
Despre lucrare și priveghere
Pilda Talanților rânduită a fi citită în Sfânta Evan-

ghelie din Duminica a XVI-a după Pogorârea Duhului 
Sfânt este un îndemn la conlucrarea sau împreună 
lucrarea noastră pentru a înmulți darurile pe care le-
am primit de la Dumnezeu, dar și la o permanentă 
priveghere, trezvie pentru momentul în care Stăpânul 
nostru Dumnezeu, în ceasul pe care nu-l știm, va 
veni să cântărească osteneala noastră. Această pildă 
face parte din Cuvântarea eshatologică, atunci când 
Domnul prevestește o serie de evenimente legate 
de dărâmarea Ierusalimului, evenimente care sunt 
puse de Sfinții Apostoli și apoi de Sfânta noastră 
Biserică în legătură cu sfârșitul lumii și a doua venire 
a Domnului, ca Judecător. De aceea ucenicii Săi Îl 
și întreabă: „Spune nouă, când vor fi acestea și care 
este semnul venirii Tale și al sfârșitului veacurilor?” 
Domnul le răspunde că despre ziua și ceasul acela 

nimeni nu știe, căci venirea Sa va fi pe neașteptate, 
însă ei și noi trebuie să fim pregătiți: „De aceea, și voi 
fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți, Fiul Omului 
va veni.” și ilustrează această responsabilitate a 
pregătirii, printr-o serie de pilde, printre care se află 
și pilda aceasta. Însă pentru a înțelege pilda talanților 
trebuie să încercăm să dăm răspuns la câteva din 
întrebările ce reies din conținutul ei, și anume: De 
ce Stăpânul împarte slujitorilor un număr diferit de 
talanți? De ce Stăpânul a plecat departe, după ce le-a 
dat pe mână avuția Sa? De ce i-a spus slujitorului că 
trebuia să dea darul primit la cei care îl înmulțeau, în 
timp ce cu alt prilej îi îndemnase: „dați cu împrumut, 
fără să nădăjduiți nimic în schimb”? 

Pentru a răspunde pe scurt, putem spune în 
primul rând că este foarte important ceea ce spune 
Sfânta Evanghelie că Stăpânul a dat talanții: „fiecă-
ruia după puterea lui”, adică Stăpânul împarte talanții 
ca unul care își cunoaște foarte bine slujitorii cărora le 
încredințează avuția Sa, și are în vedere posibilitățile 
și eficacitatea fiecăruia, cerându-i să facă numai atât 
cât este în stare să facă. Apoi ce înseamnă faptul că 
Stăpânul, după ce a împărțit talanții, a plecat depar-
te? „Să ne amintim, mai întâi, că această ”plecare 
departe” este pomenită și în pilda lucrătorilor viei (a 
lucrătorilor celor răi - Matei 21, 33; Luca 20, 9). Ce 
înseamnă „plecarea” (și încă „departe”) ne spune, 
între alții, același Sfânt Ioan Gură de Aur: „Ca să 
afli îndelunga răbdare a lui Dumnezeu!” (Omilii la 
Matei LXXVIII, 2). Așadar, Dumnezeu dă și nu cere 
roadele imediat, ci, cu răbdare, ne respectă liberta-
tea pe care tot El ne-a dat-o. Iată marea îngăduință 
a lui Dumnezeu! Iată înțelepciunea Semănătorului 
Suprem, Care a lăsat în legile firii această rânduială: 
o vreme de semănat și alta de cules… În virtutea 
acestei rânduieli dumnezeiești, El așteaptă, tot tim-
pul, până în ultima clipă a vieții noastre, să înmulțim 
talanții pe care ni i-a dat, nu cum vrea El, ci în chipul 
liber, ales de noi… 

„Plecarea departe” nu înseamnă părăsirea noas-
tră. Dacă ne respectă libertatea și nu forțează rodirea 
noastră, nu înseamnă că ne lasă singuri în marea 
plină de greutăți a vieții. Să ne amintim că Mântuitorul 
a spus, la un moment dat: „Fără de Mine nu puteți 
face nimic!” (Ioan 15, 5), cuvânt care presupune, 
implicit, ajutorul Lui neîncetat.   (urmare în pag. 10)
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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Studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XVI

1. Și zicea și către ucenicii Săi: Era un om bogat care 
avea un iconom și acesta a fost pârât lui că-i risipește 
avuțiile. 

2. Și chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud 
despre tine? Dă-mi socoteala de iconomia ta, căci nu 
mai poți să fii iconom. 

3. Iar iconomul a zis în sine: Ce voi face că stăpânul 
meu ia iconomia de la mine? Să sap, nu pot; să cerșesc, 
mi-e rușine. 

4. Știu ce voi face, ca să mă primească în casele lor, 
când voi fi scos din iconomie. 

5. Și chemând la sine, unul câte unul, pe datornicii 
stăpânului său, a zis celui dintâi: Cât ești dator stăpânului 
meu? 

6. Iar el a zis: O sută de măsuri de untdelemn. Ico-
nomul i-a zis: Ia-ți zapisul și, șezând, scrie degrabă 
cincizeci. 

7. După aceea a zis altuia: Dar tu, cât ești dator? El 
i-a spus: O sută de măsuri de grâu. Zis-a iconomul: Ia-ți 
zapisul și scrie optzeci. 

8. Și a lăudat stăpânul pe iconomul cel nedrept, căci 
a lucrat înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia sunt mai 
înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. 

9. Și Eu zic vouă: Faceți-vă prieteni cu bogăția ne-
dreaptă, ca atunci, când veți părăsi viața, să vă primească 
ei în corturile cele veșnice. 

10. Cel ce este credincios în foarte puțin și în mult 
este credincios; și cel ce e nedrept în foarte puțin și în 
mult este nedrept. 

11. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogăția nedreap-
tă, cine vă va încredința pe cea adevărată? 

12. Și dacă în ceea ce este străin nu ați fost credincioși, 
cine vă va da ce este al vostru? 

13. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. 
Fiindcă sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau 
de unul se va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți 
să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona. 

14. Toate acestea le auzeau și fariseii, care erau 
iubitori de argint și-L luau în bătaie de joc. 

15. Și El le-a zis: Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi 
drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile 
voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este 
înaintea lui Dumnezeu. 

16. Legea și proorocii au fost până la Ioan; de atunci 
împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se 
silește spre ea. 

17. Dar mai lesne e să treacă cerul și pământul, decât 
să cadă din Lege un corn de literă. 

18. Oricine-și lasă femeia sa și ia pe alta săvârșește 
adulter; și cel ce ia pe cea lăsată de bărbat săvârșește 
adulter. 

19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în 
vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. 

20. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porții 
lui, plin de bube, 

21. Poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa 
bogatului; dar și câinii venind, lingeau bubele lui. 

22. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sâ-
nul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost înmormântat. 

23. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a 
văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul lui. 

24. Și el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ți milă 
de mine și trimite pe Lazăr să-și ude vârful degetului 
în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în 
această văpaie. 

25. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ți aminte că ai primit 
cele bune ale tale în viața ta, și Lazăr, asemenea, pe cele 
rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. 

26. Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit 
prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi 
să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. 

27. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în 
casa tatălui meu, 

28. Căci am cinci frați, să le spună lor acestea, ca să 
nu vină și ei în acest loc de chin. 

29. Și i-a zis Avraam: Au pe Moise și pe prooroci; să 
asculte de ei. 

30. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva 
dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. 

31. Și i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise și 
de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre 
morți. 

bibliaortodoxa.ro



3Calea ÎnĂlȚĂrii, anul Viii, nr. 78, februarie 2016

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

„O, femeie, mare este credința ta! Fie ție după cum 
voiești.” (Mt. 15, 28)

Mare și stăruitoare este credința femeii cananeence și 
de cuvânt sfânt s-a bucurat din partea Mântuitorului Hris-
tos. Căci nu proroc, nici apostol sau ierarh a lăudat-o, ci 
Însuși Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. El este 
știutorul inimilor noastre, iar credința femeii este lăudată 
de El în fața poporului.

