
Despre viața de aici ca pregătire pentru dincolo!
Sfânta Evanghelie de astăzi ne pune înainte doi oa-

meni cu trăiri diferite nu numai în viața aceasta, ci și în 
cea de dincolo. Însă cea de dincolo nu este decât urmarea 
celei de aici. Majoritatea semenilor noștri, deși sunt siguri 
că sunt muritori, nu își pun deloc problema existenței după 
moarte, fie că nu cred în Dumnezeu și în existența sufle-
tului nemuritor și a vieții veșnice, fie că nu se gândesc la 
momentul plecării din această viață, fie sunt indiferenți, 
considerând că vor vedea ei atunci ce vor face, ca și când 
atunci s-ar mai putea face ceva, însă ceea ce contează 
pentru ei este ca astăzi, acum și aici, să le fie bine, mâine 
nu contează. Desigur că oricine vrea să îi fie bine, însă 
eu îmi doresc și aici și dincolo, sau dacă așa nu se poate, 
cel puțin nădăjduiesc ca pentru veșnicie, Dumnezeu să 
rânduiască și pentru mine cele bune pentru care însă nu 
m-am ostenit îndeajuns și de care, deci, nu sunt vrednic, 
dar sper în mila Lui. Ori exemplul dat de Mântuitorul în 
această pericopă evanghelică arată dimpotrivă că ce ur-
mează mâine, când voi pleca de aici, depinde de cum am 
trăit aici și de faptele care le fac astăzi. Ce contează că 

astăzi îmi este bine, dacă mâine și după mâine și pentru 
totdeauna îmi va fi rău? Dacă astăzi sunt flămând, mai 
contează că am mâncat ieri nu știu ce bunătăți? Așa și 
bogatul nemilostiv, ce i-a folosit că „se îmbrăca în porfiră 
și în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit”, 
dacă ajunsese în iad, în chinuri și în așa văpaie, încât 
l-ar fi mulțumit răcoarea unui singur vârf de deget, din 
apa pocăinței și a milostivirii pe care nu și-a agonisit-o în 
timpul vieții. Desigur, noi suntem prea preocupați de cele 
de aici, deși nimeni nu a luat nimic dincolo din tot ceea ce 
a agonisit, și această preocupare cu cele de aici ne face 
să nu mai avem timp să ne gândim și la Dumnezeu. Așa 
a făcut și Adam, preocupat cu frumusețea, dulceața și așa 
zisa bunătate a pomului oprit, a uitat de Dumnezeu și de 
porunca Sa și a dorit mai mult cele materiale și trecătoare 
care i-au adus moartea, decât bunătățile dumnezeiești 
cele veșnice. „Îndeobște, fiecare dintre noi poate înțelege 
despre Dumnezeu atât cât i-a făcut cunoscut harul Duhului 
Sfânt, căci cum am putea gândi sau judeca despre ceea 
ce n-am văzut sau n-am auzit și nu cunoaștem? Iată, sfinții 
zic că ei au văzut pe Dumnezeu; dar sunt oameni care 
zic că Dumnezeu nu există. Este limpede că ei vorbesc 
așa, pentru că n-au cunoscut pe Dumnezeu, dar aceasta 
nu înseamnă deloc că El nu există. Sfinții vorbesc despre 
ceea ce au văzut și au cunoscut aievea. Ei nu vorbesc 
despre ceva ce n-au văzut. Nu spun, de pildă, că au văzut 
un cal lung de un kilometru sau un vapor de zece kilometri 
– ceea ce nici nu există. Și eu cred că dacă Dumnezeu 
n-ar exista, nu s-ar mai pomeni despre El pe pământ; dar 
oamenii vor să trăiască după voia lor și de aceea zic că 
Dumnezeu nu există, și prin aceasta demonstrează că 
El există. Chiar și la păgâni sufletul simțea că Dumnezeu 
există, deși ei nu știau cum să cinstească pe adevăratul 
Dumnezeu [Rm. 1, 21]. Dar Duhul Sfânt i-a învățat pe 
sfinții prooroci, apoi pe apostoli, apoi pe sfinții părinți și 
episcopi, și așa credința cea adevărată a ajuns până la 
noi. Și noi L-am cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt și, 
când L-am cunoscut, sufletul nostru s-a întărit întru El” 
(Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și iadul 
smereniei, std. intr. și trad. diac. Ioan I. Ică jr, ed. a  IV-a, 
Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 140). 

Motivul pentru care bogatul a ajuns în iad a fost mân-
dria și nemilostivirea, pentru că el   s-a amăgit cu bogăția, 
considerând că nimeni nu mai este ca el și pentru că nu 
a crezut în Dumnezeu și în viața de dincolo de moarte, 
nici nu s-a pregătit și nici nu s-a milostivit de Lazăr-ii 
pe care îi avea înaintea porților lui, cei care i-ar fi putut 
deschide porțile cele veșnice ale Raiului, dacă el le-ar fi 
deschis porțile cele trecătoare ale curții sale. Pentru că nu 
a crezut în învățăturile lui Moise și ale prorocilor, prin care 
avea posibilitatea să afle despre Dumnezeu și voia Sa, el, 
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gândind la situația asemănătoare a fraților săi, i-a cerut 
lui Avraam să-l trimită pe Lazăr înapoi în viață, că atunci 
se vor schimba: „Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l 
trimiți în casa tatălui meu, căci am cinci frați, să le spună 
lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și i-a 
zis Avraam: Au pe Moise și pe prooroci; să asculte de ei. 
Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morți 
se va duce la ei, se vor pocăi. Și i-a zis Avraam: Dacă nu 
ascultă de Moise și de prooroci, nu vor crede nici dacă ar 
învia cineva dintre morți”. 

Într-adevăr, așa se întâmplă cu necredincioșii de 
astăzi și din totdeauna, vor să învieze câte un Lazăr, 
pentru fiecare dintre ei și atunci vor crede. De ce? Din 
pricina mândriei, pentru că nu vor să primească adevă-
rurile pe care Dumnezeu le-a descoperit până acum și 

ni le-a transmis prin înaintașii noștri. Mai mult chiar, nici 
nu vor să creadă, pentru că dacă ar căuta cu sinceritate 
și s-ar deschide pentru Dumnezeu, li s-ar descoperi, și 
chiar dacă ar fi puși în fața unui adevăr care i-ar aduce 
la credință, nu l-ar primi. Un exemplu de nebunie este și 
o situație pe care am întâlnit-o zilele acestea: Mergând 
într-o altă localitate pentru a participa la înmormântarea 
unei cunoștințe, am întrebat pe cineva care se afla pe 
stradă, dacă mai este mult până la biserică? Răspunsul 
a fost că el este ateu, să întreb pe altcineva, care, cu 
bunăvoință, ne-a dat răspunsul căutat. Probabil dacă 
îl întrebam de vreo cârciumă pe ateul respectiv, mi-ar 
fi spus bucuros unde se află. Deci deși biserica există, 
însă nu și pentru ateu. Să dea Dumnezeu ca să trăiască 
să guste și el iubirea cea negrăită a lui Dumnezeu, și 
să o și primească, ca să nu se osândească veșnic, ca 
bogatul nemilostiv din Evanghelia de astăzi. „Bun ești 
Tu, Doamne. Mulțumesc milei Tale: Tu ai revărsat peste 
mine Duhul Tău Cel Sfânt și mi-ai dat să gust iubirea Ta 
pentru mine, mult greșitul, și sufletul meu e atras spre 
Tine, Lumină neapropiată. Cine ar putea să Te cunoas-
că, dacă Tu Însuți, Cel Milostiv, n-ai binevoi să Te faci 
cunoscut sufletului? Și el Te-a văzut și a cunoscut pe 
Ziditorul său ca pe un Dumnezeu bun, și sufletul meu 
vrea nesăturat să fie cu Tine totdeauna, fiindcă Tu, Cel 
milostiv, ai atras sufletul prin dragostea Ta, și sufletul a 
cunoscut iubirea Ta. Tu vezi, Doamne, cât de neputincios 
și păcătos e sufletul omului, dar Tu, Cel milostiv, dai su-
fletului puterea să Te iubească, și sufletul se teme să nu 
piardă smerenia pe care vrăjmașii încearcă să o ia de la 
el, fiindcă atunci harul Tău părăsește sufletul”, spune Sf. 
Cuv. Siluan Athonitul (Ibidem, pp. 144-145). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a  XXII-a după Rusalii, Bogatul 

nemilostiv, Sf. Ev. Luca 16, 19-31; 1 noiembrie)

Adormiții în Domnul
„Iar El a zis: Nu plângeți, nu a murit, ci doarme.” 

(Luca 8, 52)

Două mari și preaslăvite minuni săvârșite de Domnul 
și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prezintă Sfânta Evan-
ghelie de astăzi: vindecarea femeii care era în curgerea 
sângelui de 12 ani și învierea fiicei lui Iair, mai marele 
sinagogii din Capernaum.

Domnul săvârșește minunea învierii fiicei lui Iair pentru a 
ne arăta că, după arătarea Sa în trup, toți cei ce cred în El și 
vor face poruncile Lui, nu vor mai muri cu sufletul, chiar de 
vor muri cu trupul, ei sunt vii înaintea Lui, cum Însuși spune 
într-un cuvânt al Scripturii: „Cel ce va crede întru Mine, chiar 
de ar muri, viu va fi.” (Ioan 11, 25) Acest lucru ni-l explică și 
Sfântul Apostol Pavel: „Fraților, despre cei ce au adormit, 
nu voiesc să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți, 
care nu au nădejde.” (I Tel. 4, 13) Căci numai cei care nu 
au nădejde cred că, odată cu moartea trupului, moare și 
sufletul și că niciodată nu vor mai învia cei morți ai lor. Așa 
cred toți păgânii închinători la idoli și toți cei care nu cred 
în Hristos și în slăvita Sa Înviere din morți.

