) Fericiți sunt și cei flămânzi și
însetoșați de dreptate, adică toți cei ce sunt angajați activ
într-un efort moral stăruitor,
ținta lor fiind desăvârșirea.
Milă face Dumnezeu cu
cei milostivi și aici și dincolo.
Fericirea a VI-a a devenit
temeiul misticii și ascetismului
creștin, cunoașterea lui Dumnezeu este dată doar celor
curățiți de patimi. Făcătorii de
pace sunt „fiii lui Dumnezeu”
aici și în veșnicie.
Calea de la foamea și setea de dreptate la acceptarea
prigoanei pentru dreptate
este un progres duhovnicesc.
Treapta cea mai înaltă a
urcușului este răbdarea cu
bucurie a prigoanei pentru
Hristos cu privirea ațintită
doar la răsplata cerească:
„Bucurați-vă și vă veseliți, că
plata voastră multă este în
ceruri.”
Iată urcușul la care ne cheamă Hristos, pe care pornind
să-l suim nu vom fi singuri. El ne este însoțitorul nostru
cu harul Său.
Cu Hristos urcăm cu bucurie, treaptă cu treaptă, pas cu
pas, și vom descoperi că, de fapt, El ne este Calea. Tot El
este Răsplata. Așa spune Sfântul Grigorie de Nyssa: „Ce
este ceea ce luăm? Ce este răsplata? Ce este cununa?
Mie mi se pare că oricare din cele nădăjduite nu este
altceva decât Domnul Însuși.” El este partea cea bună
și El dăruiește partea cea bună. El conduce lupta și dă
cununa celor ce biruiesc. El este bogăția și comoara, El
îmbogățește, El ni Se face comoară în Împărăția Sa.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a IV-a din Post, a Sfântului Ioan
Scărarul, Sf. Ev. Marcu 9, 17-32, Vindecarea fiului
lunatic, Predica de pe munte – Fericirile, 22 aprilie)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VII, nr. 67, martie 2015

Prevestirea Pătimirilor
Sfânta Evanghelie ne înfățișează ultimul drum al Domnului spre Ierusalim, unde avea să primească Pătimirea
cea de bunăvoie. Dramatismul acestei călătorii este
prezentat în cuprinsul Sfintelor Evanghelii, călătorie pe
parcursul căreia Domnul vestește în trei rânduri Pătimirile
pe care avea să le primească, Moartea și Învierea Sa.
Ce trebuie remarcat încă de la începutul acestei pericope este faptul că Domnul merge înaintea Ucenicilor,
deși știe că merge spre moarte, care veneau după El,
însoțindu-L cu teamă, idee care subliniază acceptarea
conștientă și de bunăvoie a menirii Sale de jertfă, de Miel
al lui Dumnezeu, Care ridică păcatele a toată lumea. „El
o ia înainte pe calea Crucii. Aceste cuvinte au însă și
un sens mai larg. Întotdeauna Domnul merge înaintea
noastră pe calea Crucii. Pe această cale, nimeni nu a fost
și nu va fi vreodată înaintea Lui. Purtătorii de Cruce de
totdeauna sunt, ca și în acest verset, „cei ce merg după
El”. Mântuitorul nu este un învățător de tipul cărturarilor
iudei, despre care constată, pe bună dreptate, că „leagă
sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii
oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște”
(Mt. 23, 4). O, nu este așa Domnul și Învățătorul nostru.
El merge întotdeauna înainte. El ne arată calea, El ne
dă pilda purtării Crucii; totodată însă, El ne dă putere din
puterea Lui ca și noi să ne purtăm Crucea, până la capăt.
De aceea, urmându-I Lui, noi înșine vom fi în stare să
facem ceea ce niciodată n-am putea face singuri, fără
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El.” (Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Meditații la Evangheliile
Duminicilor Triodului și Penticostarului, Ed. Teofania,
Sibiu, 2008, pp. 84-85).
Sfântul Teofilact menționează aceste adevăruri atunci
când întreabă: „Pentru care pricină le spune dinainte
cele ce I Se vor întâmpla Lui? Pentru ca mai înainte să
gătească [pregătească] mintea ucenicilor ca, mai înainte
auzindu-le, mai cu lesnire să le sufere și să nu se înspăimânteze de întâmplarea cea fără de veste și să cunoască
ei că de bună voie pătimește [Dânsul]. Căci cel Care mai
înainte a știut și putea să fugă și n-a fugit, arătat este că
de bunăvoie Se dă pe Sine la Patimă. Și deosebi [de-o
parte] luând pe ucenici, numai lor le spune, pentru că, taină
fiind Patima, celor mai de aproape se cuvenea să le fie
descoperită. Pentru aceasta și mai „înainte” de toți merge
„în cale”, vrând să despartă pe ucenicii Săi de cealaltă
mulțime. Încă și prin aceasta că „merge” mai „înainte” de
toți și îi întrece „în cale”, arată că aleargă la Patimă și nu
fuge de moartea cea pentru mântuirea noastră. Și, deși
pe toate cele întristătoare le povestește, însă a tuturor
acestora una este mângâierea, aceasta adică: „a treia zi
va învia” (Sf. Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea
Sfintei Evanghelii de la Marcu, Ed. Sophia și Cartea Ortodoxă, 2008, p. 137).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a V-a din Post, a Cuvioasei
Maria Egipteanca, Sf. Ev. Marcu 10, 32-45, 29 martie)