Vine la El o femeie necăjită, străină, păgână, tocmai 
din Fenicia Siriei și El îi ascultă durerea inimii și-i vindecă 
fiica pentru credința ei „mare”. Nu știa femeia cine este 
Hristos, auzise de El că este din neamul lui David, împă-
ratul și prorocul, și s-a gândit că va face Acesta milă și cu 
dânsa. Nu se apropie prea mult, dar strigă cu credință: 
„Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea rău se 
chinuiește de diavol.” (Mt. 15, 22) Purta în sufletul său 
trei gânduri: credința tare către Dumnezeu, nădejdea ei 
fără de îndoială că Dumnezeu o va ajuta, mila cea mare 
pentru fiica sa rău chinuită. Toate acestea le-a scos la lu-
mină când striga tare după 
Domnul. 

Cu toate acestea, cu 
toate că striga din ini-
ma ei chinuită de mamă, 
Mântuitorul nu-i spune nici 
un cuvânt. Oare nu aude 
Dumnezeu glasurile noas-
tre? Oare nu s-a înduple-
cat inima Lui și de fiica ei? 
N-a venit El să caute și să 
mântuiască pe cel pier-
dut? Iată niște întrebări 
care ni se ridică în minte când vedem că Domnul trece 
nepăsător. Strigătul ei disperat înmoaie inima ucenicilor: 
„… slobozește-o că strigă în urma noastră…”

Nu cedează, nu deznădăjduiește, strigă și mai tare: 
„Doamne, ajută-mă!” Cu alte cuvinte, spune femeia: sunt 
femeie amărâtă, am venit de departe, nu mă lăsa, singu-
ra mea nădejde este la mila și îndurarea Ta. Domnul o 
respinge din nou: „Nu este bine să iei pâinea fiilor și s-o 
arunci câinilor.” (Mt. 15, 26)

 Păgânii erau deseori asemănați cu câinii, deci asta ar fi 
mai mult decât o respingere, chiar o jignire. Nu se supără, 
nu hulește, ci se smerește mai mult în inima ei, pleacă mai 
departe ca un câine cu nădejde la mila stăpânului Său. 
Orice  stăpân aruncă măcar o fărâmitură de pâine câinelui 
Său. Așa-L urma femeia cu această nădejde. Alungată ca 
un câine, ea ne arată o credință care o depășește pe a 
multora dintre noi. Măcar de-ar fi miluită ca un câine. Iar 
Domnul nu-i lasă prea mult nerăsplătită credința ei: „O, 
femeie, mare este credința ta! Fie ție după cum voiești! Și 
s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.” (Mt. 15, 28)

O întrebare trebuie să se ridice în urma istorisirii aces-
tei întâlniri din Sfânta Evanghelie: cum a ajuns această 
femeie la o credință atât de puternică? Nu avusese nici 
o revelație, nu citise Scriptura Vechiului Testament și cu 
toate acestea, avea o credință „mare” și nestrămutată. 
Singura explicație ar fi că ea dobândise credința prin 

Despre credință auz. Astfel se explică de ce avea nădejdea că Iisus este 
Fiul lui David, cum Îl numește, este trimis de Dumnezeu 
pentru îndreptarea și mântuirea oamenilor și va face milă 
și cu fiica sa chinuită de diavol. Sfântul Apostol Pavel ne 
învață: „Credința vine prin auz, iar auzul din Cuvântul lui 
Dumnezeu.” (Romani 10, 17)

De aceea Domnul a tăcut, apoi a respins-o de două 
ori, ca să vedem prea luminat credința ei cea mare. Apoi 
trebuiau să vadă toți cei care-L înconjurau câtă credință 
are femeia păgână și cât de împietrite sunt inimile lor.

Mulți sfinți și aleși ai lui Dumnezeu au arătat mare și 
statornică credință: Noe, Avraam, Moise, Ilie, Sfinții Proroci 
sau Sfinții Apostoli, mucenicii și toți sfinții. Mulți au fost 
călăuziți direct de Dumnezeu sau de Sfânta Scriptură.

Evanghelia de astăzi ne dă un exemplu aparte: 
credința sădită în suflet prin auz. Femeie păcătoasă, 
străină de neamul lui Israel, neștiutoare a Scripturii, dar 
cu multă credință.

Vorbește Domnul despre cei păgâni care vor veni 
la credință: „Și vor veni de la răsărit și de la apus, de la 
miazănoapte și de la miazăzi și vor ședea la masă în 
împărăția lui Dumnezeu.” (Lc. 13, 29) Numai cei care au 
văzut cu ochii lor un om îndrăcit, cum îl apucă duhul cel 

rău și-l muncește pot ști 
ce era în sufletul acestei 
mame.

Credința tare nu este 
legată de loc sau de 
timp. Ea vindecă, iartă, 
izbăvește de primejdii, în-
viază morții, indiferent de 
loc, vârstă sau distanță. 
Ne rugăm la Biserică pen-
tru semenii noștri, iar ei 
primesc sănătate și cele 
de folos, acasă, pe cale 

sau la locul de muncă. Avem nevoie însă ca aceste 
rugăciuni să le facem cu credință vie, lucrătoare. Nu 
este loc în sufletele noastre de îndoială, nesiguranță, 
nepăsare, împietrirea inimii, dacă vrem să ne mântuim. 
Mare este puterea credinței în lume! Mare a fost credința 
Maicii Domnului, a Sfinților Apostoli, a Sfinților Mucenici. 
Mare a fost și este credința multor mame. Toate au purtat 
și poartă în suflete mărgăritarul de mare preț al femeii 
cananeence: credința, și mărgăritarul acesta l-a scos la 
lumină din sufletul ei Însuși Domnul Hristos. Nu văzuse 
minuni, doar auzise și s-a vindecat fiica pentru credința 
ei. Aceasta o laudă Mântuitorul, credința celor „care n-au 
văzut și au crezut.” Pe unii ca aceștia îi numește Domnul 
„fericiți.” (Ioan 20, 29)

Fericită este femeia cananeeancă pentru credința ei! 
Fericiți suntem și noi dacă avem credință! De suntem 
slabi și neputincioși, să nu ne mulțumim a rămâne puțin 
credincioși. Să ne dorim mai mult să ajungem la credința 
plină de putere și să ne rugăm ca Apostolii: „Sporește-ne 
credința!” (Lc. 17, 5) sau ca omul cel sărman din Sfânta 
Evanghelie: „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!” (Lc. 
9, 24) Amin.

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

a Cananeencei, Sf. Ev. Matei 15, 21-28, 14 februarie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Drept „cel mai mare dintre oameni
Născuți din femeie pe pământ”,
L-a prezentat Iisus ucenicilor
Pe Ioan, Botezătorul sfânt. 

S-a născut din părinți drepți,
Cu vârsta mult înaintați:
Preotul Zaharia și Elisabeta,
Oameni cinstiți și bogați. 

Din pântecele mamei sale
S-a dovedit a fi un sfânt;
Un înger îmbrăcat în trup,
Ce-a coborât pe pământ, 

Pentru a găti Calea Domnului;
Înaintemergător,
Și-a venit cu șase luni înaintea
Blândului Mântuitor. 

După mai puțin de-un an,
Preotul Zaharia a fost ucis 
„Între templu și altar”
Precum Irod a decis,

Să omoare toți copiii 
De doi ani și mai în jos,
Vrând să omoare și pe Ioan
Și Pruncul Iisus Hristos. 

Dumnezeu i-a ocrotit;
Zaharia, pentru fiu, s-a sacrificat,
Căci Elisabeta, slujnica și Ioan
Pe ascuns, în pustie au plecat. 

L-a părăsit apoi și mama,
Fiind de vârstă înaintată;
Ioan a trăit în pustie,
Fără mamă, fără tată. 

Duhul Sfânt i-a fost alături,
Protejându-l ceas de ceas
Și până la 30 de ani,
În pustie a rămas. 

S-a pregătit cu răbdare,
În aspru post și rugăciune;
Întărit de Sfântul Duh,
S-a umplut de înțelepciune. 

Prin botezul pocăinței,
Cel cu apă, la Iordan,
S-au curățit mii de oameni,
Botezați fiind de Ioan. 