Noi însă credem că „Iisus a murit și a înviat.” La fel 
cum credem „că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi 
va aduce (la Învierea cea de apoi) împreună cu El.” (I Tel. 
4, 14) Căci „dacă am murit împreună cu Hristos, credem 
că vom și viețui împreună cu El.” (Romani 6, 8) Cât des-
pre cei morți în credința în Iisus Hristos, nu sunt morți, ci 
adormiți, căci „Hrisos a înviat din morți, fiind începătura 
învierii celor adormiți.” (I Cor. 15, 20)

Toți cei adormiți întru Domnul se vor scula la Judecata 
cea de Apoi și vor avea mărturie de la Hristos înaintea 
Tatălui, despre credința lor cea dreaptă și despre faptele 
lor cele bune. Așa au adormit întru Domnul milioane de 
oameni care au crezut și au mărturisit pe Hristos și care 
nu sunt morți, ci adormiți în Hristos până la obșteasca în-
viere. Căci la obșteasca Înviere, mare prefacere vor primi 
trupurile celor adormiți în Domnul și mulți se vor îmbrăca 
cu însușiri și daruri preaminunate, cum spune Sfântul 
Apostol Pavel: „Seamănă-se întru stricăciune, scula-se-va 
întru slavă, seamănă-se întru slăbiciune, scula-se-va întru 
putere, seamănă-se trup firesc, scula-se-va trup duhov-
nicesc.” (I Cor. 15, 42-44) „Atunci drepții vor străluci ca 
soarele întru Împărăția Tatălui lor.” (Mt. 13, 43)

Preaminunată va fi ușurimea și cu lesne mișcare a 
trupurilor lor, căci ei se vor purta cu iuțimea fulgerelor în 
orice parte a lumii și nici o întârziere nu li se va pricinui 
lor din greutatea trupurilor duhovnicești. 

(continuare în pagina 5)
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Zilele trecute, un grup de 28 ONG-uri reunite sub titulatura 
de Coaliția pentru Familie și Constituție au acuzat Ministerul 
Educației Naționale de nerespectarea Legii Educației Naționale, 
pentru că permite și promovează sărbătorirea Halloween-ului în 
școlile românești.   

În acest context, l-am contactat pe domnul Virgiliu Gheor-
ghe, cunoscut biofizician și specialist în cercetări psihosociale 
și comunicare, pentru a ne explica însemnătatea și simbolistica 
Halloween-ului.

Domnule Virgiliu Gheorghe, cum apreciați introduce-
rea acestei sărbători pe agenda activităților instituțiilor de 
învățământ din România?

În primul rând, cred că ar trebui să ne punem problema 
scopului, a sensului sau a beneficiului pe care îl va avea pentru 
educația copiilor români, pentru societate în ansamblul ei, promo-
varea manifestărilor Halloween. Aceasta pentru că, pe parcursul 
istoriei, orice sărbătoare a jucat un anumit rol în cultura, în religia, 
în definirea identității și viața popoarelor.

De pildă, sărbătorile creștine, contribuie la întărirea, la con-
solidarea relației omului cu Dumnezeu, cu sfinții și evident cu 
întreaga învățătură a Bisericii Creștine care are, ca centru, iubirea 
aproapelui, milostenia, fapta cea bună în general. Deci sărbătorile 
creștine trimit la modelul Dumnezeului-Om Hristos și a tuturor care 
i-au urmat modelul de dragoste și jertfă pentru ceilalți.

Mai existau sărbătorile legate de ciclul natural al anotimpurilor 
agricole sau pastorale care erau oarecum neutre din punct de 
vedere moral, deși imprimate de tot felul de superstiții și concepții 
magice; avem, desigur, și sărbătorile care celebrau evenimente 
istorice importante ale poporului respectiv, care consolidau relația 
omului cu trecutul poporului său și, nu în ultimul rând, sărbătorile 
păgâne dedicate tot felurilor de zei. Acestea din urmă, având 
ca scop atragerea simpatiei, a ajutorului zeului respectiv, erau 
marcate de tot felul de ritualuri prin care erau evocate actele fun-
damentale ale zeului, ca și comportamentul moral sau social pe 
care acesta îl reprezenta în mod exemplar. Deci ca și în creștinism, 
sărbătoarea închinării la acești zei readucea în conștiința oame-
nilor poruncile zeului respectiv, care uneori nu erau deloc morale 
și inofensive. De pildă, la sărbătorirea lui Dionisos se îmbătau și 
se dedau orgiilor. Iar la alți zei cum ar fi Baal, se aduceau jertfe 
copii cât mai mici, prunci.

Deci mie mi se pare că atunci când se introduce sau se 
promovează o sărbătoare – eveniment central în viața unui po-
por – este esențial de investigat care este schimbarea pe care 
aceasta o va aduce în mentalități, în raporturile sociale și chiar în 
Weltanschauung-ul acelui popor.

Dar Halloween-ul este perceput ca un prilej de relaxare, 
de distracție. Copiii se deghizează, se vizitează, primesc 
bombonele…

Așa este promovat mediatic, dar cea mai mare parte a 
mass-media, s-a demonstrat din păcate în ultimii ani, nu are 
criterii etice, ci doar mercantile. Câștigul dictează morala. Iar 
Halloween-ul este un eveniment care anual crește audiența, deci 
câștigurile. Waldemar Sezer, profesor de informatică la Univer-
sitatea Sao Paulo din Brazilia observa că legile acestui mediu 
conduc la paradoxul că evenimentele cele mai grozave, moartea 
cea mai tragică sunt cele care cresc cel mai mult audiența. Deci 

dacă media se întreține prin horror și divertisment, este de înțeles 
în această logică de ce promovează Halloween-ul în măsura 
în care o fac. Problema cea mai mare este aceea că instituțiile 
educaționale nu înțeleg faptul că oricare sărbătoare vine cu o 
panoplie de elemente simbolice care generează anumite com-
portamente și mentalități.

Deși pare o joacă, ca orice manifestare rituală, mimesisul 
are ca efect actualizarea și consolidarea unei relații psihologice 
între individ și realitatea mitologizată. Cercetările din domeniul 
fenomenologiei religiilor au demonstrat că pe parcursul participării, 
implicării în scenariul mitului respectiv, individului chiar i se imprimă 
acele stări mentale sau sufletești care caracterizează persoanele 
mitologizate. E ca și cum s-ar produce un transfer de energie 
psihomentală între personajul mitologizat și subiect. Aceasta 
explică faptul că participarea la sărbătoarea Halloween induce o 
stare psihologică în care excitația și fascinația sunt asociate cu un 
sentiment de spaimă mai mult sau mai puțin intens în funcție de 
gradul implicării. În acest context individul în mod firesc urmează 
actele proprii personajelor în pielea cărora a intrat.

Așadar, dincolo de bombonele, este evident pentru oricine că 
imageria răului pe care o promovează Halloween-ul nu poate con-
duce decât la sporirea comportamentului violent, a infracționalității 
și a criminalității, adică faptele proprii duhurilor necurate pe care 
Halloween-ul le invocă.

Dar Halloween-ul a fost introdus ca sărbătoare chiar în Bi-
serica Catolică, pentru a alunga spiritele rele, și lucrul acesta 
îl cred foarte mulți din cei care acceptă această sărbătoare. 
Cum vă explicați acest lucru?

În primul rând, este vorba de o sărbătoare celtică închinată 
prințului morții și prietenilor lui, deci avem de-a face cu o sărbătoare 
păgână pe care probabil la un anumit moment Biserica Catolică a 
încercat să o îmblânzească suprapunând-o cu Sărbătoarea Tuturor 
Sfinților. Ea oricum nu avea valențele de astăzi în trecut, și chiar 
dacă în Biserica Catolică ea ar fi fost dezvoltată într-un sens com-
patibil cu cel din zilele noastre, acesta nu este un argument. Când, 
adeseori, în mass-media se critică Biserica, se aduc în discuție 
inchiziția și cruciadele sângeroase din unele locuri din lume, uitându-
se că acest lucru a avut loc numai în catolicism, nu și în Ortodoxie, 
și numai într-o anumită perioadă de timp. Însă, paradoxal, când se 
dorește promovarea unei sărbători cu evident caracter păgân ni se 
impune ca argument principal că este creștină, deci bună pentru că 
a fost recunoscută la un moment dat și în Biserica Catolică.

Dacă Halloween-ul a fost ceea ce este astăzi în trecut nu știm, 
însă oricum discuția este lipsită de sens, atâta timp cât Biserica 
Catolică, de ani de zile, ca și anul acesta, se delimitează de 
manifestările acestei sărbători, atenționând asupra caracterului 
magic și malefic în ultimă instanță al acestora. La fel a făcut în 
ultima vreme și Biserica Ortodoxă.

Și privind alungarea spiritelor rele?

Este de bun simț faptul că duhurile rele nu pot fi izgonite de 
alte duhuri rele sau de oameni care îndeosebi le invocă. Vrăjitorii 
nu se închină lui Dumnezeu, iar duhurile morților, ce pot face ele 
împotriva demonilor? Lumea lui Halloween este mai curând o lume 
infernală, deci prietenoasă duhurilor rele, locul în care acestea 
petrec și se odihnesc.