Epistolă

„Luați aminte la voi înșivă, ca să nu pierdeți ce ați lucrat, ci să primiți plata
deplină.” (II Ioan 1, 18)
Aș vrea să strâng în palme
lacrimi de sfânt și moaște neaflate,
să prind în calendar
file uitate în sânge de martir,
să văd un hagiograf
trăind ce scrie-n carte,
un preot printre oameni
grăind cu fapte vii.

De-ar fi să vină Hristos a doua oară
Nu ca Judecător, ci-n chipul cel dintâi
Din nou I-am pune crucea,
cununa și vorba de ocară
Noi, cei de azi,
alți farisei, alți vameși,
alți desfrânați și răi.
Monica Buțu

Suntem mereu în așteptarea unui înger
și încă unul,
cu aripile morții să-atingă Universul.
Mai vrem un semn,
mai cerem, dar nu știm cum și unde
să căutăm alt Domn în modernitate.
Nu mai citim Scriptura,
căci ne găsesc sectanții.
Îndepărtăm Potirul,
dar ne-ngrășăm cu jertfe idolești.
Vrem să fim hriști,
dar creștem Antihristul
slujind minciunii, urii, nu psalmilor cerești.
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

12

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VII, nr. 67, martie 2015

Epitaf

Când voi sfârși călătoria
Și voi ajunge la soroc,
Cum nici lumina, nici făclia,
Nu viețuiește sub obroc,

Iar ruga voastră cea frățească
Purtând pe ea sufletul meu
Către Pronia Cerească,
Va-ndupleca pe Dumnezeu,

Veni-va moartea așteptată
Atunci când viul, nevăzut,
Va fi chemat la judecată
Ca lutul să se-ntoarcă-n lut,

Că-n egoismul fără minte,
Mi-s anii goi și despuiați;
Spre bună aducere-aminte
Domnului să vă rugați.

Iar sufletul, precum cocorul,
Fiind slobozit de legământ,
Își va lua nesigur zborul
Din trupul găunos și strâmt.

Iar cum cărarea vieții mele
A fost himeră și noroi,
Ca cele rele să se spele
Îmi pun nădejdea doar în voi.

Prea mic fiind, în a lui teamă,
Pierdut și fără ajutor,
Va trebui să deie seamă
Prea Dreptului Judecător.

Chemați toți sfinții și prea bunii,
Toți cei plăcuți lui Dumnezeu,
Căci ruga voastră, a mulțimii,
Va mântui sufletul meu.

Pierdut-am bătălia vieții
Și-acum, în vremea de cules,
Tot rătăcind în morbul ceții
O cale oarbă am ales.

Cerând iertare-n al meu nume
După o viață de păcat,
Eu, cel ce-am judecat o lume,
Să trec acum nejudecat.

Virtuțile ce-n custodie
Tatăl Sfânt mi le-a lăsat,
În egoism și viclenie,
A nu rodi, le-am îngropat,
Ca nu cumva din rodul viei
Să dau și altora obol;
Pe calea strâmtă-a veșniciei,
Merinde am doar sacul gol.
Iubiții mei ce azi cu jale
Mișcați de-a morții reci fiori,
Venind pe ultima mea cale
C-o lumânare și cu flori,
Nu plângeți, deci, din disperare,
Iar dacă-mi sunteți fii și frați,
Fără fanfară, bocitoare,
Domnului să vă rugați.
Nu vreau onoruri trecătoare,
Ori fala celor mai bogați;
Fiind la cumpăna cea mare,
Domnului să vă rugați.

Radu Arbore

Lacrima

Lacrima s-a născut
Când Duhul lui Dumnezeu Se purta peste ape
Și-a zis Dumnezeu: Să fie lumină!
și a fost lumină.
Dar nu în lumină
omul a cunoscut lacrima,
ci a așteptat
venirea apăsătoare a păcatului
Să arunce cu cinism
Amara lacrimă a ispitei.
Suferim pentru că ne hrănim cu lacrimi amare
și am uitat să plângem curat.
Monica Buțu

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

Duminică, 8 martie: Maica Domnului, femeia creștină și mamele
de astăzi.
15 martie: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 10.
Sâmbătă, 21 martie, ora 12.00 – Marșul pentru Viață (Fiecare
viață e un dar!)
22 martie: Ora de religie – beneficiu sau pagubă?
29 martie: Acatistul Sfintei Maria Egipteanca.
Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.
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