Venind și Domnul Iisus la Iordan,
S-a arătat Sfânta Treime:
TATĂL, FIUL și DUHUL SFÂNT,
(Trei persoane-întru unime). 

Mărturisind Ioan adevărul 
Despre „Arătarea Dumnezeiască”,
Lumea-ntreagă a luminat,
Ajutând-o să se mântuiască.

A doua zi, a arătat ucenicilor
Pe „Mielul lui Dumnezeu
Cel ce ridică păcatele lumii”
Și-n care să creadă mereu. 

Susținător al dreptății
Și fidelității, Ioan a mustrat
Pe Irod Antipa și Irodiada,
Cei ce trăiau în păcat.  

A fost închis Sfântul Ioan,
Dar și-n temniță striga 
La reședința din Maherus,
Și pe cei doi îi mustra.

Venind înaintea Domnului (24 iun.)
Pe pământ, înainte a și plecat,
Căci la porunca lui Irod
Capul său a fost tăiat (pe 29 aug.)

Și dus lui Irod pe tipsie,
Că Salomeea l-a cerut,
La porunca mamei sale Irodiada;
Cea care l-a urât de la început. 

Dumnezeu a îngăduit
Moartea  Botezătorului,
Pentru a vesti și morților din iad,
Venirea Mântuitorului. 

Temându-se să nu învieze,
Știind ei că e Prooroc,
N-au vrut să pună-mpreună,
Capul și trupul la un loc. 

Au poruncit să fie aruncat trupul,
Dar ucenicii, în taină, au dus
Trupul sfânt și l-au îngropat
În Sevastia, pe ascuns. 

Cinstitul cap de pe „tipsie”,
În curtea casei ei a fost pus
În pământ adânc și necinstit,
Căci, cu vicleșug, Irodiada l-a ascuns. 

Despre asta, doar Ioana lui Huza,
Guvernatorul lui Irod, știa. 
Și pentru nedreapta ucidere
Mult de tot Ioana suferea. 

L-a luat de-acolo noaptea,
Discret, și-ntr-un vas de pământ
A îngropat în Muntele Eleonului
Din satul lui Irod, capul sfânt. 

Și s-a păstrat știrea aceasta 
Din neam în neam,  mulți ani mereu,
Când Inochentie, un om împărătesc
S-a apropiat de Dumnezeu.

Îmbrăcându-se în rânduiala
Monahicească  și-a făcut o chilie.
Vrând o biserică din piatră,
A săpat pentru temelie.

Aici a găsit cinstitul cap,
Ascuns într-un vas de lut. (prima aflare)
Prin dumnezeiască descoperire,
Că este al Sfântului Ioan a știut. 

L-a păstrat cu cinste mare,
În biserică, până când,
Simțindu-și sfârșitul aproape
L-a ascuns iar în pământ. 

Prin „Edictul din Milan” (313)
Creștinii având libertate,
Toate locurile din Ierusalim
Au fost înnoite și curățate. 

Doi monahi din răsărit
Au venit să se închine
La cinstita Cruce-a Domnului
Și la alte locuri divine. 

Sfântul Ioan Botezătorul
S-a arătat unuia-n vis;
Relatând tovarășului său,
Acesta n-a fost convins.

S-a arătat amândurora:
„Faceți ce v-am poruncit”!
Arătându-le și locul,
Anevoie s-au pornit.

„Minunatul  giuvaier”,
L-au găsit ei în pământ;
Punându-l în sac de cămilă,
Au plecat cu „capul sfânt”. 

Pe drum, ei au întâlnit 
Un olar sărac, mic negustor
Și i-au dat să ducă sacul,
Pe drumul obositor.

Văzând  ușurința cu care ei
Au vrut să scape de „povară”,
Sfântul Ioan a spus olarului,
Să ia sacul și să dispară (să fugă). 

S-a furișat el de tovarăși
Și-a plecat smerit spre casă,
În Emesa, din Siria,
Cu comoara cea aleasă. 

Aflarea  cinstitului cap al Sfântului  Ioan Botezătorul
– Înaintemergătorul Domnului – (24 febr. și 25 mai)
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Despre farisei și vameși

Toată viața a cinstit
Darul binecuvântat;
Cu credință i-a slujit
Și zi de zi l-a tămâiat.

Apreciind cinstirea lui
Sfântul Ioan l-a ajutat
Și dintr-un olar sărac,
Casa lui s-a îndestulat.

Și-a sprijinit mulți săraci,
Ba chiar bogați scăpătați;
Ajutându-i cu bucurie,
Pe toți ca pe niște frați. 

Simțindu-și sfârșitul aproape,
„Capul” într-un vas a așezat
Și-n sicriu pecetluit
Surorii sale l-a lăsat,

Poruncind să nu-l deschidă
Până ce Sfântul va vrea
Și să-l lase moștenire,
Unui bărbat care va merita. 

De la un creștin la altul,
Capul sfânt a tot trecut
Și pentru cei ce se rugau,
Multe minuni a făcut. 

A ajuns în mâna lui Eustatie,
Un monah eretic ce locuia
În peștera de lângă Emesa,
Dar care, greșit, oamenii învăța. 

Cu toate greșelile monahului,
Puterea harului ce se afla
În cinstitul cap al Botezătorului,
De nenumărate ori lucra. 

Eustatie a vrut să fure capul (noaptea),
Când de episcop a fost înlăturat,
Dar niște călugări îmbunătățiți
În peșteră s-au așezat. 

S-a construit alăturea
O mănăstire spre închinat;
Sfântul Ioan Botezătorul,
Monahilor s-a arătat. 

Mai întâi i-a apărut
Arhimandritului Marcel,
Apoi lui Ghenadie și Chiriac
Și unui țăran credincios, la fel.

Spunând  episcopului Uranie,
Cu toți clericii-n peșteră s-au dus;
Rugându-se-au găsit comoara, 
(A II-a aflare) în loc ascuns (453).

Vestea s-a răspândit repede
În Emesa și pentru cinstire,
A mers și Sfânta Matroana
Cu surorile din mănăstire.

Din capul sfânt a izvorât
Un mir frumos mirositor,
Cu care preoții din Emesa
Au miruit întregul popor. 

A luat și Cuvioasa Matroana mir,
Într-un mic vas, spre binecuvântare
Și a fost rugată să-i ungă ochii
Unui orb din naștere, la plecare. 

Minunea s-a înfăptuit
În prezența oamenilor.
Prin ungere orbul a văzut,
Spre uimirea tuturor. 

În Biserica din Emesa, capul,
Cu evlavie a fost așezat (453),
Dar în timpul prigoanei icoanelor,
La Comane a fost îngropat. 

Mai târziu, Sfântul Ignatie,
În Constantinopol l-a mutat;
Considerată a treia aflare (860)
Și unde capul sfânt, mulți ani a stat.

În perioada cruciadelor (1204),
O parte-n Franța a fost dus 
Și-n Catedrala din Amiens,
Spre cinstire a fost pus. 

Cu rugăciunile Măritului Prooroc
Ioan, Domnul să ne ocrotească
Și prin ale sale mijlociri,
Pe toți să ne mântuiască!

Dumitra GROZA

Un loc important între personajele pe care le întâlnim în 
paginile Sfintelor Evanghelii îl ocupă fariseii sau „separații”, 
numiți așa pentru că se separau de masa poporului, de 
păcătoși și neinstruiți. Aceștia au apărut în istorie în timpul 
luptelor macabeice, istorisite în Vechiul Testament în cărțile 
Macabeilor, când au apărat Legea cu arma în mână. Sub 
numele de farisei apar în timpul domniei lui Ioan Hircan 
(135-104 î.Hr.). „Ca mișcare religioasă, fariseismul avea 
destule trăsături vrednice de laudă. Avându-și originea 
în acei oameni zeloși pentru Legea părinților care au fost 
hassidim-ii (evlavioșii, pioșii) din vremea Macabeilor (sec. 
II î.Hr.) și „separându-se” (perușim, farisei, înseamnă 
„separați”) de tot ceea ce părea a fi contaminare păgână, 
fariseii erau reputați pentru reliogiozitatea lor exigentă. 
Au dat și martiri.” (Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Meditații la 
Evangheliile Duminicilor Triodului și Penticostarului, 
Ed. Teofania, Sibiu, 2008, p. 13). 