(continuare în pagina 5)

Interviu Dr. Virgiliu Gheorghe: Halloween este o sărbă-
toare care promovează un comportament violent, 
specific vrăjitoarelor și monștrilor pe care îi invocă. 

Efectele asupra copiilor se vor vedea în timp
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Levi (Matei) a auzit atât de clar
Cuvintele Dumnezeiești:
„Vino după Mine! Și a lăsat
Toate lucrurile pământești.

Nu doar cu urechile trupești
A ascultat chemarea Domnului,
Ci mai ales cu cele sufletești
Și I-a urmat cu credință Lui.

Matei era fiul lui Alfeu,
Evreu de neam și a practicat
Urâta meserie de vameș;
De-ntregul popor denigrat.

A primit cu bucurie
Chemarea Fiului Ceresc.
A părăsit păcatele 
Și aurul pământesc.

Că trecând prin Capernaum,
Domnul a văzut un om la vamă
Și dintr-un vameș păcătos,
L-a făcut un ucenic de seamă.

Matei L-a invitat în casă 
Pe Domnul Iisus Hristos
Și L-a așezat la masă,
Făcând un ospăț grandios. 

„De ce dascălul vostru,
Ia masa cu cei păcătoși?”
(Întrebându-se retoric, 
Fariseii răutăcioși).

A venit răspunsul categoric 
Al Blândului Învățător,
Că nu cei sănătoși, ci cei bolnavi
Au nevoie de ajutor.

Din acest moment Matei,
Urmându-L supus pe Hristos,
S-a învrednicit să fie 
Întregii omeniri de folos.

Dumnezeu ne-a demonstrat,
Că de-ar fi oricât de păcătos,
Cel ce renunță la păcat,
Devine-un creștin valoros. 

Matei, începând cu viața sa
Și cu sfânt sufletul său,
S-a întors din necredință ,
Înspre Bunul Dumnezeu. 

A adus în loc de biruri,
Suflete împovărate,
Pe care le-a botezat,
Spălându-le de păcate. 

A salvat atâția oameni,
De pe drumu-întunecos,
Luminându-le gândirea,
I-a-ndreptat către Hristos. 

A fost prezent trei ani de zile 
La propovăduirea lui Iisus;
Fiind martor de aproape  
La tot ce-a întreprins și-a spus. 

După Sfânta Cincizecime,
Când a primit harul Duhului Sfânt,
A pornit să propovăduiască
Evanghelia pe pământ.

Învățătura creștină
Peste tot a răspândit:

Ierusalim, Etiopia, India
Și-n alte locuri spre răsărit.  

Primul dintre evangheliști,
Sfântul Apostol Matei,
A scris o istorie a vieții
Și faptelor Domnului, pentru evrei. 

Înțelepciunea cea din înălțime
A pogorât pe Pământ;
A scris-o Apostolul Matei,
Dictată de Îngerul Sfânt. 

La rugămintea iudeilor,
A celor veniți la dreapta credință,
A scris Evanghelia sa
Și le-a adus la cunoștință,

Că Domnul Iisus este Mesia;
Că s-a împlinit prin Cuvânt
Tot ceea ce-au spus proorocii,
Odată cu venirea lui Iisus pe Pământ. 

Matei a scris-o în aramaică:
Limba vorbită de Mântuitor,
În Ierusalim, după Înălțare,
Și-a propovăduit-o tuturor. 

Prin anii 62-63, a scris-o și-n greacă,
Limba vorbită-n Imperiul roman,
Tradusă apoi în multe limbi,
Pentru tot omul pământean.

Matei e scriitorul echilibrului,
Al înțelepciunii bine așezate,
Al construcției solide
Și-al gândirii ordonate.

În prima parte-a Evangheliei,
A scris genealogia,
Nașterea  Pruncului Iisus,
Pe scurt și copilăria.  

Apoi a scris începutul activității,
Despre Ioan Botezătorul,
Dumnezeiasca Arătare
Și cum a fost ispitit Mântuitorul. 

În a doua, a scris chemarea la apostolat,
Dumnezeiasca învățătură,
Nenumăratele minuni săvârșite,
Conflictul cu fariseii plini de ură.

În a treia, a scris activitatea
Și Intrarea în Ierusalim a Domnului,
Cina cea de Taină, Patimile, Moartea
Și Învierea Mântuitorului. 

A propovăduit și-n Mirmenia,
O cetate de păgâni,
Fioroși, fără credință,
Cu apucături de câini. 

A pus pe Platon episcop,
Biserică le-a zidit,
Întorcându-i la credință,
Foarte mulți s-au mântuit. 

S-a retras cu înțelepciune,
Pe un munte izolat.
Stăruind în post și rugăciune,
Domnul i s-a arătat

Și i-a înmânat un toiag,
Să-l înfigă în pământ
În cetate, în fața bisericii,
Și acesta va rodi curând. 

Întâmpinat fiind de Platon
Când din munte a coborât,
Sfântul Matei a înfipt toiagul,
Așa cum Domnu-a poruncit.  

A făcut roade minunate,
Cum nimeni n-a mai văzut
Și-un izvor la rădăcină,
Cu apă cristalină-a apărut. 

Cei care gustau din roade
Și cei care se spălau,
Își schimbau comportamentul 
Și apoi se luminau

Și la minte și la chip
Și se-ntorceau la credință,
Mulțumind lui Dumnezeu
Pentru această biruință. 

Când pe soția și copiii lui Flavian,
Demonizați, Matei i-a vindecat,
Fiind guvernatorul cetății
Mirmenia, foarte mult s-a bucurat. 

Prin invidia celui Rău,
Mințile i s-au întunecat
Și crezând că-i vrăjitor,
Pe Sfântul Matei s-a supărat. 

A trimis ostași să-l prindă,
Dar Domnul l-a ocrotit.
Furios, chiar Flavian,
Spre a-l prinde a venit. 

Intrând în biserică,
Ochii i s-au întunecat
Și văzându-se neputincios,
Pe Apostolul Matei l-a rugat.

Fără să mai stea pe gânduri,
Ucenicul lui Hristos,
Chiar știindu-i vicleșugul,
Din întuneric l-a scos.

Flavian a poruncit să-l ardă,
Tot crezând că-i vrăjitor,
Dar Bunul Dumnezeu îndată,
I-a sărit în ajutor. 

Prin Rugăciunea Sfântului,
Focul repede s-a stins;
Chiar și smoala s-a răcit
Și mulți păgâni s-au convins

De credința adevărată,
Dar Sfântul Matei, bucuros, 
A încredințat sufletul său (16 nov.)
Domnului Iisus Hristos.

Îl cinstim cu bucurie,
Pentru tot ce ne-a învățat;
Că prin Sfânta sa Evanghelie
Mințile ne-a luminat,

Să ne rugăm cu credință
Preabunului Dumnezeu,
Să fim buni și răbdători
Cu „aproapele”, mereu.

Să iubim și pe vrăjmași
Și să-i binecuvântăm;
Astfel împlinim porunca
Și sufletul ni-l salvăm.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Poezie de Dumitra Groza
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Adormiții în Domnul
(urmare din pagina 2)
Vor trece cu trupurile și „vor fugi ca scânteile de paie” 

(Înțelep. lui Solomon 3, 7) prin orice materie, așa cum 
Domnul după Înviere a trecut prin piatra mormântului și 
prin ușile încuiate la Sfinții Apostoli. Cu ochii plini de lumină 
și bucurie vor coborî sufletele duhovnicești și slăvite și-și 
vor căuta pe pământ trupurile lor.

Această învățătură a Bisericii ne face să înțelegem mai 
ușor posibilitatea săvârșirii minunilor de către Mântuitorul 
Iisus Hristos și în special a învierilor din morți.

Minunea învierii fiicei lui Iair nu contrazice legile naturii, 
deoarece intervenind în natură, Dumnezeu intervine întru 
ale Sale. Dumnezeu intervine în natura creată de El, căci 
„Fiul nu poate să facă nimic de la sine, dacă nu va vedea 
pe Tatăl făcând.” (Ioan 15, 19)

Hristos preface apa în vin și în același sens Dumnezeu 
transformă constant apa în vin prin tot ceea ce se petrece 
în ciclul rodirii viței de vie. Minunea nu face decât să scurt-
circuiteze procesul natural. Hristos înmulțește pâinile și 
hrănește 5.000 de bărbați și este ceea ce Dumnezeu face 
mereu prefăcând puținul grâu semănat în pământ în grâul 
cel mult, în stare să sature toată omenirea; Hristos vindecă 
bolnavi, dar posibilitatea vindecării e înscrisă în organismul 
însuși al omului prin acea energie recuperatoare și care 
provine de fapt de la Dumnezeu (vis medicrati naturae).

Hristos de fapt concentrează pentru oameni ceea ce 

Creatorul a făcut deja la scară mare. El poate săvârși mi-
nuni care nu au corespondent în vechea creație, ci țin de 
noua creație. Așa au fost învierile din morți. O tăietură la 
deget se vindecă  singură. Dar vechii creații îi este străină 
revenirea la viață a unui cadavru. Învierile din morți sunt 
astfel anticipări și semne profetice ale marii minuni a Învi-
erii lui Hristos, ale învierii noastre la viața cea veșnică.

Nu putem însă să nu vedem marea diferență între 
învierea tânărului din Nain, a fiicei lui Iair sau a lui Lazăr 
și Învierea lui Hristos. Cei trei au fost readuși la viața 
pământească, deci urmau să treacă din nou prin moarte. 
Este infinit mai înaltă Învierea lui Hristos, cu un trup în-
dumnezeit și preamărit. Toți suntem beneficiarii minunilor 
săvârșite de Domnul.