Particularitățile prin care se distingeau fariseii: „erau 
păzitorii riguroși ai sâmbetei, ai purificărilor rituale și ai 
plății datoriilor către preoți și templu. Credeau în nemuri-
rea sufletului, în înviere, în judecata viitoare, în existența 
îngerilor, în libertatea omului și în providența divină. Aveau 
o vie credință mesianică, se bucurau de simpatia popo-
rului, erau plini de râvnă pentru viața religioasă, pentru 
o bună conduită morală și pentru independența politică 

a evreilor. Sfântul Pavel se mândrește că trăia ca un fa-
riseu (Fapte 26, 5) înainte de convertire.” (Pr. Prof. Ioan 
Constantinescu, Studiul Noului Testament, EIBMBOR, 
Buc. 2002, p. 41). 

În privința raportului sau relațiilor pe care Mântuitorul 
le-a avut cu aceștia, putem spune că: „El Însuși recunoaște 
știința fariseilor învățați (cei mai mulți cărturari erau dintre 
farisei) și autoritatea învățăturii lor (Mt. 23, 3). Acceptă 
să discute cu ei, chiar când Îi întind curse. Mai mult: I 
se întâmplă să aibă contacte amicale cu unii dintre ei 
(Lc. 20, 39 și urm.); acceptă invitațiile lor la masă (Lc. 
7, 36; 11, 37). Un fariseu eminent, Nicodim, membru al 
sinedriului, este, în taină, ucenic al lui Iisus (In. 3, 1; 7, 
50). Evanghelia de la Luca reține chiar un moment când 
unii dintre farisei Îl avertizează pe Iisus de intenția lui 
Irod Antipa de a-L ucide (Lc. 13, 31), ceea ce, de altfel, 
corespunde atitudinii lor de opoziție față de romani și 
față de slugile lor. La procesul Mântuitorului fariseii se 
manifestă ca vrăjmași înverșunați ai Săi. În schimb, uniii 
dintre ei vor arăta îngăduință sau chiar simpatie față de 
tânăra Biserică creștină. Este notabilă atitudinea fariseului 
Gamaliel, „învățător de Lege cinstit de tot poporul” (Fapte 
5, 34), fostul dascăl al Sfântului Apostol Pavel (Fapte 22, 
3), care ia cu curaj apărarea creștinilor în fața sinedriului 
(Fapte 5, 35-39). Iar Apostolul neamurilor era, cum însuși 
se prezintă, „fariseu și fiu de farisei.” (Fapte 23, 6; cf. 26, 
5; Fil. 3, 5)” (Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, op. cit., p. 12). 
Și care sunt atunci motivele pentru care Mântuitorul îi 
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OrACOLELE, PErSOAnE POSEDATE DE DIAVOLI

condamnă,  rostindu-le celebrele vaiuri pe care le redau 
paginile Sfintelor Evanghelii, în special capitolul 23 din 
Sfânta Evanghelie după Matei. 

În esență sunt trei: „- Că sunt fățarnici și mincinoși, ca 
niște ”morminte văruite”, oameni care pun pe umerii altora 
sarcini pe care nu le poartă nici ei înșiși; - Că sunt orgolioși, 
pretinzând locurile de frunte, ca unii ce au pretenția 
de a fi ghizii și dascălii spirituali ai lui Israel; - Că sunt 
formaliști sau ritualiști, ocupându-se în domeniul religios, 
de nimicuri, cum ar fi zeciuiala din mărar și din chimen, 
și neglijând esențialul, adică credința vie, dragostea față 
de Dumnezeu și de aproapele. Temeiul acestei atitudini: 
fariseii pun datina lor și învățăturile oamenilor mai presus 
de cuvântul lui Dumnezeu (cf. Mt. 15, 3-9); ca să vorbim 
în limbaj paulin, ei socotesc „litera” Legii mai presus de 
„duhul” ei (II Cor. 3, 6).” (Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, op. 
cit., pp.11-12). 

Vameșii erau cei care luau de la stăpânitori, în cazul 
de față romani, dreptul de a lua vamă; ei cumpărau acest 
drept pe căi necinstite și pentru aceea luau de la oameni 
vamă sau impozite, 
am putea spune noi 
în ziua de astăzi, mai 
mult decât se cuvenea 
să ia. Vameșii erau 
simbolul păcătoșeniei. 
Cel care îndeplinea 
funcția de mai-mare al 
vameșilor, era un fel 
de perceptor șef, care 
„negocia cu romanii 
suma pe care trebuia 
s-o strângă, își angaja 
vameși subalterni pe 
care îi plătea și după 
ce făceau suma ce-
rută de romani, restul 
și-l împărțeau între ei, 
partea leului revenindu-i bineînțeles șefului. De obicei, 
în lumea veche, acești oameni nu erau simpatizați de 
popor. Erau chiar odioși. Nu existau pe atunci forme, 
declarații exacte de bunuri, în măsura în care sunt astăzi, 
putându-se calcula exact impozitele pe care trebuie să le 
plătească fiecare la stat, ceea ce le dădea prilejul acestor 
funcționari să fie adesea abuzivi. Stabileau după bunul lor 
plac, spre a le rămâne și lor cât mai mult. De aceea nu 
erau iubiți de popor.” (Antonie Plămădeală, Tâlcuri noi la 
texte vechi, p. 551).

Primele trei Duminici ale Triodului: a Vameșului și a 
Fariseului, a Fiului risipitor și a Înfricoșătoarei Judecăți, 
au fost alcătuite de Sfinții Părinți, așa cum mărturisește 
Sinaxarul, cu scopul de a ne pregăti să fim gata pentru 
nevoințele duhovnicești ale Postului Mare, perioadă în care 
suntem chemați să renunțăm la deprinderile rele de până 
atunci. „Cea dintâi dintre aceste sărbători ne înfățișează 
pilda Vameșului și a Fariseului. Această săptămână se mai 
numește și vestitoare. În adevăr, după cum cei care vor 
să meargă la război sunt vestiți mai dinainte de generali 
despre timpul când va începe lupta, ca să-și curățească și 
să-și ascută săbiile, ca să-și cerceteze bine toate celelalte 
arme, ca să îndepărteze orice piedică, spre a se arunca 
cu râvnă în luptă și spre a-și lua cele de trebuință; de 
multe ori, înainte de luptă, li se țin ostașilor cuvântări, li 

se spun povestiri și pilde ca să înflăcăreze sufletele lor și 
să îndepărteze de la ei lenea, trândăvia, frica și orice altă 
primejdie; tot astfel și Sfinții Părinți vestesc mai dinainte, 
ca printr-o trâmbiță, lupta ce o vom da prin post împotriva 
diavolului, spre a curăți păcatul care a pus stăpânire mai 
dinainte pe sufletele noastre și care s-a prefăcut în venin 
din pricina timpului îndelungat de când ne stăpânește; 
mai mult încă, să ne sârguim să dobândim faptele bune 
pe care nu le avem și, întrarmându-ne cum se cuvine, 
să mergem pregătiți spre nevoințele postului. Așadar, 
pentru că cea dintâi armă pentru dobândirea virtuții este 
pocăința și smerenia, iar cea mai mare piedică, mândria 
sau îngâmfarea, Sfinții Părinți ne înfățișează în cea dintâi 
sărbătoare a Triodului această pildă vrednică de credință 
din dumnezeiasca Evanghelie. Prin fariseu ne îndeamnă 
să ne ferim de păcatul mândriei sau al îngâmfării; iar prin 
vameș ne îndeamnă să ne însușim smerenia și pocăința, 
virtuți potrivnice acestui păcat. Cel dintâi și cel mai rău 
dintre păcate este mândria sau îngâmfarea. Din pricina 
mândriei a căzut diavolul din cer; mai înainte era și se 

numea luceafăr lu-
minos; din pricina ei 
este și se numește 
întuneric. Tot din pri-
cina acestui păcat a 
fost alungat și Adam, 
începătorul neamului 
omenesc, din desfăta-
rea raiului. Prin aceas-
tă pildă ne îndeamnă 
Sfinții Părinți să nu ne 
mândrim cu faptele 
noastre bune, să nu 
defăimăm pe aproape-
le, ci să fim totdeauna 
smeriți. Căci Domnul 
celor mândri le stă 
împotrivă, iar celor 

smeriți le dă har. Și este mai bine ca să se întoarcă cel 
păcătos decât să se mândrească cel care face fapte bune. 
”Vă spun vouă, zice Domnul, că s-a coborât vameșul mai 
îndreptat decât fariseul”. Așadar pilda aceasta ne arată 
că nimeni nu trebuie să se mândrească, chiar dacă face 
fapte bune; dimpotrivă, să se smerească și să se roage 
din suflet lui Dumnezeu, chiar dacă ar fi căzut în cele mai 
mari păcate. Făcând așa, nu este departe de mântuire” 
(Triodul, EIBMBOR, Buc. 2000, pp. 11-12).