Dincolo de ce face Hristos minunat în viața noastră, 
există o mare minune căruia ne-am făcut toți părtași ca 
fii ai Bisericii. Este o minune mai mare decât toate pe 
care ni le-am putea dori. Din puterea Învierii Lui am fost 
cu toții înviați prin Sfântul Botez. Am trecut împreună cu 
El, prin moarte și înviere,  suntem așadar părtașii vieții 
Lui tainice și dumnezeiești. (Col. 3, 3-4) El a pus temelia 
unei vieți la care suntem toți chemați să o trăim, plenar, 
păstrând comuniunea cu El și astfel să se săvârșească 
minunea ridicării celei slăvite, cu trupul, a Sfinților, „întru 
învierea vieții.” Amin.

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

Ev. Luca 8, 41-56, Învierea fiicei lui Iair)

(urmare din pagina 3)

Este vorba de o confuzie totală de ordin axiologic care ține mai 
curând de ideologia relativizării adevărului. Ceea ce insinuează 
sărbătoarea în chip simbolic este faptul că duhurile rele ar putea 
conferi o putere asupra vieții și morții, puterea de a stăpâni, de a 
produce durerea altora, în mod evident o imagerie luciferică în care 
Lucifer este celebrat în mod disimulat. Faptul că Halloween con-
stituie una dintre cele trei sărbători ale „Bisericii” lui Satan, spune 
totul. Mie mi se pare că avem de-a face cu o gravă problemă etică 
atunci când impunem în mentalul colectiv o sărbătoare, aceeași 
sărbătoare în care sataniștii aduc o închinare specială lui Satan, 
tocmai pentru că ei o recunosc ca fiind propria lor sărbătoare.

Unele costume sunt cu totul 
nevinovate, iar copiii nu știu nimic 
de coincidența despre care vorbiți. 
În aceste condiții, cum i-ar putea 
vătăma sărbătoarea?

Coincidență ar fi în cazul în care 
costumele ar reprezenta pe îngeri 
și pe sfinți, iar sataniștii și-ar asuma 
această sărbătoare, însă în momentul 
în care acestea închipuie pe vrăjitori 
și demoni, duhurile fantomatice 
ale morților sau cine știe ce monstru nu mai poate fi vorba de 
coincidență. Acest repertoriu vestimentar sau fantasmatic ține 
evident de lumea lui Satan. Vătămarea poate că nu este evidentă 
la vârstele în care totul nu este decât o, să spunem, nevinovată 
joacă, dar perspectivele incubării acestei imagerii pe care copilul 
și-o asumă nu sunt deloc inofensive.

Există o mulțime de studii desfășurate în Statele Unite în care 
se arată că de Halloween cresc spargerile cu minim 25%, sporesc 
consumul de alcool și droguri și cresc rata criminalității.    Într-un 
studiu realizat în Boston s-a constatat că, pe parcursul a patru 
ani, în noaptea de Halloween criminalitatea este mai mare cu 50% 
decât în toate celelalte momente ale anului.

De asemenea, privind perspectiva inofensivă pe care o au 
tinerii, relevant este studiul în care se arată că, la întrebarea ce 
ați vrea să faceți în noaptea de Halloween, cei intervievați au ales,    
într-un procent de 80%, răspunsul „să omor un om”. Spiritul acestei 
sărbători este într-adevăr viu și dictează nu înmulțirea binelui, a 
păcii și a dragostei între oameni, de care lumea de astăzi se pare 
că are nevoie tot mai mult, ci un spirit malefic al lucrării răului dus 
până la uciderea aproapelui.

Toate aceste fapte cred că ar fi de ajuns ca să ne punem pro-
blema în ce măsură societatea românească, școala românească 
care se confruntă tot mai mult cu problema violenței, are nevoie 
de introducerea sărbătorii și manifestărilor de Halloween.

Care apreciați că va fi viitorul „sărbătorii” Halloween în 
societatea românească?

Depinde foarte mult de noi, de fieca-
re dintre noi, pe fondul uriașei confuzii 
axiologice în care s-a ajuns. Mai cu 
seamă părinții, care sunt interesați de 
educația și viitorul copiilor lor, ar trebui să 
conștientizeze și să reacționeze. Mijloa-
cele mediatice nu știu în ce măsură vor 
ajuta la stoparea fenomenului, pentru că 
divertismentul și violența aduc bani și de 
asemenea, sărbătoarea aceasta procură 
câștiguri imense industriei de consum 
care este interesată direct să o promo-

veze. Școala românească însă nu știu ce alegere va face.
Ori va opta pentru o măsură rațională care ia în considerare 

argumentele și cercetările pe care   le-am citat anterior, refuzând 
să se mai implice în organizarea manifestărilor Halloween, ori 
va înclina să-și asume acest fenomen din ignoranță sau sub 
presiunile seculare. În cel de-al doilea caz, nu știu cum va putea 
rezista în fața opoziției a tot mai mulți părinți, a legii fundamentale 
a țării și a legislației proprii Ministerului Educației, care nu permit 
o educație contrară principiilor etice. Vreau să cred însă că va 
birui rațiunea.

Notă: Dr. Virgiliu Gheorghe este bioetician, secretar științific 
al Institutului pentru cercetări psihosociale și bioetică

Interviu Dr. Virgiliu Gheorghe:
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OrAcOlElE, pErSOAnE pOSEDAtE DE DIAVOlI

Un învățător de lege Îi adresează Mântuitorului o în-
trebare asemănătoare cu cea a tânărului bogat (Lc. 18, 
18): „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de 
veci?” Pe amândoi, Domnul îi trimite la Lege, la poruncile 
dumnezeiești. Mai mult decât atât, pe învățătorul de Lege, 
îl pune să spună el însuși ce este scris în Lege, tocmai 
pentru faptul că avea această calitate de învățător. Din 
răspunsul său rezultă două porunci: cea a iubirii de Dum-
nezeu și cea a iubirii de aproapele.

Mântuitorul aprobă ca drept răspunsul său, considerând 
pe picior de egalitate cele două porunci. Mântuitorul arată 
în cele două porunci toată Revelația Vechitestamentară, 
atunci când un alt învățător de Lege L-a ispitit să spună 
care este cea mai mare poruncă din Lege, dragostea fiind 
„mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele.” 
Cel ce împlinește porunca dragostei „nu este departe de 
împărăția lui Dumnezeu.”

Învățătorul Îl ispitește cu a doua întrebare: „Și cine este 
aproapele meu?”, la care Mântuitorul vine cu o noutate 
epocală, având ca răspuns frumoasa pildă a Samarinea-
nului milostiv. La această întrebare s-a găsit un răspuns 
de către Domnul care nu mai fusese până acum luat în 
considerare de cercurile rabinice.

Cartea Leviticului la cap. 19, 18 dădea noțiunii de 
aproapele un sens restrâns, limitat doar la membrii popo-
rului ales. Talmudul vorbea doar despre israeliți și excludea 

pe păgâni. Adeseori rabinii erau departe de a manifesta 
dragoste față de oamenii de altă credință, dar, deși se mai 
găseau uneori și cazuri fericite, excepții, acestea nu făceau 
decât să confirme faptul că exista o atitudine negativă față 
de cei neisraeliți.

Existau în popor și oameni evlavioși care considerau pe 
bună dreptate că astfel de discriminări nu pot fi bineplăcute 
lui Dumnezeu. De aceea Învățătorul de Lege întreabă, iar 
Domnul îi răspunde. Domnul ne poartă cu gândul la locurile 
dintre Ierusalim și Ierihon pe care coboară un iudeu.

În cei 30 de km care sunt de parcurs se traversează 
un loc pustiu care, într-o anumită epocă, își căpătase o 
faimă de loc ce adăpostea mulți tâlhari. Domnul parcă 
identifică locul unde omul nostru s-a întâlnit cu tâlharii, 
căci la jumătatea drumului este o vale abruptă cu multe 
peșteri folosite ca adevărate adăposturi pentru tâlhari. Pe 
vremuri acolo era un han ce avea o fântână adâncă, dar 
săracă în apă, unde ajunge și cel „căzut.” Mulți se temeau 
să treacă pe aici datorită jafurilor, rănirilor și uciderilor care 
se petreceau. Mai târziu, în epoca cruciadelor, Cavalerii 

Templieri asigurau buna călătorie a pelerinilor ce parcur-
geau acest traseu.

Mântuitorul nu pune însă accent pe ceea ce a pățit 
călătorul nostru, ci pe atitudinea de contrast a preotului și 
a levitului în comparație cu cea a samarineanului față de 
cel ce rămăsese „aproape mort.” (v. 30) Cei doi, preotul 
și levitul, întâlniseră un om căzut „între tâlhari”, pe unul   
de-ai lor, pe un iudeu și totuși „au trecut pe alături.” Ca 
slujitori ai Templului și ai lui Dumnezeu, erau obligați de 
porunca iubirii de aproapele să ajute pe omul rănit ce 
zăcea la marginea drumului. Pentru ei, porunca iubirii nu 
a depășit nivelul teoretic, nefăcând nimic pentru cel care 
stătea acum „dezbrăcat și rănit.”

Ce trebuiau să facă ei, face pe neașteptate un samari-
nean ce era pe acolo călător. Înainte de toate, înainte de 
a fi samarinean, el este om, un om căruia nu i  s-au tocit 
sentimentele umane. El nu trece „pe alături”, ci „a venit 
la el.” N-a fost nepăsător, ci „i s-a făcut milă.” Nu știm ce 
cunoștințe de medicină avea călătorul samarinean, dar 
din bagajul său, a scos ,,untdelemn și vin”, a turnat pe 
răni, l-a dus la casa de oaspeți, a purtat grijă de el. Nu el 
era „aproapele”, dar s-a făcut aproapele celui căzut între 
tâlhari.

Pilda are atât de puternică evidența, încât îl face pe 
cel ce a întrebat să răspundă acum că „cel ce a făcut milă 
cu el” este cel ce s-a făcut aproapele. Înțelegem de aici 

că nu neamul tău, nici locul nu te face aproapele, ci 
iubirea față de semeni.

Mântuitorul afirmă încă o dată cu multă forță me-
sajul universal al dragostei,  ca o poruncă: ,,Mergi 
și fă și tu asemenea!” Domnul este Samarineanul, 
,,Aproapele” prin excelență al oamenilor și exemplu 
de urmat. Spune Sfântul Ioan Teologul: „În aceasta 
am cunoscut iubirea: că El Și-a pus sufletul Său 
pentru noi.”, și adaugă: „Și noi datori suntem să ne 
punem sufletele pentru frați.” (I Ioan 3, 16) Dacă un 
străin s-a făcut aproapele, atunci oricine este dator 
să se facă oricui aproapele, chiar și celui mai mare 
vrăjmaș. În fața chemării Evangheliei, nu mai există 
vrăjmași, ci numai frați.

Mulți sunt astăzi căzuți pe potecile și pe drumurile 
bântuite de tâlharii diavoli și puțini ochi îi văd și mai puține 
inimi îi ajută. Mulți călătoresc pe drumurile pustii ale vieții 
fără Dumnezeu, mulți poartă  răni adânci de patimi și de 
păcate și puțini le întind o mână salvatoare. Ușor, cred unii, 
că făcându-se că nu-i văd, vor venii alții care să-i ridice. 
Lipsa iubirii găsește multe scuze, dar rămâne de neiertat. 
Lipsa iubirii este pentru aproapele nostru moarte.

Mulți au nevoie de noi pentru a fi purtați la „hanul” 
harului, care este Biserica. Ea ne mână mereu înainte, 
învățându-ne ca fapta cea bună de azi să o facem și mai 
bună mâine. Porunca de a merge și de a face asemenea 
este adresată tuturor și nu trebuie să ne sustragem de 
la împlinirea ei. Am pierde sensul vieții și n-am mai găsi 
răspuns la întrebarea: „ce să fac ca să moștenesc viața 
de veci?”

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

Începutul Postului Nașterii Domnului, Pilda Sama-
rineanului milostiv, Sf. Ev. Luca 10, 25-37, 15 noiembrie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie

„Mergi și fă-te aproapele semenului tău!”
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Păhărelul cu nectar

Dragă Moș Crăciun,

Numele meu este ... fetiță
și prenumele ... inimoasă

Îți scriu printr-un fulg de zăpadă,
care, tremurând, m-a rugat
să-l trimit cu o dorință de copil,
spre tine, imediat

L-am trimis, dar, Moș Crăciun,
atunci când zărești un fulg mărunțel,
uite: atâtica,
să iei repede-repede din săculețul lui
scrisorica

Chiar dacă tata mi-a zis
că o dorință de iubire se împlinește
acolo unde, pe pământ,
o steluță de argint se topește,

Eu nu vreau ca fulgușorul acesta de nea
să se topească

din cauza mea.

Pentru că, la sfârșit de an,
cu săpun de nea își spală hăinuțele murdare
toate culorile

Pentru că, oprindu-se în loc,
să întindă o mână de ajutor unui om de zăpadă
fără noroc,
nu există băiețel care să nu știe
din câți bănuți de argint se încropește
o bucurie

Ninsorile sunt albe și pentru că,
la rugămințile fetițelor inimoase,
aflând că sunt vii,
iarna a eliberat
toți fluturii înfipți de ger
în ace cu gămălii.

Pagină de Elia David

Mă ajuți să-i scriu 
lui Moș crăciun o 
dorință frumoasă?

De ce sunt albe ninsorile?
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1. Și când a intrat El în casa unuia dintre căpeteniile 
fariseilor sâmbăta, ca să mănânce, și ei Îl pândeau,

2. Iată un om bolnav de idropică era înaintea 
Lui.

3. Și, răspunzând, Iisus a zis către învățătorii de 
lege și către farisei, spunând: Cuvine-se a vindeca 
sâmbăta ori nu?

4. Ei însă au tăcut. Și luându-l, l-a vindecat și i-a 
dat drumul.

5. Și către ei a zis: Care dintre voi, de-i cădea 
fiul sau boul în fântână nu-l va scoate îndată în ziua 
sâmbetei?

6. Și n-au putut să-i răspundă la acestea.
7. Și luând seama cum își alegeau la masă cele 

dintâi locuri, a spus celor chemați o pildă, zicând 
între ei:

8. Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te 
așeza în locul cel dintâi, ca nu cumva să fie chemat 
de el altul mai de cinste decât tine.

9. Și venind cel care te-a chemat pe tine și pe el, 
îți va zice: Dă acestuia locul. Și atunci, cu rușine, te 
vei duce să te așezi pe locul cel mai de pe urmă.

10. Ci, când vei fi chemat, mergând așează-te în 
cel din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te-a 
chemat, el să-ți zică: Prietene, mută-te mai sus. Atunci 
vei avea cinstea în fața tuturor celor care vor ședea 
împreună cu tine.

11. Căci, oricine se înalță pe sine se va smeri, iar 
cel ce se smerește pe sine se va înălța.

12. Zis-a și celui ce-L chemase: Când faci prânz 
sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, 
nici pe rudele tale, nici vecinii bogați, ca nu cumva 
să te cheme și ei, la rândul lor, pe tine, și să-ți fie ca 
răsplată.

13. Ci, când faci un ospăț, cheamă pe săraci, pe 
neputincioși, pe șchiopi, pe orbi,

14. Și fericit vei fi că nu pot să-ți răsplătească. Căci 
ți se va răsplăti la învierea drepților.

15. Și auzind acestea, unul dintre cei ce ședeau 
cu El la masă I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi în 
împărăția lui Dumnezeu!

16. Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare 
și a chemat pe mulți;

17. Și a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să 
spună celor chemați: Veniți, că iată toate sunt gata.

18. Și au început unul câte unul, să-și ceară iertare. 

Cel dintâi i-a zis: Țarină am cumpărat și am nevoie 
să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă.

19. Și altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat 
și mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă.

20. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat și de aceea 
nu pot veni.

21. Și întorcându-se, sluga a spus stăpânului său 
acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieși 
îndată în piețele și ulițele cetății, și pe săraci, și pe 
neputincioși, și pe orbi, și pe șchiopi adu-i aici.

22. Și a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai 
poruncit și tot mai este loc.

23. Și a zis stăpânul către slugă: Ieși la drumuri și 
la garduri și silește să intre, ca să mi se umple casa,

24. Căci zic vouă: Nici unul din bărbații aceia care 
au fost chemați nu va gusta din cina mea.

25. Și mergeau cu El mulțimi multe; și întorcându-Se, 
a zis către ele:

26. Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl 
său și pe mamă și pe femeie și pe copii și pe frați și 
pe surori, chiar și sufletul său însuși, nu poate să fie 
ucenicul Meu.

27. Și cel ce nu-și poartă crucea sa și nu vine după 
Mine nu poate să fie ucenicul Meu.

28. Că cine dintre voi vrând să zidească un turn 
nu stă mai întâi și-și face socoteala cheltuielii, dacă 
are cu ce să-l isprăvească?

29. Ca nu cumva, punându-i temelia și neputând 
să-l termine, toți cei care vor vedea să înceapă a-l 
lua în râs,

30. Zicând: Acest om a început să zidească, dar 
n-a putut isprăvi.

31. Sau care rege, plecând să se bată în război cu 
alt rege, nu va sta întâi să se sfătuiască, dacă va putea 
să întâmpine cu zece mii pe cel care vine împotriva 
lui cu douăzeci de mii?

32. Iar de nu, încă fiind el departe, îi trimite solie 
și se roagă de pace.

33. Așadar oricine dintre voi care nu se leapădă de 
tot ce are nu poate să fie ucenicul Meu.

34. Bună este sarea, dar dacă și sarea se va strica, 
cu ce va fi dreasă?

35. Nici în pământ, nici în gunoi, nu este de 
folos, ci o aruncă afară. Cine are urechi de auzit 
să audă.

www.bibliaortodoxa.ro

Studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după luca

cApItOlUl XIV
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Despre roadele credinței – faptele bune!
Între pildele rostite de Mântuitorul se numără și pilda Smo-

chinului neroditor, care are următorul cuprins: „Și le-a spus pilda 
aceasta: Cineva avea un smochin, sădit în via sa și a venit să 
caute rod în el, dar n-a găsit. Și a zis către vier: Iată trei ani 
sunt de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. 
Taie-l; de ce să ocupe locul în zadar? Iar el, răspunzând, a zis: 
Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur și 
voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia” 
(Lc. 13, 6-9). Această pildă se potrivește și exemplului pe care 
ni-l pune Sfânta Evanghelie înainte cu acest om bogat în lucruri 
materiale, dar sărac în fapte bune, pe care Dumnezeu nu l-a tăiat, 
ci dimpotrivă l-a îngrijit și i-a creat toate condițiile ca să rodească, 
adică să facă fapte bune și a rânduit ca țarina sa să rodească 
din belșug, așa bogăție pe care să nu aibă unde să o pună. 
Ori neavând unde să o pună, ar fi trebuit să o dea celor lipsiți, 
însă socoteala bogatului a fost alta și a considerat că trebuie să 
oprească numai pentru sine binecuvântarea pe care o primise de 
la Dumnezeu. Însă și hotărârea lui Dumnezeu a fost alta decât 
planurile pentru mulți ani pe care și le făcuse bogatul. 