De aceea Sfânta Biserică ne îndeamnă prin slujbele 
sale: „Să nu ne rugăm ca fariseul, fraților, că cel ce se 
înalță pe sine se va smeri; ci să ne smerim înaintea lui 
Dumnezeu ca vameșul, prin postire, strigând: Dumneze-
ule, milostivește-Te spre noi păcătoșii” (Cântarea glas I, 
de la Vecernie, Triodul, p. 5).

În concluzie, această pericopă din Sfânta Evanghelie, 
ce s-a rânduit a se citi în această primă duminică din peri-
oada Triodului, ne învață că acela care vrea să-și lucreze 
mântuirea trebuie să aibă faptele bune ale fariseului și 
smerenia vameșului.

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

Vameșului și a Fariseului, Sf. Ev. Luca 18, 10-14, 
Începutul Triodului, 21 februarie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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A fost odată o familie de rozătoare simpatice, cu urechi 
lungi și nu chiar așa de pleoștite.

Locuința lor era la marginea pădurii, într-o căsuță bine 
ascunsă de privirile oamenilor.

Din când în când, Muchi, mama iepurașilor Kuchi și 
Țuchi, ieșea din căsuță, străbătea tot câmpul cu cereale, 
toate grădinile cu verdețuri și se oprea, ciulind bine ure-
chile, lângă zidul unei școli. Acolo, în școala aceea, Muchi 
întâlnise o învățătoare, care avea atât de mulți copii, încât 
biata mamă a celor doi iepurași nu putea să priceapă cum 
îi educa pe toți și încă foarte bine.

Învățătoarea și-a dat lesne seama că Muchi e tare 
necăjită din pricina urecheaților ei, așa că a hotărât să o 
ajute.  Împreună au pus la cale un plan care avea să dea 
rezultate, însă numai peste o vreme, după ce micuțele 
rozătoare  se vor fi convins de gustul dulce al morcovilor 

meritați pe deplin și de gustul din cale afară de amar al 
celorlalți.

În fiecare dimineață, pentru a învăța cum să-și pună 
planul în aplicare, Muchi venea la școală, istovită, după ore 
de alergat desculță printre verze și salate, care nu erau nici 
pe departe mai îmbietoare decât pacea și buna înțelegere 
din familia ei. Kuchi și Țuchi, plini de neastâmpăr, nu o 
puteau urma mai mult de câțiva metri, preocupați să se 
joace ori să roadă tot ce găseau de ros prin împrejurimi.

Așa se face că, după zile întregi de chin, Muchi reuși 
să afle și să se deprindă cu o tehnică nouă în educarea 
răzgâiaților și leneșilor ei copii, cărora nici la cele mai 
aspre amenințări nu li se mai zbârlea vreun fir din blăniță. 
Cum frica era un cuvânt necunoscut pentru ei, iar recom-
pensele nu îi interesau, dat fiind că oricum aveau cam 
tot ceea ce își doresc  niște iepurași mofturoși, singura 
metodă rămăsese cea pe care Muchi avusese norocul 
să o învețe.

Muchi - Mama, nu mă pedepsești?  ajunsese Kuchi să o 
întrebe nedumerită la capătul unor eforturi disperate de 
a o scoate din fire.

- Nu, draga mea, nu te pedepsesc! răspundea mama, 
păstrându-și calmul.

- Uite, am mai făcut o trăznaie! sărea Țuchi, explicând 
ce și cum, cu lux de amănunte, ca pentru a câștiga bătă-
lia decisivă cu pacea din inima și zâmbetul de pe chipul 
mamei sale.

- Te privește, dragul meu! îi răspundea Muchi, intere-
sată sincer de transformarea în bine a micuțelor făpturi.

Iepurașii erau uluiți.  Hotărâră să încerce și altfel.

- Dacă îmi fac lecțiile repede și corect, ce îmi dai? în-
treba Kuchi, intuind că nu va mai primi, de data aceasta, 
nimic.

- Fă-ți lecțiile repede și bine și vei ve-
dea! îi răspundea mama, fără a-i promite 
ceva din cele de altădată.

- Dar eu, pot să ies cu iepurașii pe 
câmp și să nu-mi strâng jucăriile? căuta 
Kuchi să provoace un nou scandal pe 
aceeași temă învechită a ordinii la locul 
de joacă.

- Firește, ce te-ar putea reține? se 
arăta mama tot mai permisivă, spre sur-
prinderea odraslelor cărora acum chiar 
că li se pleoștiseră urechile.

După câteva zile, în care făcură doar 
ce au dorit, au încălcat toate regulile și 
au încercat tot ce le-a stat în putință 
pentru a o enerva pe Muchi, iepurașii 
se văzură nevoiți să o întrebe:

- Mama, tu de ce nu ne mai pedepsești ca înainte?

- Nu vă mai pedepsesc, micuții mei, din iubire pentru 
voi.  A fost nevoie să înțeleg că vă pedepsesc destul... 
faptele voastre. 

- Și de ce nu ne mai răsplătești cum ne răsplăteai?

- Pentru că ceea ce contează cu adevărat este 
mulțumirea voastră, nu a mea! Răsplata ascunsă până 
și în cea mai mică faptă bună este mai mult decât orice 
v-aș putea oferi.

- Te iubim, mama!  Te rugăm să ne ierți! plânseră amân-
doi iepurașii, înțelegând cât de amară i-au făcut viața.

Apoi se duseră în grădină, de unde se înapoiară veseli 
cu doi morcovi foarte frumoși. Unul scos din pământ  și 
unul desenat, după cum se pricepură fiecare.

Elia David
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Pocăința cea adevărată
„Tată, am greșit la cer și înaintea Ta și nu mai sunt 

vrednic să mă numesc fiul tău.” (Lc. 15, 21)

Învățătura Sfintei Evanghelii are ca scop mântuirea 
oamenilor. Când citim Sfintele Evanghelii și vedem că Fiul 
Omului „a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut” 
(Lc. 19, 10), sufletul ni se umple de bucurie și nădejde, 
știind că fiecare dintre noi, nevrednici și păcătoși, dobân-
dim atenția Fiului lui Dumnezeu. 

Capitolul al XV-lea de la Luca istorisește 3 pilde din 
care dobândim cunoștință despre mila lui Dumnezeu, 
adâncă și nemărginită, și vedem bucuria cerului pentru 
fiecare suflet întors de la păcat.

Vai însă de cei care se socotesc „drepți”! Doar pă-
cătosul care-și plânge păcatele cunoaște cu adevărat 
și prețuiește totodată iubirea și harul lui Dumnezeu. 
Toți „drepții” se încred în propria lor dreptate, falsificând 
învățătura despre adevăratul Dumnezeu, făcându-și 
propriul dumnezeu, un idol. Așa credeau adversarii Mân-
tuitorului, cărturarii și fariseii, suflete înnegrite de ură cu 
ochii iscoditori care spuneau: „Acesta primește la sine pe 
păcătoși și mănâncă cu ei.” (Lc. 15, 1-2) Așa-L vedeau pe 
Dumnezeu, lipsit de milă și de dragoste, cum erau ei de 
fapt, un Judecător nemilos. Cărturari de atunci și de azi, 
care mai degrabă sunt „specialiști” în Biblie decât trăitori 
ai Cuvântului lui Dumnezeu. N-au înțeles și nu înțeleg că 
Sfânta Scriptură are printre scopurile Sale descoperirea 
lui Dumnezeu și întoarcerea oamenilor de la păcat prin 
dreaptă, umilă și sinceră pocăință.