În slujba de la Taina Cununiei, în rugăciunea întâi, preotul 
cere ca Dumnezeu să binecuvânteze cununia celor doi tineri, 
precum a binecuvântat nunta din Cana Galileii, unde a săvârșit 

prima minune prefăcând apa în vin, și se roagă ca Dumnezeu 
să le dăruiască niște daruri, printre care și tot felul de bunătăți 
pământești, din care ei să dea și celor care sunt lipsiți, astfel: 
„Însuți, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor 
Tăi și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul Tău cel ne-
văzut, binecuvântează nunta aceasta. Și dă robilor Tăi acestora 
(N) viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unuia 
către altul întru legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață 
îndelungată, cununa cea neveștejită a măririi, învrednicește-i pe 
dânșii a-și vedea pe fiii fiilor lor. Păzește viața lor fără bântuială. 
Și le dă lor din roua cerului de sus și din belșugul pământului. 
Umple casele lor de grâu, de vin, de untdelemn și de toată 
bunătatea, ca să dea și celor lipsiți; și dăruiește și celor ce sunt 
dimpreună cu dânșii toate cererile cele pentru mântuire” (...). 
Așadar ei sunt chemați să-și arate dragostea față de aproapele, 
dăruind din darurile pe care ei le-au primit cu binecuvântarea lui 
Dumnezeu. Căci dacă lipsește binecuvântarea lui Dumnezeu, 
toată munca omului este zadarnică: „Eu am sădit, Apollo a udat, 
dar Dumnezeu a făcut să crească. Astfel nici cel ce sădește nu e 
ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească” 
(I Cor. 3, 6-7), va spune Sfântul Apostol Pavel, pentru a evidenția 
importanța binecuvântării lui Dumnezeu. „Nu nădăjduiți spre 
nedreptate și spre jefuire nu poftiți; bogăția de ar curge, nu vă 
lipiți inima de ea” (Ps. 61, 10), spunea prorocul David, lucru la 
care noi nu luăm aminte, așa cum, de altfel, nici bogatul nu a 
ținut seamă, căci în loc să zică: „Să dau celor săraci, să ajut 

pe cei săraci, să hrănesc pe cei flămânzi, să îmbrac pe cei goi, 
din cele ce am primit de la Dumnezeu, ca în felul acesta să-mi 
adun răsplata veșnică, bogăție netrecătoare în ceruri”, el a zis: 
„aceasta voi face: voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi; 
și voi strânge acolo toate roadele mele și bunătățile mele. Apoi 
voi zice sufletului meu: suflete, acum ai multe bunătăți strânse 
pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te”. Dar 
Dumnezeu intervine și îi zice: „nebune, în această noapte vor 
cere de la tine sufletul tău; iar cele ce ai strâns tu, ale cui vor mai 
fi?” Însă el este nebun nu numai pentru că a uitat de Dumnezeu 
și se comportă ca și cum ar fi nemuritor, ci și pentru că își face 
o judecată nesocotită, gândind că bunătățile strânse vor rezista 
mulți ani, în timp ce unele putrezesc, altele le mănâncă moliile 
sau rugina, altele focul le arde sau furii le fură, cum ne spune 
Mântuitorul: „Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și 
rugina le strică și unde furii le sapă și le fură. Ci adunați-vă co-
mori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu 
le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și 
inima ta” (Mt. 6, 19-21). Iar dacă toate acestea ar rezista, atunci 
pe neașteptate vine moartea întocmai ca un tâlhar, în ceasul pe 
care nu îl știi și în ziua în care nu te aștepți și îți răpește tot ceea 
ce credeai că îți aparține, ca și bogatul care zicea: „roadele mele, 

bunătățile mele, hambarele mele, sufletul meu”, și 
ajungi să zici ca și Iov: „Gol am ieșit din pântecele 
mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ!” 
(Iov 1, 21), și plecând goi din lumea aceasta, nu 
numai de cele pământești, dar și de fapte bune, 
ajungem în iad în situația bogatului nemilostiv, în 
așa sărăcie de nu are cine să ne răcorească limba 
în văpaia iadului. 

Sfântul Cuvios Nil Ascetul ne îndeamnă 
zicând: „Domnul S-a lepădat cu totul de grija 
celor pământești și a poruncit să căutăm numai 
Împărăția Cerurilor. Noi însă, silindu-ne să umblăm 
tocmai pe o cale potrivnică, am nesocotit porun-
cile Domnului și, depărtându-ne de purtarea Lui 
de grijă, ne-am pus nădejdile în mâini. El a spus: 
„Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu 
seceră, nici nu adună în jitnițe și Tatăl vostru cel 
din ceruri le hrănește pe ele” (Mt. 6, 26); și iarăși: 

„Priviți la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc” 
(Mt. 6, 23). Ba chiar a poruncit Apostolilor să nu-și ia cu ei nici 
traistă, nici pungă, nici toiag, ci să țină seama de făgăduința ne-
mincinoasă, pe care le-a dat-o trimițându-i la slujba de ajutorare 
a celorlalți oameni, când le-a spus: „Vrednic este lucrătorul de 
hrana sa” (Lc. 10, 7). El știa că mai mult ne asigură Providența 
cele necesare, decât sârguința noastră. Noi însă nu ne oprim de 
a agonisi pământ cât se poate de mult. Cumpărăm turme de oi, 
boi de muncă râvniți la înfățișare și mărime, și măgari bine hrăniți. 
Oile vrem să ne dea din belșug lâna pentru trebuințe; boii să ne 
slujească la lucrarea pământului, aducându-ne nouă hrană, iar 
lor și celorlalte dobitoace, nutreț; în sfârșit, vitele de povară să 
facă mai aleasă hrana necesară, întregind cele ce lipsesc în țară, 
cu mărfuri din străinătate, pentru a spori plăcerile vieții noastre. 
Dar nu ne mulțumim numai cu atât, ci alegem și meșteșugurile 
cele mai aducătoare de câștig, care nu ne lasă deloc vreme să 
ne gândim la Dumnezeu, ci ne întorc toată grija spre ele. Iar mai 
pe urmă învinuim mai de grabă slăbiciunea purtătorului de grijă 
decât pe noi înșine, pentru alegerea ce am făcut-o.” (Sfântul Nil 
Ascetul, Cuvânt ascetic foarte trebuincios și folositor, cap. 6-7, 
FR. 1, Ed. Humanitas, 1999, p. 169)

Părintele Gheorghe Ionașcu
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

(predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii, Pilda bogatu-
lui căruia i-a rodit țarina, Dezlegare la pește, Sf. Ev. Luca 12, 

16-21, 22 noiembrie)
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(…)

Iată textul integral al scrisorii, primit pe adresa 
ActiveNews: 

Părinții români din Sfântul Munte Athos, 
Către poporul dreptcredincios român

Iubiți frați întru Hristos, cu multă întristare vă 
adresăm aceste cuvinte, văzând pericolul și durerea 
prin care trece poporul român în aceste zile. Deși cu 
trupul departe de țară, cu rugăciunile noastre nu ne-am 
despărțit niciodată de neamul în mijlocul căruia ne-am 
născut, încât acum nu putem să tăcem și să rămânem 
nepăsători în fața momentului de răscruce prin care 
iarăși trece poporul român în istoria sa. 

Ne referim la mișcările stradale în care revolta 
oamenilor față de decăderea la care a ajuns din 
multe puncte de vedere societatea românească este 
dirijată de forțe ostile țării împotriva stăpânirii statu-
lui și a Bisericii noastre. Desigur, că nu Dumnezeu 
este în spatele acestora, ci mai curând oameni care 
urăsc poporul român și credința sa creștin ortodoxă 
și se folosesc de acest moment pentru a produce 
mai amultă tulburare și a găsi astfel prilejul instituirii 
unei noi ordini antihristice în lumea românească, cum 
a fost cea din perioada de glorie a bolșevismului în 
România. Căci numai atunci s-a mai întâmplat ca 
provocatori să ațâțe mulțimea împotriva Bisericii lui 
Hristos, cum am auzit că s-a petrecut în ultimele zile. 
Așadar, nenorocirile în urma cărora au murit mai mulți 
oameni, iar alții sunt încă între viață și moarte, sunt 
folosite astăzi, în chip murdar, ca pretext, pentru a 
aduce alte suferințe, dureri și întristări peste neamul 
nostru cel atât de necăjit.

Poate nu este deloc întâmplătoare asemănarea 
revoltei din aceste zile din București cu revoltele care, 
în ultimii ani, au condus la vărsări de sânge, războaie, 
sărăcie și refugiați în mai multe țări ale lumii, chiar în 
unele state învecinate nouă cum este Ucraina. Cei 
care ies acum în stradă trebuie să aibă în vedere că 
este destul de probabil ca acolo să ajungem și noi în 
aceste vremuri în care orice scânteie este suficientă 
pentru a aprinde focul ce mocnește astăzi în lume. 