N-au înțeles nici când Mântuitorul a intrat în casa 
vameșului Zaheu, care L-a primit nu numai în casă, ci 
mai ales în inima sa. Ce schimbare mai mare decât a 
vameșului căit de păcate, mândru la început, bogat, plin 
de păcate, iar apoi smerit, gata să-și împartă averea do-
bândită prin nelegiuire și cu sufletul mântuit.

Are două laturi mântuirea: partea lui Dumnezeu și 
partea omului care se întoarce la Dumnezeu. Când voința 
pururea a lui Dumnezeu de a ne mântui întâlnește voința 
noastră, atunci ne mântuim. Pilda fiului risipitor scoate 
în evidență tocmai aspectul acesta, pocăința omului, 
îndreptarea lui. Nu cred că există un alt exemplu atât 
de clar în paginile Scripturii, care să evidențieze cu mai 
multă strălucire traseul întoarcerii omului căzut în păcate 
la comuniunea cu Dumnezeu ca pilda aceasta.

Tabloul pildei este simplu și des întâlnit în viața noastră: 
fii care nu au nevoie de părinți, fii care au nevoie doar de 
averile părinților lor, fii care-și lasă părinții și casa părin-
tească și pleacă departe, fii care risipesc ușor averea, fii 
care preferă anturajul prietenilor în locul părinților lor și 
multe alte exemple.

În urma lor rămân părinții singuri, plânsul lor neîncetat, 
jalea lor nemângâiată și nădejdea că va veni vremea când 
se vor întoarce. Niciodată părinții nu vor înceta să se roage 
pentru fiii lor risipitori, chiar dacă puține sunt cazurile de 
adevărată întoarcere.

Întoarcerea fiilor risipitori produce o mare bucurie, spu-
ne Mântuitorul, o bucurie a cerului și a pământului. Tatăl din 
pilda aceasta nu numai că-l iartă, dar îl și onorează. Din 
omul care părea zgârcit cu fiul rămas acasă se transformă 

în omul care face risipă de daruri cu cel întors. Așa face 
Dumnezeu cu toți păcătoșii care se pocăiesc.

Pilda ne arată nu doar dragostea tatălui, ci mai ales 
drumul lung pe care l-a parcurs fiul de la păcat la pocăință. 
Puțin a fost până la păcat, mult a fost până la nașterea 
și creșterea pocăinței în sufletul fiului, cum lung este și 
drumul de la gând la faptă.

Fiul „decăzut” mai întâi de toate „și-a venit în sine”, 
apoi și-a adus aminte de tatăl său, de bunătatea sa, de 
îmbelșugata sa viață în casa tatălui. Apoi și-a recunoscut 
starea sa proprie de adâncă decădere în care l-a adus 
păcatul. Mai rămânea rușinea pe care a biruit-o cu curaj, 
apoi întoarcerea cu multă îndrăzneală, dar însoțită cu 
mărturisirea păcatului săvârșit în fața cerului și a pămân-
tului. Dumnezeu poruncește cinstirea părinților, iar el l-a 
aruncat într-o grea suferință. Pentru aceasta s-a smuls din 
starea de degradare, se scoală (v. 18 și 20) și se întoarce 
la tatăl. Drumul nu-i este ușor și nici scurt, așa cum fuse-
se cel care-l dusese spre păcat: mai întâi se trezește (își 

vine în sine), se gândește la Tatăl ceresc și la „Casa” Lui 
(Biserica), își recunoaște păcatul, este hotărât (v. 18), se 
ridică și pleacă. Ultimul său pas pe care-l face ajungând la 
casa tatălui este dorința de a-L sluji doar pe Dumnezeu cu 
cea mai mare umilință și în locul cel mai de jos: „fă-mă ca 
pe unul din argații Tăi.” (v. 19) Mergând pe aceste trepte, 
el încetează a mai fi păcătos, marile sale păcate rămân 
undeva în urmă, ca o amintire de groază. Nu-l poate uita, 
este parte din viața sa și spune ca psalmistul: „păcatul 
meu înaintea mea este pururea.” (Ps. 50, 4)

Dumnezeu le iartă, le șterge, le uită, le vindecă: „De 
vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le 
voi albi și de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face.” 
(Isaia 1, 18) 

Prin Jertfa și Învierea Fiului Său, Tatăl îl restaurează 
pe om deplin în Casa Sa, în Biserica Sa, iar fratelui „mare 
și neiertător” îi aduce aminte că „trebuie să ne veselim și 
să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, 
pierdut era și s-a aflat.” (v. 32)

Pentru că ne dorim cu toții pocăință, să recitim „iară 
și iară” această pildă, dar nu numai cu ochii și buzele, ci 
mai ales cu inima, cu adevărată „inimă înfrântă și smerită”, 
inimă de om întors de la păcat.

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

întoarcerii Fiului Risipitor, Sf. Ev. Luca 15, 11-32, 
28 februarie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Uzurparea judecății
Într-o sfântă chinovie, la o margine de lume,
Unde Sfânta Liturghie niciodată nu apune,
În chilia izolată, doar în post și rugăciune,
Sta bătrânul înțelept, fără ani și fără nume.

Cum era-mbunătățit, luminat de Duhul Sfânt,
Frații cei la grea-ncercare, căutau la el cuvânt.
Îi primea cu bucurie dându-le spre îndreptare,
Un răspuns ca o povață  și o binecuvântare.

Într-o zi veni o veste, cu-n mirean din al său sat,
Cum că singurul său frate a căzut bolnav la pat.
Și din patul cel de moarte o dorință-i necurmată,
Ca pe fratele călugăr a-l vedea încă o dată.

A-mplini o rugăminte, deși nu e prea ușor,
Se gândi să iasă-n lume, că și lui de el i-e dor.
Anunță  îndată frații ca, plecând în lumea mare,
Să ridice câte-o rugă și o binecuvântare.

Frații s-au opus cu teamă, că n-ar  fi chiar potrivit,
La ispitele din lume n-ar fi tocmai pregătit.
Cei cinzeci de ani de rugă, cu inima la Hristos,
Să nu-i piardă într-o clipă risipind al lor folos.

Dar bătrânul îndărătnic la nimic nu se supune,
Luând toiagul senectuții, a pășit uimit în lume;
Și după un timp de trudă, într-o bună dimineață,
Pe-al său frate muribund l-a găsit abia în viață.

S-au îmbrățișat bătrânii și s-au bucurat frățește
S-au iertat unul pe altul cum se iartă creștinește,
Și o rugă împreună către Domnul și-au unit,
Apoi fratele din lume, suspinând, s-a săvârșit.

După zi de-ngropăciune, cum doar cel viclean o știe
Bătrânelul și-o fătucă au căzut întru curvie
Și din somnul rațiunii s-a trezit brutal bătrânul,
După-o viață prea frumoasă și-a pierdut o clipă drumul.

S-a întunecat privirea, Cerul s-a întunecat,
S-a ferit întreaga viață de căderea în păcat
Și acum, în pragul morții, a căzut ca un netot!
Pentr-o clipă  de plăcere avea el să piardă tot.

Și-n cumplita deznădejde în genunchi s-a ridicat:
- Nu mai pot rămâne-n lume sigilând al meu păcat,
Fugi satană blestemată, n-am să fac pe placul tău
De acum până-n vecie mă întorc la Dumnezeu!

A mă-ntoarce-n pocăință, cel mai păcătos să fiu,
Pentru noul început niciodată nu-i târziu.
Și s-a-ntors la chinovie, mult la trup împuținat,
Și la frați le spuse totul despre marele-i păcat.