Am nădăjduit cu toții după 1990 la o înnoire a 
lumii românești, la o schimbare în bine a tuturor 
așezămintelor statului român, însă ce schimbări au 
adus toate mișcările stradale adesea manipulate de 
unii și de alții? Am spune că am devenit din ce în ce 
mai săraci, milioane de români au luat drumul pribe-
giei, căutând să-și câștige existența în alte părți ale 
lumii, sute de mii de copii au rămas fără părinți, cu 
suferința sufletească specifică orfanilor, bolile grave 

Schitul românesc prodromu de pe Muntele Athos scrie 
poporului român: revolta oamenilor este dirijată de forțe 
OStIlE țării. Oameni care urăsc poporul român se folosesc 
de moment pentru a instaura o nouă ordine antihristică

fac ravagii, iar moralitatea poporului a scăzut din ce 
în ce mai mult. 

Din păcate, schimbarea la care ne-am așteptat 
atunci cu multă nădejde și entuziasm nu a venit și nici 
nu putea veni prin ieșiri în stradă și proteste de acest 
fel, cât timp nu am înțeles că nimic nu se poate schim-
ba în bine în lume, dacă nu se realizează o înnoire 
sufletească a fiecăruia dintre noi, schimbarea lăuntrică 
a noastră prin lepădarea omului vechi, a omului care 
a slujit prin patimile sale stăpânitorului lumii acesteia, 
tatălui fărădelegii. Cum poate birui Dumnezeu și lumea 
să fie mai bună, atâta timp cât noi nu devenim mai 
asemenea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos care S-a 
jertfit pentru noi, ci, prin faptele noastre, ne asemănăm 
mai mult cu vrăjmașul lui Dumnezeu, cel care a adus 
și aduce tot răul în lume, căci este urâtor și ucigător 
de oameni dintru început (Ioan 8, 44)? 

Milioanele de avorturi, desfrânările de tot felul, 
minciunile și hoțiile, dar mai ales necredința care au 
pătruns în popor cu concursul celei mai mari părți a 
mass-mediei, îndeosebi a televiziunilor, nu ne îngă-
duie să avem o soartă mai bună, și nici nu ar trebui 
să o așteptăm, cât timp continuăm la fel. Ceea ce 
se întâmplă astăzi, ieșirea în stradă a unora pentru 
a arăta cu degetul pe ceilalți, fără să vadă sau să-și 
asume fiecare propriile greșeli pentru starea de fapt 
la care am ajuns ca popor, este o încununare a între-
gului rău în care s-a cufundat lumea românească în 
anii care au trecut. 

Având în vedere toate acestea, ne îngăduim să 
adresăm acest cuvânt către poporul român, cu gândul 
că, dacă vom tăcea acum, și pietrele vor striga, iar 
noi nu vrem să ne facem părtași astfel, prin tăcerea 
noastră, la urgiile care ar putea să vină peste neamul 
nostru, peste poporul dreptcredincios român. 

În primul rând, sfințiilor voastre, preoții Domnului, 
ne adresăm, rugându-vă să înmulțiți întreaga lucrare 
liturgică, prin mai multe Sfinte Liturghii, prin slujirea 
a cât mai multe Sfinte Taine și ierurgii, căci acestea 
atrag și înmulțesc lucrarea harului Sfântului Duh în 
lume. Dar trebuie să avem în vedere că la fel de im-
portant este să ne curățim conștiințele prin pocăință 
și prin spovedanie sinceră și așa să aducem Jertfa 
nesângeroasă a Sfintei Liturghii, căci Dumnezeu nu 
primește jertfe din mâini necurate.

De asemenea, este foarte important să spovedim 
credincioșii cu mult mai des, și nu numai în perioada 
posturilor, căci oamenii împovărați de păcate se în-
depărtează tot mai mult de Dumnezeu în răstimpurile 
dintre posturi, suficient cât viața lor creștină să devină 
tot mai formală.

de Andrei Nicolae
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Să ne rugăm cu conștiința că noi, cei din cinul 
preoțesc și monahal, suntem primii vinovați pentru că 
mulți din poporul nostru s-au înstrăinat atât de mult 
de Dumnezeu astăzi. Viața lor a ajuns suficient de 
secularizată, încât cu greu ar mai putea fi deosebită 
de viața unui ateu sau a unui păgân. Poate că dacă 
noi am fi luminat mai mult în lume prin slujirea Dom-
nului, printr-o viață de evlavie și rugăciune, mult mai 
mulți dintre români nu s-ar fi adâncit într-o măsură 
atât de mare pe o cale care îi îndepărtează de Bunul 
Dumnezeu. 

Creștinilor care umpleți locașurile sfintelor biserici 
de-a lungul anului și aveți conștiința că din mâna 
Domnului vine tot binele, vă îndemnăm să întăriți 
postul și rugăciunea, să înmulțiți faptele de miloste-
nie și pocăința, să vă spovediți mai des și cu frică și 
cutremur să vă apropiați de Dumnezeieștile Taine, 
împărtășindu-vă cu Trupul și Sângele lui Hristos, căci 
fără El nu putem să facem nimic (Ioan 15, 5). 

Pentru voi cei care, în anii din urmă, v-ați adâncit în 
păcate grele, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să vă lu-
mineze conștiința, încredințându-vă sufletește că toate 
aceste păcate, prin spovedanie și prin urmarea unui 
canon de pocăință, El Însuși le va șterge pentru jertfa 
Fiului Său Iisus Hristos. Ne gândim mai ales la cei care 
ați făcut fapte care atrag mult mânia și pedeapsa lui 
Dumnezeu asupra poporului, cum sunt avorturile și 
crimele, desfrânările dobitocești, și nedreptățile care 
aduc multă suferință aproapelui, copiilor, celor săraci 
și în strâmtorări de tot felul. Domnul, Cel îndelung 
răbdător ne așteaptă, numai să găsim doctorul su-
fletului nostru, preotul căruia să-i mărturisim aceste 
păcate și prin mâna căruia să primim iertarea de la 
Hristos.  Celor care, ca și noi, vă trageți din aceiași 
rădăcină creștină a poporului român, botezați în nu-
mele Sfintei Treimi, dar prin care astăzi se lucrează 
această tulburare ce vine asupra neamului nostru și 
a Bisericii, vă amintim că orice păcat i se iartă omu-
lui după cuvântul Mântuitorului, numai cel împotriva 
Duhului Sfânt nu se va ierta nici aici pe pământ și nici 
în cer (Matei 12, 31). Nu vă gândiți la plata pe care 
o veți primi pentru că v-ați luptat împotriva lui Hristos 
și a poporului dreptcredincios român, căci degrabă 
vă va ajunge pedeapsa Domnului, nu altfel, decât 
prin faptul că vă va părăsi în mâinile celui căruia îi 
slujiți, diavolul, care este ucigător de oameni dintru 
început. El nu răsplătește altfel decât prin tulburări 
sufletești și mentale, prin divorțuri și necazuri, prin 
boli necruțătoare și moartea fără nădejdea învierii. 
După ce vă va folosi, pe alții îi va lua în locul vostru 
ca să-i slujească, amăgindu-i ca și pe voi cu banii, 
cu puterea sau cu satisfacerea cine știe cărei patimi. 
Nu vă amăgiți, căci nimeni din cei care s-au luptat 
împotriva adevărului lui Dumnezeu, nu a avut viața 
frumoasă pe care o aștepta. Domnul vă așteaptă să vă 
întoarceți la El cu pocăință, cum L-a așteptat pe Iuda 
Iscarioteanul, cel care L-a vândut. Acesta nu a înțeles 
marea milostivire a lui Dumnezeu și din mândrie, s-a 
supus încă o dată celui rău, sinucigându-se, fără să 
se folosească de cei 30 de arginți, pe care i-a primit 
pentru fărădelegea sa. 

De asemenea, tuturor celor care în aceste zile 
din neștiință, dar cu bune intenții, vă alăturați celor 
care produc atâta tulburare, trebuie să vă spunem 
că fără să vreți vă faceți părtași la toate păcatele lor, 
împărtășind același blestem al fărădelegii. Mai de-
grabă, dacă chiar vreți mai mult bine pentru neamul 
nostru, căutați cu discernământ la cele ce se petrec, 
și stați deoparte, dacă nu puteți să împiedicați provo-
cările și manipulările celor plătiți pentru a face aceasta 
sau sunt, pur și simplu, înșelați de cel rău. 

Iubiți dreptcredincioși ortodocși români, la un sfert 
de veac de la căderea regimului comunist, deși atunci 
am crezut că o soartă mai bună va aștepta poporul 
român, ne aflăm într-un moment de răscruce poate 
cu mult mai grav decât la anul 1990. Nu am fi părăsit 
pacea rugăciunilor noastre, dacă nu am realiza perico-
lul prin care trece astăzi lumea românească. Este din 
păcate un moment de criză ca rezultat al păcatelor în 
care ne-am adâncit ca neam în toți acești ani, păcate 
pentru care fiecare dintre noi poartă partea lui de vină. 
Dacă vom pleca cu gândul că noi suntem vinovați, și 
nu alții, cu siguranță mai este o șansă de a ne putea 
izbăvi făcând pocăință. 

Să încercăm, așadar, fiecare după putință, să par-
ticipăm cât mai des la Sfânta Liturghie, căci nu este 
rugăciune a Bisericii care să atragă mai mult mila 
lui Dumnezeu decât o face jertfa cea nesângeroasă 
a lui Hristos. Să nu uităm însă să aducem prescura 
noastră ca semn văzut al jertfirii vieții noastre lui 
Dumnezeu. Să prelungim apoi orele de rugăciune, 
cititul la psaltire, să adâncim mai mult postul și să ne 
păzim conștiința și limba de la judecata aproapelui, 
căci avem nădejde că toate acestea împlinindu-le cu 
mărime de suflet, alături de cele amintite anterior, 
pentru rugăciunile Maicii Domnului, a tuturor Sfinților 
Lui, dar și a Sfinților și Mărturisitorilor neamului nostru, 
Domnul ne va mântui din aceste încercări prin care 
trece astăzi poporul nostru. 