Retrăgându-se-n chilie, zi și noapte, ne-ncetat,
În supremă pocăință râu de lacrimi a vărsat.
-Îmi lungește, Doamne, viața, suferința peste fire,
Dă-mi ca să-mi câștig prin cruce milostiva mântuire.

Doar cinci zile nesfârșite, ce în grabă l-au albit
Și bătrânul pocăit către cer s-a săvârșit.
Frații, parcă de corvoadă  și cu cuget-neîmpăcat,
La o margine uitată-n țintirim l-au îngropat.

Dintre toți cei întristați, primul ucenic al său,
Cu adâncă-mpătimire îl vorbea, plângând, de rău:
- Iată roada-neascultării , până și cei buni mai cad
După faptă și răsplată, ai să putrezești în Iad!

Pe  când sta de priveghere, cugetând la a lui vină,
Chilia întunecată explodă de-așa lumină.
Bătrânelul aruncat și chircindu-se pe jos,
Iar un înger de lumină sta privindu-l mânios.

Primul ucenic sta stană, nici o vorbă nu îngaimă,
Că nici glasul nu-l ajută, împietrit fiind de spaimă.
- Tu, cel ce le știi pe toate, pe greșit l-ai condamnat,
Doar ai dreptul la acestea că tu ești fără păcat?!

Dacă-n aspra pocăință de cinci zile a fost iertat,
Iar tu scaunul judecății lui Hristos l-ai uzurpat!,
O,  nemernice, nebune, vrednic fiind de balamuc,
 Domnul m-a trimis la tine să îmi spui unde să-l duc?

Primul ucenic rămase pironit de grea povară,
Căci vorbea în întuneric de lumina de afară,
Prăbușindu-se în lacrimi lângă fratele pierit:
-Te îndură, Doamne Sfinte și drag frate, că-am greșit!
                                 

**

Frate dragă, de cauți raiul, iată creștinescul sfat:
- Cel ce nu judecă lumea nu va fi nici el judecat
Și în lupta cu vrăjmașul armă-a biruinței are
Numai dreapta judecată și smerita cugetare!

11.01.2016, Târgu-Jiu
              Radu Arbore
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Povestea bătrânului dascăl mort de ger și gonit de copii…
S-a dus la fiul cel mare acasă. A bătut la poartă. 

A deschis ușa nora. Strigă din prag: „Ce cauți, mă, 
aici, nu ai bani destui de băutură? Ia, valea!” Bătrânul 
dascăl Gheorghe de la Pădurețu a stat trei sferturi 
de ceas în fața porții. Poate o ieși Neagu. Băiatul ăl 
mare. Nu a ieșit.

Poate că dascălul și-a amintit cum erau iernile 
când îl suia pe Neagu cel mic, de 6 ani, pe târlie, 
și cum alergau pe dealuri, cum se băteau cu Ursu, 
ciobănescul prăpădit de mult, cu omăt. Cum intrau 
în casă uzi fleașcă și îi lua Ileana la ceartă. Dar apoi 
îi mângâia pe cap și 
spunea: „Bărbate, hai 
că ăsta micu’ nu are 
minte, dar tu?” Cum îl 
învăța pe Neagu prime-
le litere, cum îi citea din 
Brătescu-Voinești.

Poate că, în acele 
sferturi de ceas cu minus 
17 grade Celsius, bătrâ-
nul dascăl și-a amintit de 
cum a ajuns el, Neagu, 
la liceu, cum l-a prins 
fumând o Mărășească, 
cum s-a chinuit cu el, cu 
merinde, după ce Ileana 
s-a dus mai devreme la Domnul, sus…

Neagu nu a ieșit la poartă. După perdea, o vedea 
pe noră cum se uita cu ciudă… „Nu mai pleacă ne-
norocitul ăsta de tac-tu, ne-a mâncat viața și zilele”, 
poate că spunea ea.

Gheorghe stătea cu mâna pe fierul rece al porții 
și privea la zăpada înghețată de frig, pentru că, pe 
gerul ăsta, și zăpada ar fi vrut căldură… Cum era 
odată alături de soba aia de teracotă, unde mâțele 
stăteau tolănite și mirosea a plăcintă cu mere, făcută 
de Ileana. Cum mâncau prune uscate. Iar Neagu se 

chinuia să învețe tabla înmulțirii cu 7. Iar bătrânul 
dascăl zâmbea, de acolo, din spatele ziarului cu 
istorie.

Neagu nu e acasă. Altfel sigur ar fi ieșit. Doar 
l-am crescut eu, cu frică de Dumnezeu, am mers 
cu el mereu la împărtășanie, la Paște, la biserică, 
doar eu l-am învățat să salute cu respect pe toată 
lumea… se gândi el.

Dezlipi mâna de pe fierul rece și se duse la du-
gheană. Avea câteva monezi pentru una mică. Poate 
îi ajung. Poate se va încălzi apoi de la amintirile cu 

cozonacii pe masa de 
Crăciun.

Se făcu noapte când 
plecă de la dugheană. 
Îl văzuse pe Neagu. 
De când era mic, până 
la nuntă. Îi ajunsese 
amintirea.

Acum era cald, deși 
afară se lăsaseră cu 
minus 20 de grade. Din-
colo, pe câmp, obosi 
și se așeză în zăpa-
da tare. Era ca o sobă 
imaginară, viața lui. Se 
puse încet sub cojoc 

și adormi, cu Ileana și cu Neagu, de un An Nou de 
odinioară, cu casa plină de colinde și cu miros de vin 
cu scorțișoară. Așa trecu dincolo…

Poate că asta e povestea lui Gheorghe, cel găsit 
pe câmp, adormit pentru totdeauna, la margine de 
mic oraș vâlcean, într-o duminică de ianuarie, când 
și zăpada dorea să intre în pământ de atâta ger… 
Într-o Românie cu oameni mai puțin buni.

Autor: Mihai IONESCU
Articol relatat de RâmnicuVâlceaWeek.

Sursa: www.expunere.com

Despre lucrare și priveghere
(continuare din pagina 1)
Să ne amintim, de asemenea, de cuvântul 

Domnului rostit prin gura psalmistului: „De n-ar zidi 
Domnul casa (sufletului), în zadar s-ar osteni cei ce o 
zidesc” (Psalm 126, 1). Așadar, El zidește mereu cu 
noi, nu ne lasă singuri” (Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, 
Mergând, Învățați, EIBMBOR, Buc., 2006, p. 172). 
Apoi noi știm că în general cine dă cu împrumut, 
acela poate să și ceară, dar în cazul acesta Stă-
pânul a spus: „Se cuvenea deci ca tu să pui banii 
mei la zarafi, și eu, venind, aș fi luat ce este al meu 
cu dobândă”. Deci ceea ce spune Dumnezeu are 
legătură cu faptele bune pe care suntem datori a le 

săvârși, să nu așteptăm noi răsplata pentru ele de 
la cei care le-am săvârșit, căci Dumnezeu va cere 
și va face judecată cu privire la felul în care am pus 
în lucrare și am înmulțit talanții pe care ni i-a dat în 
grijă, răsplătind desigur cu prisosință pe cel care a 
fost credincios în puțin: „Bine, slugă bună și credin-
cioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe 
te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău”. Să ne 
învrednicească și pe noi Dumnezeu să auzim aceste 
cuvinte atunci când va fi cântărită viața noastră!

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XVI-a după Rusalii - Pilda 
Talanților, Sf. Ev. Matei 25, 14-30, 7 februarie)
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Încă un comentariu despre copiii cu Sindrom Down

Suzana says:
29/12/2010 at 2:46 pm

Ce de răspunsuri...
Și niciunul al cuiva care are un copil cu Sindrom 

Down.
Eu cred că, de fapt, multă lume nici nu știe ce înseamnă 

aceasta…
Un copil cu Down este, de 

fapt, un dar divin.
Pentru că un astfel de 

copil și un matur cu Down nu 
cunoaște URA.

Nu cunoaște dorința de a 
face rău.

Acestor tipologii umane, 
căci, de fapt, despre asta este 
vorba, IUBIREA este sensul 
vieții. Cunoașterea le este 
limitată pentru că, nu-i așa?, 
ea a reprezentat cauza căderii 
omului din RAI.

În momentul în care s-a 
născut copilul meu diagnos-
ticat cu Down, doctorii făceau 
ca toți dracii în jurul meu. Și îi 
creionau deja destinul. Atunci 
am știut că ei au un cromozom 
în minus. Și că, de fapt, am o 
minune de copil.

Fetița este minunată. Dră-
găstoasă. Desigur, a avut 
probleme medicale. Pe care 
le-a trecut cu ajutorul lui Dum-
nezeu.

Dar numai cine n-a mai avut și alții copii nu știe că, orice 
copil ai avea, viața lui și tot ține de Dumnezeu.

Am văzut prin clinici de recuperare copii cu tetrapareză 
spastică, copii în comă, copii cu paralizii, fără niciun test 
pozitiv de sindrom cât au stat în burtă și care, în momentul 

nașterii, din cauza medicilor incompetenți și fără har și fără 
dragoste au suferit și au rămas așa…

Pe lângă ei, copilul meu este perfect recuperabil și cu 
dragoste, va avea o viață perfect normală.

Un medic mi-a deschis mintea. Și mi-a spus că rugă-
ciunea este cea care face minuni. E greu să vă reproduc 
ce a spus, dar acesta era înțelesul ascuns pe care l-am 
dedus eu. Am botezat-o la două ore de la naștere și o 

împărtășesc foarte des.
Am știut, de când era în 

burtică, faptul că s-ar putea 
să aibă ceva. Nicio clipă nu 
m-am gândit să o omor. Iar 
când ceilalți au vorbit ce au 
vorbit despre ea, deși nu era 
decât un bebeluș nevinovat, 
în ochii mei nu au mai apărut 
ca oameni.

Dar am întâlnit apoi oa-
meni minunați. Cu mult dis-
cernământ. Pentru că în vre-
murile care le trăim discernă-
mântul, ochiul acela interior 
către Dumnezeu, e totul.

Și mi-am dat seama de ce 
Dumnezeu mi-a trimis acest 
copil. Ca să le STRIG TUTU-
ROR: „NU-I OMORÂȚI! SUNT 
MINUNAȚI ȘI SUNT ȘANSA 
NOASTRĂ LA IUBIRE”.

Domnul să vă binecuvân-
teze!

Domnul să te binecuvân-
teze și pe tine și pe copilul 
tău, Suzana!

Sursa:
http://www.culturavietii.ro/2011/01/10/inca-un-

comentaru-despre-copiii-cu-sindrom-down/
(urmare în pagina 12)

Un recent articol publicat pe blogul nostru a stârnit reacții interesante. „Pen-
tru tihna cuplului și de dragul copilului” se dorea o colecție de păreri, mai mult 
sau mai puțin avizate, adresate unui cuplu care primise diagnostic prenatal 
defavorabil, copilul fiind suspectat de Sindrom Down. Am atras atenția atunci 
și asupra ipocriziei societății contemporane, care cheltuie sume fabuloase 
pentru așa-zisa „integrare a persoanelor cu handicap” și „nediscriminarea” lor, 
aplicând în același timp politica absolut contrarie a eugenismului – eliminarea 
copiilor nenăscuți la prima suspiciune de handicap, oricare ar fi acela (cu atât 
mai mult Sindromul Down), pe motiv că existența lor îngreunează și solicită 
prea multe resurse și energii ale unei societăți și-așa secătuite.

De curând am mai primit, sub formă de comentariu, un nou răspuns, demn 
de semnalat pentru că e primul care vine de la părintele unui copil afectat de 
Sindromul Down. Îl redăm – respectând întru totul formularea autorului.
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Duminică, 7 februarie – Acatistul Sfântului Haralambie.
14 februarie – De „Ziua Îndrăgostiților!?” despre tinerețe, iubire, 
patimă și false iubiri. 
21 februarie – Studiu biblic lunar, Sf. Ev. Luca, cap. 16.
28 februarie – A fi ortodox la locul de muncă?

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Proiectul „Fetița cu chibrituri” 
– listă finală beneficiari

nu-l uitați
Nu-l uitați pe cel căzut în război,
lăsați-i din cînd în cînd un loc liber la masă,
ca și cum ar fi viu între noi,
ca și cum s-ar fi întors acasă. 
 
De fapt el s-a întors dintre noi întîiul,
numai că s-a întors puțin mai ostenit
și pe un pat nevăzut și-a așezat căpătîiul
lîngă veniții acasă din mit.
 
El și-a făcut lucrul lui și acum
poate că îi e sete, o sete arzînd
ora pînă la noi ca un fum.
Deci lăsați pentru el să cadă vin pe pămînt.

Nu-l uitați pe cel căzut în război, 
strigați-l din cînd în cînd pe nume,
ca și cum ar fi viu printre noi
... și atunci el va surîde în lume.În numele redacției, adresez din nou mulțumiri tuturor 

pentru generozitate și publicăm mai jos lista celor ce au 
beneficiat de sprijinul nostru: 

Muja Ion (150 lei, Tg-Jiu), 
Baldovin Alexandru (150 lei, Tg-Jiu), 
Șuteu Rodica (150 lei, Rovinari), 
Bodor Daniela (110 lei, Petrila), 
Bolintin (100 lei, Tg-Jiu), 
Poncilă Elena (50 lei, Tg-Jiu) și 
Popescu Dumitru Matei (50 lei, Pișteștii din Deal) 
   - total 760 lei. (R.B.)

de Nichita Stănescu

(continuare din pagina 11)

laura 17/09/2012 at 3:56 pm

Am citit incredibila poveste a fetiței tale și fără să vreau 
sunt impresionată. Povestea noastră e asemănătoare. Am 
aflat că voi avea un bebe, când nu mă așteptam și mai ales 
numai era cazul, pentru că deja aveam un fiu. Nu știam 
ce să fac, să păstrez copilul sau nu; în final, am decis să 
păstrez bebele, moment în care tatăl său m-a abandonat, 
el nedorind alți copii. A fost o situație neplăcută, m-am 
gândit de câteva ori să renunț la bebiță, chiar am făcut 
câteva programări pentru avort. Dar am fost șocată când 
am aflat că bebele meu are Down, cred că atunci am decis 
să o păstrez, pentru că mă gândeam cum ar fi dacă fiul 
meu s-ar îmbolnăvi, l-aș omorî???

În final, a venit prințesa mea, micuța ANNE, prematur, 
la 7 luni. Un bebe puternic, care, cu ajutorul lui Dumne-
zeu, a trecut prin două operații, imediat după naștere, am 
botezat-o la spital…

Acum are 6 luni, e superbă, mă bucur că am păstrat-o, 
chiar dacă am trecut prin cel mai mare coșmar al vieții 
mele. Conform analizelor, are Down. De două luni mergem 
la kinetoterapie, de două ori pe săptămână.

Fiul meu o iubește enorm, chiar dacă e diferență de 
vârstă mare și îmi făceam mari griji de reacția lui. Joacă 
șah de performanță și e hotărât să-și învețe sora să joace 
șah și sigur va deveni campioană la șah. Cred că vom 
depăși greutățile și fetița mea va avea o viață normală. 
Cred că Dumnezeu ne iubește pe toți trei și, de fapt, îi 
iubește pe toți copiii din lume.

Și noi am avut probleme în spital, din cauza medicilor, 
a personalului incompetent – mi-au sugerat ca mai bine 
o las acolo pentru că și așa nu are șanse de recuperare, 
că va fi retardată…

E atât de dulce, de fragilă și de nevinovată, încât nu 
poți să nu o iubești! Toți o iubim, începând de la prieteni, 
la familie. Excepție e tatăl ei…

Dar sunt mulțumită și îi mulțumesc la Dumnezeu pentru 
minunile Sale! Și știu că, orice ar fi, fratele ei o va proteja 
și va avea grijă de ea!

Numai bine vă doresc! Și Dumnezeu să vă binecu-
vânteze!

Notă R.B.: Semnați, vă rog, petiția împotriva 
discriminării celor cu Sindrom Down la adresa:

http://stopdiscriminatingdown.com/ro/petiția/