Să ne dea Bunul Dumnezeu discernământ ca să 
înțelegem că lupta noastră nu este împotriva aproa-
pelui nostru, nici a stăpânirilor, după cum ne învață 
Evanghelia, ci împotriva duhurilor răutății, a patimilor 
prin care cel rău spurcă lumea și ne trage în jos. Să ne 
ajute Hristos ca aceste evenimente triste care premerg 
postul Nașterii Domnului, să fie pricină pentru trezvie și 
pocăință, acum în al doisprezecelea ceas, iar tot răul 
pe care vrăjmașii lui Hristos vor să-l aducă peste țara 
noastră să se transforme astfel cu harul lui Dumnezeu 
într-un început al unei reale schimbări ale neamului 
nostru aflat în fața judecății istoriei, dar mai cu seamă 
a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos. 

Aceasta este mărturia părinților români din Schitul 
Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos la 
anul mântuirii 2015 ziua a 8, a lunii lui noiembrie, la 
prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil pe 
calendarul nou și a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie 
Izvorâtorul de mir pe calendarul neîndreptat ținut în 
Sfântul Munte. 

Stareț Arhim. Athanasie Prodromitul
Sursa: activenews.ro
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Duminică, 1 noiembrie – Acatistul Sf. Cosma și Damian.
8 noiembrie – Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.
29 noiembrie – Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 14.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Învățătorul cel Bun
„Bunule Învățător, ce să fac ca să 

moștenesc viața de veci?” (Lc. 18, 18)

Titlul dat de acel „dregător” lui Iisus ne îndeamnă să ne 
oprim asupra Mântuitorului ca Învățătorul cel Bun. Acest 
titlu era cu totul necunoscut la iudei. În Talmud nu există 
nici un exemplu în care un rabbi să fie numit astfel. Talmu-
dul chiar spune: „Nu există nimic bun, decât Legea.” Un 
exemplu clasic este psalmul 118 care cuprinde tot atâtea 
strofe de câte 8 versete, câte litere avea alfabetul ebraic 
(22) și este un imn închinat Legii, proslăvind frumusețea 
și bunătatea Legii.

Rabinii socoteau cu atenție însăși literele Legii. Legea 
ajunsese să fie chiar obiectul unei venerații care mergea 
de la superstiție până la idolatrie. Se ajunsese să se 
creadă că Însuși Dumnezeu Se supune Legii. Se spunea 
că fiecare literă a Legii este o creatură vie care contribuie 
la creație. Dar acum Se întâlnește Însuși Dătătorul Legii. 

Să fi avut dregătorul bogat intuiția adevăratei identități a 
Mântuitorului? Sfântul Chiril al Alexandriei spune că Mân-
tuitorul i-ar fi răspuns dregătorului: „Pentru ce Mă numești 
bun, dacă încă nu ai crezut că sunt Dumnezeu?”

Alți Sfinți Părinți, ca Sfântul Vasile cel Mare, Epifanie, 
Sfântul Ambrozie, Fericitul Ieronim spun că acest titlu I se 
cuvine Mântuitorului, și numai Lui, numai Acest Învățător 
este cu adevărat bun. Domnul Hristos este bun în mod 
absolut pentru că învățătura Lui este bună în mod absolut, 
cel puțin sub trei aspecte:

- pentru bunătatea persoanei Învățătorului;
- pentru conținutul învățăturii Sale;
- pentru rezultatul învățăturii și a metodelor Sale 

învățătorești.
El este atotbun ca Fiu al lui Dumnezeu după fire. 

Dumnezeu are ca atribut bunătatea desăvârșită. Zeii și 
idolii mincinoși nu sunt buni, ei ne sunt descriși cu răutăți, 
chiar cu patimi și nu de puține ori oamenii suferă, cred ei, 
consecințele răutății zeilor.

Ca Om, Iisus n-a avut păcat, a fost ispitit, dar n-a căzut 
în ispită: „Cine dintre voi mă vădește de păcat?” (Ioan 8, 
46) El este Sfânt atât prin nașterea Sa (Lc. 1, 35) fără 
de păcat strămoșesc, dar și prin viața Sa: „Un astfel de 
Arhiereu se cuvenea să avem: sfânt, fără de răutate, fără 
de pată, osebit de cei păcătoși și fiind mai presus decât 
cerurile.” (Evrei 7, 26) „Întru El”, spune Sfântul Apostol 
Pavel, ,,locuiește, trupește, toată plinătatea dumnezeirii.” 
(Col. 2, 9)  În El s-a condensat tot ceea ce este înalt și bun 
în firea noastră. Fiind Bun Învățător, bună și desăvârșită 
este și Învățătura Lui.

Învățăturile mincinoase au făcut și fac multe victime în 
planul vieții duhovnicești. Multe rătăciri scufundă lumea 
în prăpastia iadului. Majoritatea oamenilor pier sufletește 
fără să ajungă să cunoască adevărata învățătură a Celui 
Bun. Nu vor să trăiască după învățătura Dumnezeului 
care voiește „ca toți oamenii să se mântuiască și să vină 

la cunoștința adevărului.” (I Tim. 2, 4)
Hristos ne hrănește mereu în Biserica Sa cu învățătură 

bună, sfântă și mântuitoare, iar omul cel credincios, care-și 
dorește mântuirea, ,,este hrănit cu cuvintele credinței și 
ale bunei învățături.” (I Tim. 4, 6) Și cei mai buni învățători 
nu pot oferi mai mult decât o învățătură pe măsura lor și 
orice învățătură omenească oferă mesaje cu lipsuri și 
fisuri inerente.

Nu poți ajunge la pace, fugind de Dătătorul păcii (Ioan 
14, 27), nu poți să dobândești viața, fugind de Cel ce a 
dat viața ,,ca s-o avem din belșug.” (Ioan 10, 10), nu poți 
să fii pe cale, ignorând pe Cel ce este „Calea, Adevărul 
și Viața.” (Ioan 14, 6) Dar omenirea n-are nevoie numai 
de mesajul Evangheliei, ci și de Dătătorul Însuși, căci nu 
există învățătură a lui Hristos fără Hristos. În viziunea 
evanghelică după Ioan, Cuvântătorul și Cuvântul sunt 
una, Hristos este Logosul Tatălui, Cuvântul.

Învățătorii lumești aduc învățături omenești, Hristos 
dăruiește însă dintru ale Sale. El S-a adus pe Sine Însuși, 

Se dă pe Sine Însuși ca Jertfă, dar și prin învățătura 
Evangheliei și prin toate faptele sale. El folosește 
metode învățătorești prin care uimește pe ascultătorii 
Săi, căci „îi învață pe ei ca Unul care are putere, iar nu 
cum îi învățau cărturarii lor.” (Mt. 7, 28-29)

Cele mai bune căi și mijloace pedagogice pe care 
le-a utilizat omenirea își găsesc izvorul în paginile 
Sfintelor Evanghelii. Folosește cuvinte scurte, ușor de 
memorat, pilde incomparabile pentru frumusețea lor 
literară și puterea lor, unice, nemaiîntâlnite, marcate 
de prezența și lucrarea harului dumnezeiesc. Cuvân-
tul este însoțit mereu de exemplul propriu. Pe lângă 
exemplul personal, se culeg desăvârșit roadele care 
fac ,,din pescari, apostoli și din păgâni mucenici.”

Sfântul Clement Alexandrinul, în lucrarea sa, 
„Pedagogul”, Îl descrie pe Hristos astfel: „Pedagogul 
nostru este Sfântul Dumnezeu Iisus, Cuvântul, Care 

conduce întreaga omenire.” Acest Sfânt Părinte este 
autorul unei frumoase rugăciuni care exprimă învățătura 
în Sfânta Treime cu mult timp înainte de Sinoadele 
Ecumenice:

 „Milostivește-te de noi, copiii Tăi, Pedagogule, Tată, 
conducătorul lui Israel, Fiule și Tată, amândoi în unul, 
Doamne! Dă-ne nouă celor care suntem următori porun-
cilor Tale, să împlinim în noi, asemănarea chipului, să 
simțim după puterea noastră că Dumnezeu e judecătorul 
bun și nu aspru. Dă-ne Tu toate, dă-ne să trăim în pacea 
Ta, să ne mutăm în cetatea Ta, să trecem neacoperiți de 
valuri vâltoarea păcatelor, să fim purtați de Duhul și de 
Înțelepciunea cea negrăită, având vreme senină. Noap-
tea și ziua, până în cea din urmă zi, să aducem laudă 
de mulțumire Unicului Tată și Fiu, Fiului și Tatălui, Fiului 
Pedagog și Învățător, împreună și cu Sfântul Duh. Toate 
Unicului, în Care sunt toate, pentru Care toate sunt una, 
pentru Care este veșnicia, ale Cărui mădulare suntem toți, 
a Căruia este slava, ale Căruia sunt veacurile. Toate Celui 
Bun, toate Celui frumos, toate Celui Înțelept, toate Celui 
drept, a Căruia este slava și acum și în veci.” (Cartea a 
treia, XII 101, 1-2, pag. 360). Amin.

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

Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor, Dezlegare la 
pește, Sf. Ev. Luca 18, 18-27, 29 noiembrie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie


