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Editorial

Omul lui Dumnezeu, Alexie cuviosul (17 martie)

Condacul Sfântului:
„Preacinstita prăznuire a Preafericitului Alexie
săvârşind astăzi, cu dreapta credinţă să-l lăudăm, zicând: bucură-te, podoaba cea desfătată
a cuvioşilor!”
„Omul lui Dumnezeu”, Sfântul Alexie nu impresionează ca alţi sfinţi ai Bisericii prin scrierile sale
ori prin minuni sau tămăduiri miraculoase. Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe 17 martie, iar cea
Romano-Catolică pe 17 iulie. Nu mai avem niciun
sfânt care să fie numit „omul lui Dumnezeu”. Care
este explicaţia acestui supranume? O aflăm din
istorisirea vieţii sale: pe vremea dreptcredincioşilor
împăraţi Arcadie (395-408) şi Onorie (395-423), a
fost în Roma cea veche un bărbat dreptcredincios,
anume Eufimian, mai mare între boieri şi foarte
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

bogat, având trei mii de slugi, care purtau haine de
mătase şi brâie de aur. Şi era bun acel om, păzind
poruncile lui Dumnezeu cu dinadinsul, postea în
toate zilele până la al nouălea ceas şi punea trei
mese în casa sa sărmanilor, văduvelor, săracilor,
străinilor şi bolnavilor; iar el, într-al nouălea ceas,
se ospăta împreună cu monahii cei străini. Soţia
lui se numea Aglaida, femeie binecredincioasă şi
temătoare de Dumnezeu, milostivă şi îndurătoare
către săraci; însă fiind stearpă, se ruga pentru
dar de prunci. Aducându-şi aminte Dumnezeu de
dânsa, după mila Sa, a dăruit rod pântecelui ei,
că a născut fiu, botezându-l Alexie. Iar când a fost
pruncul de şase ani, l-au dat să înveţe carte şi în
grabă a învăţat gramatica, retorica şi cărţile bisericeşti. Apoi şi Scriptura dumnezeiască învăţând-o
bine, s-a făcut înţelept tânărul.
După ce Alexie a ajuns la vârsta căsătoriei,
părinții au logodit pe Alexie, cu o fecioară de neam
împărătesc. După căsătorie, când a intrat în cămara de nuntă, în care se găsea soţia lui, în loc să
rămână acolo cu ea, şi-a scos inelul său şi dându-i-l
şi binecuvântând-o, a ieşit în ascuns din casă şi a
plecat îndată la Edesa. Şi venind la biserica de aici,
vânzându-şi toate lucrurile de mare preţ pe care le-a
luat de acasă, a împărţit la săraci aurul, s-a îmbrăcat
singur într-o haină veche a unui sărac şi s-a făcut
ca unul din cei care cer milostenie în pridvorul bisericii Preacuratei Stăpânei noastre Născătoare de
Dumnezeu, postind totdeauna, gustând doar puţină
pâine şi apă; şi în toate Duminicile se împărtăşea
cu dumnezeieştile şi preacuratele lui Hristos Taine.
Iar dacă lua vreo milostenie de la iubitorii de Hristos,
o împărţea şi pe aceea la săracii mai bătrâni, spre
hrană lor.
După plecarea Sfântului Alexie din casa sa, tatăl
lui, fiind foarte mâhnit, pe toate slugile le-a trimis
să îl caute în toate părţile. Ducându-se și în Edesa
şi dând de cel căutat, dar necunoscându-l, i-au dat
milostenie ca unui sărac. Sfântul Alexie i-a cunoscut
pe dânşii şi a mulţumit lui Dumnezeu că l-a învrednicit
să primească milostenie de la slugile sale de casă.
Sfântul Alexie a stat în Edesa, lângă biserica Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, şaptesprezece ani
şi s-a făcut iubit lui Dumnezeu.
(continuare în pagina 6)
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XVII
1. Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să nu
vină smintelile, dar vai aceluia prin care ele vin!
2. Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră
de moară şi ar fi aruncat în mare, decât să smintească pe
unul din aceştia mici.
3. Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău,
dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l.
4. Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi de
şapte ori se va întoarce către tine, zicând: Mă căiesc,
iartă-l.
5. Şi au zis apostolii către Domnul: Sporeşte-ne credinţa.
6. Iar Domnul a zis: De aţi avea credinţă cât un grăunte
de muştar, aţi zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te şi
te sădeşte în mare, şi vă va asculta.
7. Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut
turme, îi va zice când se întoarce din ţarină: Vino îndată
şi şezi la masă?
8. Oare, nu-i va zice: Pregăteşte-mi ca să cinez şi,
încingându-te, slujeşte-mi, până ce voi mânca şi voi bea
şi după aceea vei mânca şi vei bea şi tu?
9. Va mulţumi, oare, slugii că a făcut cele poruncite?
Cred că nu.
10. Aşa şi voi, când veţi face toate cele poruncite vouă,
să ziceţi: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea
ce eram datori să facem.
11. Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim şi trecea
prin mijlocul Samariei şi al Galileii,
12. Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi
care stăteau departe,
13. Şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi!
14. Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi
preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit.
15. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors
cu glas mare slăvind pe Dumnezeu.
16. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus,
mulţumindu-I. Şi acela era samarinean.
17. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit?
Dar cei nouă unde sunt?
18. Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam?
19. Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.
20. Şi fiind întrebat de farisei când va veni împărăţia lui
Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: Împărăţia lui Dumnezeu
nu va veni în chip văzut.
21. Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată,
împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.
22. Zis-a către ucenici: Veni-vor zile când veţi dori să
vedeţi una din zilele Fiului Omului, şi nu veţi vedea.

23. Şi vor zice vouă: Iată este acolo; iată, aici; nu vă
duceţi şi nu vă luaţi după ei.
24. Căci după cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de
sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, aşa
va fi şi Fiul Omului în ziua Sa.
25. Dar mai întâi El trebuie să sufere multe şi să fie
lepădat de neamul acesta.
26. Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în
zilele Fiului Omului:
27. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în
ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a
nimicit pe toţi.
28. Tot aşa precum a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau,
cumpărau, vindeau, sădeau, şi zideau,
29. Iar în ziua în care a ieşit Lot din Sodoma a plouat
din cer foc şi pucioasă şi i-a nimicit pe toţi,
30. La fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului.
31. În ziua aceea, cel care va fi pe acoperişul casei,
şi lucrurile lui în casă, să nu se coboare ca să le ia; de
asemenea, cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă înapoi.
32. Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot.
33. Cine va căuta să-şi scape sufletul, îl va pierde; iar
cine îl va pierde, acela îl va dobândi.
34. Zic vouă: În noaptea aceea vor fi doi într-un pat;
unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat.
35. Două vor măcina împreună; una va fi luată şi alta
va fi lăsată.
36. Doi vor fi în ogor; unul se va lua altul se va lăsa.
37. Şi răspunzând, ucenicii I-au zis: Unde, Doamne? Iar
El le-a zis: Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.
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Cuvânt la Duminica Lăsatului Sec de Carne
(a Înfricoșătoarei Judecăți)
„Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea
Judecății lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut
în trup, ori bine, ori rău.” (II Corinteni 5, 10)
Evanghelia acestei Duminici este cea mai înfricoșătoare
din tot cursul anului, pentru că ne vorbește despre sfârșitul
lumii care este tot mai apropiat și de marea Judecată de
Apoi a tuturor oamenilor și a îngerilor răi. Aceasta este
a treia și ultima Duminică pregătitoare pentru Sfântul și
Marele Post, pentru că ne aduce aminte de sfârșitul veacurilor, de Judecată, de osânda veșnică a păcătoșilor și de
răsplătirea drepților în Împărăția Cerurilor. Cine va cugeta
la toate acestea va trece cu folos curgerea postului, se
va împăca cu aproapele său, se va ruga mai mult, se va
spovedi cu căință de păcatele sale și va primi cu evlavie
Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos dat nouă
spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Acesta este
folosul acestei Duminici. Astăzi auzim cu toții cuvintele

Mântuitorului nostru despre venirea Sa la Înfricoșătoarea
Judecată de Apoi.
Nici un lucru de la întemeierea lumii și până la sfârșitul
veacurilor nu este mai înfricoșat ca venirea Domnului la
Judecata de Apoi. Nici îngerii nu pot spune cu de-amănuntul despre acea înfricoșată venire a Domnului când va
judeca toate neamurile pământului de la Adam și până la
sfârșitul lumii.
Primele semne care vor vesti venirea Domnului la
Judecată vor fi trâmbițele cerești. Mântuitorul ne spune:
„Și va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiță.”
(Matei 24, 31)
Sfântul Proroc Sofonie numește Ziua Judecății de Apoi
„ziua trâmbiței și a strigării” (Sofonie 1, 16), iar Sfântul
Apostol Pavel vorbind despre învierea morților spune:
„Deodată, într-o clipeală de ochi, la trâmbița cea de apoi,
când trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși.”
Trâmbițele vor însoți pe Domnul la Judecată: „Însuși Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului și întru trâmbița
lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer” (I Cor. 15, 52-53)
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Sfântul Grigorie Teologul, arătând tăria glasului și puterea trâmbiței spune: „Înfricoșat este glasul trâmbițelor,
la care se supun stihiile, care despică pietrele, care vor
deschide mormintele, care vor descoperi cele mai dedesubt, care vor zdrobi și vor sfărâma porțile de aramă și
vor dezlega și vor risipi legăturile morții.”
Al doilea semn va fi învierea morților. Mare deosebire
va fi între trupurile noastre de acum și cele de la învierea
cea de apoi. Trupurile drepților vor avea patru caracteristici, 4 daruri alese: darul strălucirii, al ușurimii, al subțirătății
și al nepătimirii. Ca Soarele vor fi, căci zice Domnul:
„Atunci drepții vor străluci ca soarele întru Împărăția Tatălui
lor.” (Matei 13, 43)
Cu ușurime și lesne mișcare a trupurilor vor umbla în
fiecare parte a lumii după voia lor, nici întârziere nu le va
pricinui lor greutatea, „ca niște scântei care se lasă pe
miriște, așa vor fi.” (Înțelepciunea lui Solomon 3, 7) Vor
putea trece prin orice materie, așa cum Stăpânul nostru
Iisus Hristos prin piatra de la ușa mormântului fără a rupe
pecețile și apoi a intrat prin
ușile încuiate la Sfinții Săi
Ucenici și Apostoli.
Despre darurile minunate ale trupurilor drepților
spune Sfântul Apostol
Pavel: „Se seamănă întru
stricăciune, înviază întru
nestricăciune, se seamănă întru necinste, înviază
întru slavă, se seamănă
întru slăbiciune, înviază
întru putere; se seamănă trup firesc, înviază
trup duhovnicesc.” (I Cor.
15, 42-44) Iar trupurile
păcătoșilor nu vor avea
strălucire, ci un adânc
întuneric, nu vor avea
frumusețe, ci urâciune
plină de scârbă, trupurile lor vor fi greu de mișcat și vor fi
date spre muncă veșnică și fără sfârșit.
Un alt semn va fi arătarea pe cer a Semnului Fiului
Omului (Matei 24, 30), Crucea lui Hristos pe Care Și-a
dat duhul (Ioan 19, 30), văzând semnul Crucii „vor plânge
toate neamurile pământului” (Mt. 24, 30), vor plânge toți
cei care nu au cinstit Sfânta și de viață Făcătoare Cruce,
altarul cel sfințit cu Scumpul Său Sânge. Apoi va veni
Fiul Omului: „Și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii
cerului, cu putere și cu slavă multă.” (Mt. 24)
Sfântul Proroc David spune: „Foc înaintea Lui va merge
și cu văpaia va arde împrejur pe vrăjmașii Săi” (Ps. 49, 4) și
iarăși: „Luminat-au fulgerele Lui lumea, văzut-a și s-a cutremurat pământul, munții ca ceara s-au topit în fața Domnului,
de fața Domnului a tot pământul, vestit-au cerurile dreptatea
Lui și au văzut toate popoarele slava Lui.” (Ps. 96, 4-6)
Prorocul Isaia spune și el: „Căci Domnul vine în văpaie și carele Lui sunt ca o vijelie, ca să dezlănțuie cu
fierbânțeală mania Lui și certarea lui cu văpăi de foc.
(continuare în pagina 10)
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Sfântul Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului

În marea Sa bunătate,
Dumnezeu ne-a rânduit,
Din primele veacuri creștine
Păstori de neînlocuit.
Urmași ai Apostolului Andrei,
Mulți episcopi au condus
Bisericile dobrogene
Pe calea Domnului Iisus.
Al doilea episcop al Tomisului,
Ce s-a pus în slujba lui Hristos
Și-a păstorit Dacia Pontică
A fost Sfântul Efrem, cel evlavios.
El în sudul Dunării s-a născut,
Din părinți iubitori de Dumnezeu;
În familie creștină a crescut
Și s-a îmbunătățit mereu.
Sosind vremea potrivită,
La Locurile Sfinte a plecat.
Cu smerenie deplină,
Domnului s-a închinat.
Prin credința lui cea mare,
La Ierusalim a fost preoțit
Și-ntr-o biserică creștină,
Cu mare bucurie a slujit.
Slujbele se oficiau
În limbile latină și greacă
(În tot Imperiul Roman),
Ba și-n siriană și tracă.
Din tinerețe-a fost învățat,
Pentru a propovădui
Evanghelia lui Hristos
Și de-a putea converti,
Popoarele „barbare”
La credința adevărată
Și pentru mântuirea lor,
S-a străduit viața toată.
Ca ucenic al patriarhului
Herman, multe lucruri a-nvățat.
Trăind într-un mediu propice
Și mai mult s-a luminat.
Trimis de patriarhul Ierusalimului,
La Tomis (Constanța), să păstorească
În secolul IV, ca episcop,
A reușit să-i întărească,
Pe cei de la Gurile Dunării
Și din jurul Mării Negre,
Că pentru mântuirea lor,
Mulți ani el a stat de veghe.
Atâția oameni a convins
Să creadă-n Iisus Hristos:
Pe daci, romani, sciți, goți și greci,
Din necredință i-a scos.
Răscumpăra de la moarte
Sclavi pe care-i ocrotea,

Îi învăța să creadă-n Domnul
Și mai apoi îi creștina.
În timpul păstoririi sale,
Mulți creștini au fost chinuiți:
Daco-romani, sciți, besi, greci
Și capadocieni surghiuniți
În Dacia Pontică (Dobrogea);
Pentru că nu se închinau
La idoli, așa cum li se cerea,
Necredincioșii îi torturau.
Mulți au fost martirizați,
Că nu și-au lăsat credința
Și în Domnul Iisus Hristos,
Ei au crezut cu toată ființa.
Pe ale lor sfinte moaște,
Episcopul Efrem le răscumpăra
Și în locuri tăinuite,
Cu mult respect le îngropa.
Zidea apoi deasupra lor
Biserici din piatră și lemn,
Sfânta Liturghie se oficia
Noaptea, la al său îndemn.
A așezat acolo preoți
Destoinici, ca să slujească
Și permanent ei se rugau,
Ca toți să se mântuiască.
Așa-i cinstea el pe martirii
Căzuți pentru credința dreaptă,
Care-n folosul mântuirii,
Au luat decizia-nțeleaptă.
Prin multe chinuri au trecut,
Dar n-au renunțat la Hristos;
Sângele și l-au vărsat
Spre-al urmașilor folos.
Pământul nostru strămoșesc,
Presărat cu sfinte moaște
E suportul neamului românesc,
Credința dreaptă de-a cunoaște.
Numai Bunul Dumnezeu
Mai știe numărul lor,
Dar suntem protejați mereu
Prin moaștele străbunilor.
De sus, din cer, ei ne veghează
Ca și noi să conștientizăm;
Credința să o ținem trează
Și permanent s-o apărăm.
Mult a luptat Sfântul Efrem
Pentru el și lumea toată,
Ca noi, românii, să avem
Credința de la Apostoli lăsată.
Au apărut și persecuții,
Din invidia celui rău,
Împotriva celor drepți
Cu credință-n Dumnezeu.

S-a folosit de cei orgolioși,
Vicleanul diavol răzvrătit
Și mulți oameni valoroși,
Pentru Hristos au murit.
În prigoana lui Dioclețian (304-305)
Și Sfântul Efrem a fost prins
La Herson, în Crimeea,
Dar nu s-a lăsat convins.
L-au torturat cu cruzime,
Ca să se lepede de credință,
Că în a lor întunecime
Sperau într-o biruință;
Ca Sfântul să se închine la idoli
Și să se lepede de Dumnezeu,
Dar, cu toate consecințele,
N-a renunțat la crezul său.
Efrem a mărturisit cu tărie
Credința nestrămutată
În Domnul Iisus Hristos,
Ce-a păstrat-o viața toată.
Furia lor diavolească,
Mințile le-a întunecat
Și văzându-se neputincioși,
Pe Sfântul Efrem l-au decapitat.
Astfel, capul lui cel sfânt,
Sub securea gâdelui,
S-a prăvălit pe pământ
Sub ochii norodului. (7 mart. 304)
Sufletul său preacurat
A urcat la cer, cu ușurință,
Fiind binecuvântat
Pentru imensa-i credință.
El a luptat cu dăruire
Pentru păstoriții săi;
Dorind și-a lor mântuire,
Spre indignarea celor răi.
Viața și-a dat cu plăcere
Pentru credința adevărată,
Vrând să scape de durere,
De s-ar putea, lumea toată.
E un exemplu minunat,
Pentru dragostea creștină
Și ajutorul acordat,
Ca toți să fie la lumină.
Îți mulțumim, Doamne Iisuse,
Pentru tot și pentru toate,
Că Te-ai jertfit pentru noi,
Spălându-ne de păcate!
Ne-ai trimis oameni destoinici
Cu frică de Dumnezeu,
Ce ne-au luminat cărarea
Și ne-au ocrotit mereu.
Dumitra Groza
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Căderea lui Adam şi căderea noastră!

La începutul acestei perioade de pregătire duhovnicească, Sfânta Biserică vrea să ne aducă aminte de
căderea proto-părinţilor, cu scopul de a ne aminti că ne
aflăm într-un loc de surghiun şi să ne smerim, dar mai
ales să trecem cu gândul de la căderea primilor noştri
părinţi la propria noastră cădere şi cu râvnă să ne sculăm
din nepăsare pentru a redobândi ceea ce am pierdut. De
aceea duminica de astăzi, numită „Duminica Iertării” sau
din punct de vedere liturgic: „Duminica izgonirii lui Adam
din Rai”, este cea de care depinde înţelesul întregii perioade care urmează. Sau cum spune Părintele Alexander
Schmemann: „Această denumire totalizează, într-adevăr,
întreaga pregătire pentru Post. Acum ştim că omul a fost
creat pentru Rai, pentru cunoaşterea lui Dumnezeu şi
pentru comuniunea harică cu El. Păcatul omului l-a lipsit
pe om de acea viaţă binecuvântată, iar existenţa lui pe
pământ s-a transformat într-un exil. Hristos, Mântuitorul
lumii, deschide uşa raiului celui ce-L urmează, iar Biserica,
prin dezvăluirea frumuseţii împărăţiei lui Dumnezeu prin

viaţa noastră, un pelerinaj către patria noastră cerească.
Astfel, la începutul Postului suntem ca şi Adam:
„Scos a fost Adam din rai pentru mâncare; pentru
aceasta şi şezând în preajma lui, plângea tânguindu-se,
şi cu glas de umilinţă zicea: Vai mie, ce am pătimit eu
ticălosul! O poruncă am călcat a Stăpânului meu, şi de
tot binele m-am lipsit. Raiule preasfinte, care ai fost sădit
pentru mine şi prin Eva ai fost încuiat, roagă pe Cel ce
te-a făcut pe tine şi pe mine m-a zidit, ca să mă satur de
florile tale. Pentru aceasta şi Mântuitorul către dânsul a
zis: Zidirea Mea nu vreau să piară, ci vreau să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină. Că pe cel ce
vine la Mine nu-l voi goni afară.” (Triodul mic, Slava de la
Stihoavnă, p. 41- n.n.)
Postul este eliberarea de sub robia noastră faţă de
păcat, din temniţa „acestei lumi”. Iar pericopa evanghelică a acestei ultime Duminici (Matei VI, 14-21) stabileşte
condiţiile acestei eliberări. Prima este postirea - refuzul de
a accepta dorinţele şi îndemnurile firii noastre decăzute,
ca fiind normale, efortul de a ne descătuşa din stăpânirea
cărnii asupra duhului. Pentru a fi eficace, totuşi, postul nos-
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tru nu trebuie să fie fariseic, nu trebuie să ne „fălim” întru
acesta. Nu trebuie „să ne arătăm oamenilor că postim, ci
Tatălui nostru Care este în ascuns”.
Cea de-a doua condiţie este iertarea - „că de veţi ierta
oamenilor greşalele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel
ceresc”. Biruinţa păcatului, principalul semn al stăpânirii
sale asupra lumii, este dispersarea, izolarea, ura. Aşadar,
prima încercare de a sparge această fortăreaţă a păcatului
este iertarea: reîntoarcerea la unitate, la solidaritate, la
iubire. A ierta este a pune între mine şi „vrăjmaşul” meu
iertarea lui Dumnezeu Însuşi. A ierta este depăşirea „punctului mort” în relaţiile umane şi raportarea lor la Hristos.
Iertarea este „crăpătura” împărăţiei cereşti deschise către
această lume păcătoasă şi decăzută.” (Postul cel Mare,
trad. Andreea Stroe şi Laurenţiu Constantin, Ed. Univers
enciclopedic, Buc. 1995, pp. 29-30).
Dacă Adam a căzut prin neascultare din pricina
mâncării, să nu se petreacă cu noi aceeaşi ispită, ca prin
mâncare să călcăm porunca postului, repetând astfel
păcatul său, căci Dumnezeu
nu respinge pe nimeni din cei
ce vin la El. „Se întâmplă totuşi
ca, în ciuda înrâuririi mântuitoare a Postului, chiar în ciuda
silinţei de a ne îndrepta pe
care o resimţim în vremea lui,
pentru unii el să nu se numere
între zilele de mântuire. Cine
n-are nevoie şi cine nu simte
trebuinţa de a îndrepta în sine
ceea ce e neîndreptat? Dar
vine cruţarea de sine - mama
nepăsării şi leneviei - şi înăbuşă toate mişcările bune. Şi
iată că începem să amânăm
împlinirea acestor cerinţe: la
început de pe o zi pe alta, apoi
de pe prima săptămână a Postului pe a doua sau pe a treia,
de pe a treia pe a patra sau pe
ultima, iar în ultima apare nu ştiu ce piedică sau nu ştiu
ce pretext şi amânare mai născoceşte lenevia vicleană.
Astfel trece tot Postul fără ca omul să se fi mărturisit şi
împărtăşit. Ei, dar dacă am irosit vremea Postului, în alt
răstimp greu de crezut că ne vom îndeletnici cu lucrarea
mântuirii. Dacă în Post, când totul este cât se poate de
potrivit pentru această lucrare, nu facem asta, de unde să
ne apucăm de această lucrare după Post? Şi aşa, vom
trăi iarăşi în nepăsare şi lenevie, în aceleaşi deprinderi şi
patimi păcătoase, mâniind pe Dumnezeu la fel ca înainte,
până la următorul Post - şi cine ştie dacă o să trăim ca
să-1 apucăm? Ce se va întâmpla dacă o să murim în stare
păcătoasă şi nepocăită?” (Sfântul Teofan Zăvorâtul, Pregătirea pentru Spovedanie şi pentru Sfânta Împărtăşanie,
Predici la Triod, trad. Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia,
Buc. 2005, pp.67-68).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai,
Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti – a
Lăsatului sec de brânză, Sf. Ev. Matei 6, 14-21; 13 martie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

6

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VIII, nr. 79, martie 2016

Omul lui Dumnezeu, Alexie cuviosul (17 martie)

(urmare din pagina 1)
Apoi, s-a făcut pentru dânsul descoperire eclesiarhului bisericii, prin Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu, că săracul din pridvorul bisericii, acela
este „Omul lui Dumnezeu”. Atunci s-a ştiut de mulţi
viaţa lui cea sfântă şi au început a-l cinsti. Iar Sfântul
Alexie, fugind de slavă şi cinstea omenească, neştiind nimeni, a plecat cu o corabie mergând spre
Cilicia. Fără de veste, prin purtarea de grijă a lui
Dumnezeu, s-a făcut furtună pe mare şi, purtându-se
corabia de valuri mai multe zile, a ajuns la Roma.
Apoi ieşind sfântul din corabie, a zis către sine: „Viu
este Domnul Dumnezeul meu, nu voi îngreuna pe
nimeni, ci mă voi duce în casa tatălui meu ca un ne-

cunoscut.” Și nefiind recunoscut de el, a cerut milă.
Deci, Eufimian, a poruncit să i se facă înaintea uşilor
palatului o căscioară, să i se dea hrană şi să nu-l
supere nimeni. Începând Sfântul Alexie a petrece
înaintea palatelor împărăteşti, în căsuţa cea mică,
Eufimian îi trimitea bucate în toate zilele, dar pe
acelea le împărţea la alţi săraci, iar el oprea numai
pâine şi apă; şi aceea, numai cu măsură o gusta ca
să nu moară de foame şi de sete. Nopţile petrecea
fără somn, în rugăciune, iar Duminicile la biserică
împărtăşindu-se cu dumnezeieştile Taine. Şi minunată îi era răbdarea omului acestuia al lui Dumnezeu,
căci multe supărări îi făceau slugile totdeauna, mai
ales seara târziu. Îl loveau peste obraz, îl trăgeau
de păr, îl loveau peste grumaz, vărsau lături peste
capul lui, bătându-și joc de dânsul. Aşa s-a nevoit

el în casa părintească şaptesprezece ani, nefiind
cunoscut cine este, nici de soția sa, care nu părăsise palatul, așteptându-l. Ci ca un sărac şi străin se
socotea de toţi, el care era fiu, moştenitor şi stăpân
al casei, batjocorindu-se de robii cei de casă ca un
străin şi nemernic. Iar când a voit Dumnezeu să-l ia
din viaţa cea atât de aspră, fiind în sărăcie şi răbdare, şi să-l ducă la viaţa şi odihna cea veşnică, i-a
descoperit ziua şi ceasul morţii. Deci Sfântul Alexie,
cerând de la sluga sa hârtie, cerneală şi condei, şi-a
scris toată viaţa sa.
Într-o zi, preasfinţitul papă Inocenţiu (402-417),
slujind în soborniceasca biserică a Sfinţilor Apostoli şi împăratul Onorie stând de faţă, la sfârşitul
dumnezeieştii Liturghii s-a făcut un glas minunat din Sfântul Altar, în auzul tuturor, zicând:
„Căutaţi pe omul lui Dumnezeu, care o să iasă
din trup, să se roage pentru cetate şi toate ale
voastre se vor rândui bine!” După glasul acela,
poporul a căutat prin toată Roma pe un om ca
acela şi neaflându-l, nu se pricepea. Apoi, de
cu seară, joi spre vineri, adunându-se în biserica Sfinţilor Apostoli împreună cu împăratul şi
cu papa, au făcut priveghere toată noaptea,
rugându-se lui Dumnezeu să le arate pe plăcutul Său. Iar a doua zi, fiind vineri, omul lui
Dumnezeu, Sfântul Alexie, s-a despărţit de
trupul său şi s-a dus către Domnul. Şi s-a făcut glas din Altar în biserică ca şi mai înainte,
zicând: „În casa lui Eufimian căutaţi pe omul
lui Dumnezeu!”
Deci, s-a adunat toată Roma şi se atingeau
de sfântul, sărutând sfintele lui moaşte. Şi câţi
erau neputincioşi, toţi se tămăduiau. Orbii vedeau, leproşii se curăţau, diavolii din oameni se
izgoneau şi orice fel de boli şi neputinţe omeneşti
se vindecau desăvârşit prin atingerea de tămăduitoarele moaşte ale plăcutului lui Dumnezeu,
Alexie. Şi era atât de multă adunare de oameni
care se sârguiau să se atingă de cinstitul trup al
sfântului, încât nu era cu putinţă să se ducă patul de
înghesuiala poporului, încât a poruncit împăratul să
se arunce aur şi argint la popor, ca să se dea în lături
oamenii de la pat şi astfel să dea cale spre biserică.
Însă nimeni nu căuta la aur şi argint, ci fiecare avea
dorire să vadă pe omul lui Dumnezeu, să se atingă de
el şi să-l sărute. Le-au lăsat o săptămână ca oricine
să se atingă şi să se închine sfântului.
Sfântul Alexie s-a mutat la cele veşnice în a şaisprezecea calendă a lui aprilie, adică la 17 martie, în
anul de la facerea lumii 5919, iar de la Hristos 411.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Dumnezeule, miluiește-ne
pe noi! Amin.
Iliuță Ilarie Dovleac,
preot al Spitalului Județean de Urgență Tg.-Jiu
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Scrisoarea
Dragul meu frate,
Îți scriu acum cu inima frântă și lacrimi în
suflet. Ce mult îmi doresc să nu fi fost nevoit să
îți adresez aceste rânduri!
Deși locuim în același oraș, ne vedem rar și
atunci în grabă. Mi-aș dori să fim mai apropiați
sufletește unul de celălalt, dar viziunea fiecăruia
asupra vieții este diferită.
Mă întreb acum ce e în sufletul tău? La mine e
înnorat și plouă... de când am aflat că ai refuzat
să fii tată! Sau poate tu nu știi nimic despre asta?
Acum câteva zile, soția mea mi-a destăinuit un
secret al familiei voastre, sau poate doar al soției
tale. Nu știu ce sau cât știi despre asta. Urma
să fii din nou tătic… Dacă soția ta nu ar fi ales
să curme brutal și abuziv viața pruncului vostru.
Oare acest copil nevinovat nu avea loc în familia
ta? Fetița ta nu s-ar fi bucurat și ea să aibă un
frățior sau o surioară? Poate sunt subiectiv, dar
eu cred că da. Spune-mi tu sau mai bine, să-mi
spună ea… O să știe vreodată de acest copil
nedorit și ucis cu sânge rece?!
Oricum o să afle, sau poate am să îi spun eu
când va crește, doar dacă o să am nădejdea că
va înțelege... și nu vă va condamna pe amândoi,
părinții ei, la uitare încât să nu mai vrea să audă
de voi! Aș înțelege și dacă ar face asta, i-ați luat
dreptul de a se bucura de fratele/surioara ei!
Cât de tare aș vrea să știu de ce acest copil
nu a avut dreptul de a se naște… Ar putea oare
să vorbească soția ta cu mine despre asta? Sau
să îmi spună de ce nu a ales să nască și să dea
copilul spre adopție?
Uneori am senzația că se va alege praful de
neamul nostru… Ce bine că nu pot fi Dumnezeu
pentru o zi! L-aș șterge de pe fața pământului
pentru fărădelegile făcute. Dar Dumnezeu nu e
ca mine, iute la mânie.
El e iertător, mult-milosârd, vorba Părintelui
Savatie. Este iubitor și abia așteaptă să ne întoarcem asemenea fiului curvar din Pilda evanghelică, pentru a putea să petreacă alături de
noi în Rai veșnicia.
E prea mult sânge vărsat în neamul nostru,
dacă stau să socotesc toți pruncii lepădați cu
sau fără voia noastră. Încă îmi plâng uneori cei
trei frați pe care mama mea a ales să-i omoare
premeditat! Plus fiul pierdut, copilul tău mort la
naștere și câți or mai fi oare?
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Mai putem oare spera să găsim fericirea aici
sau dincolo?! Nu ne lipsește nimic, avem case
mari și frumoase, mașini personale, smartphone-uri, soții minunate, copii frumoși, părinții încă
în viață (unii dintre ei) și totuși… mă încearcă
uneori deznădejdea când mă gândesc cât de
mult aparențele înșeală.
Degeaba ne zugrăvim un zâmbet fals pe chip,
cine are ochi să vadă în sufletul nostru, citește
imediat tristețea de acolo, mică la început, dar
care se extinde apoi ca o molimă, ca un cancer
în ultimul stadiu, până când ne omoară sufletul
sau ce a mai rămas din el.
Promit să îți mai scriu… când se vor fi șters
lacrimile de pe obraz și din suflet la pierderea
fiului tău și nepoțelului meu!
Cu durere, al tău T.
(mărturie anonimă, reală)

Care este cea mai
sensibilă floare?
Cea mai sensibilă floare
eu cred că este aceea pe care o doare
gândul greşit că nimeni nu o iubeşte aceea care stă pitită în umbra altor flori
şi vorbeşte:
Pe mine, nimeni nu o să poată
să mă strângă în braţe vreodată!
Oare, dacă n-aş avea în trup nici un spin,
asta m-ar durea mai puţin?
De mâine, niciodată nu mă mai ofilesc
pentru toate câte mă necăjesc!
Hei, drumeţe,
ai la tine vreun leac de tristeţe?
Nu m-a auzit, nu-i nimic,
altă dată nu îi mai zic!
Ce frumoasă eşti tu, albăstriţă,
dacă aş fi copil, te-aş face o coroniţă...
Of, iar nu-mi dă pace o amintire ciudată:
se făcea că mă mângâie o frunte însângerată...
Gata, surioarelor, la culcare,
eu rămân să privesc Carul Mare!
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Păhărelul cu nectar

Lenea și Prostia

Ce este o tumbă?
O tumbă este ceva absolut
minunat

Au fost odată două surori: Lenea și Prostia. Nimic nu le
plăcea din tot ce merită prețuit pe lume: nici Bucuria cea
simplă, nici Frumusețea cea armonioasă, nici Respectul
cel cuviincios, nici Munca cea plină de modestie. Nici
una, nici alta…

un fel de a te rostogoli prin iarba copilăriei
până când devii
intens colorat

Ba, împotriva Muncii erau atât de înverșunate, încât îi
puseră gând rău.

Fără o tumbă ghiduşă, adevărată,
rămânem îngheţaţi în albul
de altădată

Dar, unde și cum să o alunge? Munca era pretutindeni.
Oriunde era nevoie, ea întindea grabnic o mână de ajutor,
fie naturii, fie oamenilor… Nu era loc sub soare pe care
să nu-l poată preface într-un colțișor de rai cum Lenea
nu a ajuns să vadă vreodată, iar Prostia nici măcar nu și
l-a imaginat.
Și, fiindcă nu se pricepeau deloc să ticluiască un plan,
cele două surori răuvoitoare alergară la Viclenie:
- Surată, am dori să ne ajuți cât se poate de repede să
scăpăm de această pacoste!
- Care pacoste, dragilor?
- Munca! răspunseră Lenea și Prostia într-un singur
glas.
- Munca? râse Viclenia. Cum așa? Dar ce rău vă poate
face vouă Munca? Ori sunteți proaste amândouă, ori vă
e prea lene să vă gândiți la foloasele pe care le trageți
fiecare de pe urma ei. Dar, fie, o să vă ajut, în schimbul
unei frumușele sume de bani!
- Bani? De unde bani? Noi nu avem niciun ban! Noi
nu producem nimic!
- Nu e treaba mea, vă descurcați voi cumva! răspunse
Viclenia, cunoscându-le bine pe amândouă. Cu niciun chip
nu le-ar fi făcut un serviciu înainte de a-și vedea plata.
- Tu ești cea vicleană. Tu să ne înveți cum să facem
rost de bănuți fără niciun efort! îndrăzni Lenea.
- Da, da, tu să ne ajuți să avem bani, dacă vrei să ți-i
dăm! zise Prostia, mândră de ea.
Minunându-se de atâta obrăznicie, Viclenia găsi de
cuviință că e mai bine să le servească o lecție celor două,
decât să-i facă Muncii de petrecanie.
- Bine, uite, cum faceți! Vă duceți pe rând la Muncă
acasă. Și, când vedeți că se odihnește nițeluș, Lenea îi
va spune așa:

Fără o tumbă înfiorată uităm
că putem mereu
de la cap s-o luăm
Dar, pentru a face o tumbă,
oricât de banală,
trebuie şi ceva grădiniţă
înainte de şcoală.
moare. Totul e inutil… Și mereu la fel… Nici măcar nu ești
răsplătită pentru cât de mare îți este efortul. Ai putea avea
mai mult, mai ușor și mai repede, dacă i-ai pune, ca mine,
pe cei proști să muncească!
La îndemnul Vicleniei, cele două surori, mulțumite foarte de lecția învățată, se duseră la Muncă să o aplice.
Însă Munca, în timpul ei de odihnă, după atâta osteneala, ațipi de-a binelea, timp în care Lenea crezu că visează
la cele zise de ea… Iar după ce se trezi, fu așa de prinsă
în socotelile și rosturile treburilor ei, încât Prostia crezu
că meditează la înțeleptele-i sfaturi…
Doar când se apucă de lucru, avură ele un junghi în
inimă… Căci, iată, sosise vremea ca Munca să culeagă
roadele faptelor, să-și ia plata pentru nădejde și s-o împartă tuturor, cu folos.
Obișnuite să-i întoarcă mereu spatele și să nu recunoască în ruptul capului că au greșit, mândrele surori nu
primiră din darurile Muncii nimic…
Cât despre Viclenie, nu a fost răsplătită nici până astăzi
de cele două cu altceva decât cu vorbe grele, pe care
oricum nu a pus niciun preț.
Pagină de Elia David

- Vai, cât de multe lucruri ai mai putea face! Dar tu nu
știi să visezi ca mine! Tu te mulțumești cu cât reușești să
înfăptuiești azi, dar visarea… visarea îți dă aripi… într-o
zi vei putea realiza câte nici nu gândești! îndrăznește,
aruncă iute uneltele și lasă-ți mintea să zboare… Ea te
va conduce către cele mai înalte și mai nobile realizări,
către cele mai frumoase câștiguri…
Apoi Viclenia se întoarse către Prostie, învățând-o
cum să grăiască:
- O, Muncă, nu te-ai plictisit încă? Nu vezi că totul e în
zadar? Ce faci azi, mâine se strică. Ce crești azi, mâine
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Cuvânt la Duminica I din Sfântul și Marele Post
(a Ortodoxiei)

Prima Duminică a urmașului duhovnicesc către
Praznicul Învierii Domnului este ziua în care Sfinții
Părinți au restabilit definitiv cinstirea Sfintelor Icoane
în Biserica lui Hristos, ziua în care a fost proclamată
biruința dreptei credințe asupra valului de erezii care
s-au abătut asupra ei, vreme de peste cinci secole.
Sinodul de la Constantinopol din anul 843 a hotărât
ca prima duminică din Postul Sfintelor Paști să fie numită Duminica Ortodoxiei și astfel să fie cinstiți toți cei
care, prin cuvânt și fapte, au apărat dreapta credință.
Această lucrare duhovnicească a fost pregătită
încă din anul 787, când Sfinții Părinți de la Sinodul
al VII-lea Ecumenic de la Niceea au justificat și
proclamarea cinstirii sfintelor icoane, ca manifestare a credinței ortodoxe. Readucerea icoanelor în
locul cuvenit lor spre cinstire, în biserici, în casele
și sufletele credincioșilor, reprezintă o biruință a
Bisericii creștine asupra iconoclaștilor, dar este și
o reașezare a sufletelor credincioșilor pe calea cea
adevărată, împreună cu Hristos „Calea, Adevărul și
Viața.” (Ioan 14, 6)
Un fragment din Hotărârea Sinodului al VII-lea
Ecumenic spune așa: „Căci dacă sfinții vor fi văzuți
mai des zugrăviți pe icoane, cu atât mai vii vor fi în
fața celor care îi privesc, reînviindu-se memoria și
dorul de prototipul lor, le vor săruta și le vor acorda închinarea cuvenită, dar nu adorare deplină, care după
credința noastră se cuvine numai firii dumnezeiești,
ci li se va da cinstea numai în felul după cum se
cinstește chipul Cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci,
Sfintele Evanghelii și celelalte obiecte sfinte, aducându-li-se tămâie și lumânări, precum era obiceiul
cucernic la cei din vechime. Căci cinstea dată icoanei
trece asupra prototipului ei și cel ce se închină icoanei, se închină persoanei zugrăvite pe ea.
În felul acesta se va întări învățătura Sfinților
noștri Părinți, adică predania Bisericii universale,
care de la o margine a lumii până la cealaltă a primit
Evanghelia.”
Biruința Ortodoxiei din primul mileniu creștin
asupra ereziilor este pildă de urmat în lupta noastră
asupra rătăcirilor din timpul nostru.
Cultul Sfintelor Icoane a fost posibil de restabilit,
deoarece Hristos, Capul Bisericii (Coloseni 1, 18),
călăuzește și ocrotește în permanență pe cei care
sunt dreptcredincioși: „Iată Eu sunt cu voi până la
sfârșitul veacului.” (Mt. 28, 20) Biserica lui Hristos
este Trupul Său tainic „pe care a câștigat-o cu
Însuși Sângele Său.” (F.A. 20, 28), El fiind chipul
sau Icoana tatălui: „Acesta este chipul lui Dumnezeu
celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura.”
(Coloseni 1, 15)

Deci temeiul Cinstirii Sfintelor Icoane este Dumnezeu Fiul, cum spune Sfântul Ioan Damaschin: „Icoana
vie, naturală și întru totul asemenea Dumnezeului
nevăzut este Fiul, Care poartă în El Însuși pe Tatăl în
întregime, fiind asemenea în totul cu El, deosebindu-Se, însă, în aceea ce este cauzat, adică născut
din Tatăl.” (Cele trei tratate contra iconoclaștilor)
În lupta noastră pentru mântuire, îi avem rugători
și mijlocitori pe Maica Domnului, pe Sfinții Îngeri,
pe Sfinții Proroci, apostoli, evangheliști, mucenici,
mărturisitori, cuvioși, împărați, domnitori evlavioși
sau simpli credincioși, care au trăit în sfințenie. Cinstindu-i după vrednicie și plecându-ne genunchii în
fața sfintelor lor icoane ne întărim în fața ispitelor,
care, mai ales în perioada Postului Mare, vin asupra
noastră.
Pentru noi, fie că sunt în biserici, casele noastre
sau în suflete, nu constituie doar o mărturie a ceea
ce semnifică arta creștină, ci au în primul rând un
rol sfânt, de mijlocire sau întărire a noastră în comuniunea de rugăciune cu Dumnezeu și cu sfinții
reprezentați în icoane. Suntem datori să le cinstim,
pentru că ele ni-L readuc pe Dumnezeu aproape, în
suflet, ne ajută să fim contemporani cu evenimentele
importante din istoria mântuirii neamului omenesc,
să refacem legătura spirituală cu Maica Domnului
și cu sfinții, prin care Dumnezeu lucrează în chip
minunat (Ps. 67, 36) și ne cheamă la împărtășirea
cu Sfânta Euharistie ca arvună a ospățului din
Împărăția Cerurilor.
Nu trebuie să uităm, așadar, că în Biserică Îl
avem prezent pe Hristos, Care Se jertfește pentru noi la fiecare Sfântă Liturghie și ne așteaptă
să redevenim icoană a Sa, prin primirea Sfintei
Împărtășanii, prin cunoașterea și împlinirea prin
fapte a învățăturilor Sale, pentru că: „oamenii care
se împărtășesc cu Trupul cel Sfânt al lui Hristos
și beau Sângele Lui participă și devin părtași firii
dumnezeiești, căci se unesc cu Dumnezeirea după
ipostas, iar cele două firi sunt unite după ipostas,
în chip nedespărțit, în Trupul lui Hristos, cu care ne
împărtășim.” (Sfântul Ioan Damaschin - „Cele trei
tratate contra iconoclaștilor”)
Fără pocăință, așa cum am învățat din prima
duminică a Triodului, din pilda vameșului din Evanghelie, fără îndreptare cu smerenie către Părintele
Ceresc asemenea fiului risipitor, din a doua duminică
și fără o trăire autentică după învățătura apărată de
Sfinții Părinți de la cele 7 Sinoade Ecumenice, nu ne
putem bucura deplin de lumina Învierii și de iubirea
Preasfintei Treimi.
(continuare în pagina 12)
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Cuvânt la Duminica Lăsatului Sec de Carne
(a Înfricoșătoarei Judecăți)

(urmare din pagina 3)
Domnul va judeca cu foc și cu sabie pe tot omul și mulți vor fi
cei care vor cădea de bătaia Domnului.” (Isaia 66, 15-16) Lângă
scaunul de văpaie al Domnului va sta Preacurata Născătoare
de Dumnezeu: „De față a stat Împărăteasa de-a dreapta Ta.”
(Ps. 44, 11) Înaintea Domnului vor merge arhanghelii cei mai
întâi stătători, iar apoi stăpâniile, începătoriile avându-l înainte
pe Arhanghelul Mihail, încins cu sabie de văpaie și strălucind ca
un fulger, ca un mare ostaș al Marelui Împărat. Apoi Apostolii,
Mucenicii, Ierarhii și mulțimea cea mare de îngeri, purtând
„săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să răzbune pe neamuri
și să pedepsească pe popoare.” (Ps. 149, 6-7)
Cum va sta omul în fața Înfricoșătoarei Judecăți? Spune Sfântul Proroc Isaia: „Intrați în crăpăturile stâncilor și vă
ascundeți în pulbere de înfricoșata față a Domnului și de ea
strălucirea Slavei Lui.” (Isaia 2, 10)
Judecata, spune Sfântul Apostol Pavel, se va face în văzduh, deasupra văii lui Iosafat, unde vor veni toate neamurile
și limbile: „apoi îi va despărți pe unii de alții, precum desparte
păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar
caprele de-a stânga.” (Mt. 25, 32-33)
Ne vor osândi atunci faptele noastre cele rele de care nu
ne-am pocăit, duhovnicii cărora nu le-am spus toate păcatele
și cel mai mare pârâș al nostru va fi diavolul, pentru că am
umblat după voile lui cele pierzătoare. Luând îngerii sufletul
prin văzduh îl duce la judecată, acolo i se aduc aminte păca-

Împărăteasă, Maică

tele lui și toate zapisele vor fi deschise și va vedea toate câte
a făcut.
Multă frică este acolo, mare este cutremurul ticălosului
suflet în fața scaunului de Judecată. Iar celor de-a dreapta
Sa va zice Judecătorul: „Veniți, binecuvântații Părintelui Meu,
moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.”
(Mt. 25, 34)
Celor de-a stânga Sa le va zice: „Duceți-vă de la Mine,
blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolilor și
îngerilor lui…” (Mt. 25, 41)
Mare putere are în fața Domnului milostenia și iubirea semenilor, milostenia materială pentru timp și spirituală pentru
suflet și cine face acestea se mântuiește și primește răsplată
veșnică.
Mare păcat este lăcomia și neiubirea de oameni, acestea
ne osândesc și ne pedepsesc cu întunericul veșnic.
Cu gândurile acestea să începem Sfântul și Marele Post,
cu gândul la Judecata de Apoi, la binecuvântările Domnului,
dar și la osânda veșnică. Să ne împăcăm cu toți ai noștri, să
postim, să ne rugăm și să facem milostenie după putere. Numai
așa făcând ne vom bucura de Lumina cea Preasfântă a Învierii
Domnului și vom fi „binecuvântații” Părintelui Ceresc. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, a
Lăsatului sec de carne, Sf. Ev. Matei 25, 31-46, 6 martie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Iar Iisus Cuvântul şi-al nostru Dumnezeu,
Cu dragoste de fiu ascultă glasul său.

Plinind un legământ, Adam cel Nou să vină,
Ca-ntreaga omenire să meargă spre lumină,
Să reînnoade drumul de unde ni s-a frânt
Şi pentru împăcarea cu Dumnezeu cel Sfânt,

Amplifică, Măicuţă, puţina rugăciune,
Că osteniţi de rele abia putem a spune
Şi-acoperă-ne, Maică, sub sfântul omofor,
Preasfântă ocrotitoare a noastră, a tuturor.

Spre-a duce la-mplinire un plan aşa măreţ,
Tot căutând prin lume un vas de mare preţ,
În mii şi mii de ani, abia a fost aflată,
Maria, o copilă, Fecioara Preacurată.

Uşa milostivirii deschide-o pentru noi
Că fără fapte bune, bieţi pomi uscaţi şi goi,
Doar tu ne eşti speranţa, Măicuţă iubitoare,
Ne du la Fiul Tău şi fii mijlocitoare.

Şi binecuvântată de Bunul Dumnezeu,
Să-aducă omenirii pe Însuşi Fiul Său,
Să nască prunc fecioara, o taină contra firii,
Cel ne-ncăput în Ceruri, să-ncapă omenirii.

Cu aripi nevăzute, Curată, ne-nconjoară,
Maică a Luminii şi Pururea Fecioară.
Cu ruga Ta veghează întoarcerea acasă,
Fecioară preacurată şi Maică Împărăteasă.

În faţa ei se-nchină toţi îngerii din cer,
De Fiul ei se teme spurcatul Lucifer,
Căci ea uneşte timpul trecut şi viitor,
Prin ea vine Mesia cel răscumpărător.

Mai albă ca lumina, slăvită-mpărăteasă,
Eşti giuvaierul lumii, a Cerului mireasă.
Ca roua dimineţii pe florile de crin,
Aşa eşti de curată şi Ţie mă închin.

Treimea e plinită prin Fiul ei, Hristos,
Iar cerul şi pământul, unite luminos,
Prin Noua Evă, sfântă, curată ca zefirii,
Nou început ne pune. E Maica omenirii!

Icoană adorată, la Tine-avem scăpare,
A Domnului Măicuţă şi bună ocrotitoare!
O candelă aprinsă la Sfântă faţa Ta
Să fie întru vecie recunoştinţa mea!

Căci Dumnezeu din ceruri prin ea a întrupat
Pe Fiul din Treime şi Om adevărat,

Radu Arbore
14.02.2016, Târgu-Jiu
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Vindecarea slăbănogirii sufleteşti
La Sfântul Botez, care este naşterea din apă
şi din Duh, fiecare dintre noi am fost născuţi
duhovniceşte pentru o viaţă nouă, ca o nouă
făptură refăcută după chipul Ziditorului, chip
după care am fost creaţi, dar pe care l-am
pierdut prin păcat, ori Botezul ne-a re-creat în
Hristos Iisus pentru viaţa cea veşnică şi fericită,
dacă vom umbla în faptele bune pentru care
am fost zidiţi. Însă atâta vreme cât rămânem
în această rânduială şi lucrăm conform naşterii
celei noi este bine, dar când păcătuim, cădem
din nou din viaţa în Hristos, avem nevoie apoi să
dobândim pocăinţa, ca prin spovedanie şi prin
împărtăşirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos să
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program de nevoinţă duhovnicească, pentru a
putea să scoatem răutăţile din suflet care încearcă să ne robească şi să ne depărteze de Dumnezeu. Pricina acestui fapt întristător, spune el, nu
este în afara noastră, ci în noi înşine – în aceea
că nu întrebuinţăm, în ce ne priveşte, sforţările
la care suntem îndatoraţi şi nu ne folosim aşa
cum trebuie de mijloacele arătate nouă.
Oare doctorul este vinovat de nereuşita tratamentului atunci când bolnavul nu ascultă de
indicaţiile lui şi nu ia doctoriile prescrise? Domnul a făgăduit să ne dea puteri, şi ni le dă - din
partea noastră, însă, trebuie să fie împotrivire
faţă de păcat şi luptă cu el. Cel care nu se luptă
cu păcatul, acela nu-l
învinge; cel care nu-l
învinge, cade şi rămâne în păcat. Dimpotrivă, pentru cel ce se
împotriveşte păcatului
este întotdeauna gata
ajutor haric, prin care
fiind întărit, el poate,
chiar dacă nu fără
greutate, însă întotdeauna, să se abată
de la rău şi să facă binele. Aşadar, lucrarea
de căpetenie în ceea
ce ne priveşte e lupta
cu păcatul. Luptă-te,
nu te da bătut – şi vei
învinge, şi nu va fi
dobândim iarăşi înfierea primită prin naşterea păcat întru tine. Pentru a avea succes în acest
cea nouă, pe care o dobândisem prin Sfântul război duhovnicesc, el recomandă:
Botez. După ce ne-am ridicat cu ajutorul harului
Unu. Nici nu vă gândiţi să porniţi război îmdivin din aşa cădere şi Dumnezeu ne-a primit la potriva întregii oşti a patimilor, ci înarmaţi-vă de
Sine, aşezându-ne în starea cea dintâi pe care fiecare dată împotriva acelei patimi care vă lupam pierdut-o prin slăbiciunea minţii şi prin sfatul tă. Vă luptă trufia? Luptaţi-vă cu trufia. Vă luptă
vrăjmaşului, ar trebui să nu mai păcătuim. Şi mânia? Luptaţi-vă cu mânia. Vă biruie invidia?
totuşi vedem atât în noi, cât şi în semenii noştri, Luptaţi-vă cu invidia. Luptaţi-vă cu vrăjmaşul pe
că împărăţeşte păcatul chiar şi în aceste zile în care îl aveţi în faţă, asupra acestuia îndreptaţi-vă
care cei credincioşi încearcă să se sfinţească, toate „forţele armate” şi toată luarea-aminte.
să se apropie mai mult de Dumnezeu printr-o
Doi. Grăbiţi-vă să vă deosebiţi de vrăjmaş şi
pregătire duhovnicească mai intensă sau chiar să deveniţi potrivnici lui. În lupta duhovnicească
după pregătirea pentru sfânta spovedanie şi nu e la fel ca în lupta trupească, în cea trupeassfânta împărtăşanie şi după făgăduinţele stricte că, vrăjmaşul vine în faţa ta şi îl vezi – iar în lupta
pe care le-am făcut că împlinim poruncile lui duhovnicească, atât vrăjmaşul, cât şi noi suntem
Dumnezeu.
în acelaşi suflet şi în aceeaşi inimă.
Sfântul Teofan Zăvorâtul ne recomandă un
(continuare în pagina 12)
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Vindecarea slăbănogirii sufleteşti

(urmare din pagina 11)
Noi credem că mişcarea pătimaşă care ne
tulbură ne reprezintă pe noi, firea noastră, o cerinţă firească, ce trebuie satisfăcută – în vreme
ce ea nu ne reprezintă pe noi, firea noastră, ci
pe vrăjmaşul nostru, cel venit de aiurea. Această
rătăcire este izvorul tuturor căderilor noastre în
păcat şi al tuturor faptelor noastre greşite. Dacă
am reuşi să deosebim patima de noi înşine ca
pe ceva duşmănos nouă, nu ne-am îndupleca
s-o satisfacem, ci am fi însufleţiţi de ură şi împotrivire faţă de ea.
Trei. După ce aţi deosebit de voi înşivă patima care ne strică liniştea şi aţi recunoscut-o ca
vrăjmaş, începeţi să luptaţi împotriva ei, folosind
armă după armă, până ce va fugi şi se va ascunde de noi sau până ce sufletul va dobândi
odihnă. Postiţi, rugaţi-vă, citiţi, meditaţi, vorbiţi cu
părintele duhovnicesc, mergeţi la biserică, faceţi
metanii acasă: într-un cuvânt, întrebuinţaţi toate
mijloacele pe care le găsiţi de cuviinţă pentru a-l
învinge pe vrăjmaş. Uneori, patima se ascunde
repede, alteori se luptă vreme îndelungată.

Cuvânt la Duminica I
din Sfântul și Marele
Post (a Ortodoxiei)
(urmare din pagina 9)

Cinstirea Sfintelor Icoane ar trebui să mai însemne pentru noi și iubirea arătată semenilor noștri,
în a căror ființă stă ascunsă icoana sau chipul lui
Hristos.
Așadar, alături de chipul sau icoana lui Dumnezeu
din noi, de Sfintele Icoane în fața cărora ne închinăm,
în biserică și acasă, ne mai rămâne o icoană de cinstit: Icoana din sufletul semenului nostru. Întipărirea
chipului lui Hristos în noi, pentru dobândirea mântuirii, nu se poate realiza decât prin cuvânt înțelept
și faptă bună. Suntem convinși că, așa cum Hristos
l-a căutat, l-a ridicat și l-a mântuit pe omul cel căzut
în prăpastia păcatului și singur n-ar fi putut ieși, așa
ne va găsi și pe noi, dacă ne vom dori să pășim cu
nădejde sporită pe treptele duhovnicești ale Postului
Mare, ca să ne bucurăm de lumina icoanei lui Dumnezeu din noi, de vederea Domnului în lumina cea
preaslăvită a Învierii Sale. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica întâi din Post – a Ortodoxiei,
Sf. Ev. Ioan 1, 43-51, 20 martie)

Patru. Vrăjmaşul a fost izgonit, patima a fost
stinsă, sufletul a dobândit odihnă. Niciodată să
nu credeţi că aţi lovit de moarte acea patimă.
Nu. Ea s-a îndepărtat doar pentru o vreme,
neavând putinţa de a ţine piept iureşului forţelor voastre: însă îndată ce se iveşte prilejul, ea
se ridică degrabă şi începe să lupte. Aţi învins
patima numai cu un prilej: însă ea va afla mii de
asemenea prilejuri, şi iarăşi va începe să lupte
şi să provoace la luptă. Pe lângă asta, dacă o
patimă este înlăturată, iese în faţă alta; şi arena
noastră nicicând nu e pustie. Asta înseamnă că
niciodată nu are voie creştinul să lase armele
sale, ci să rămână echipat cu ele ziua şi noaptea.
El este ostaş căruia niciodată nu-i vine schimbul
şi care trebuie să fie totdeauna gata de luptă.
Aici este „răbdarea (Apocalipsa 13, 10)”. „Întru
răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre
(Luca 21, 19)”: fiindcă numai „cel ce va răbda
până în sfârşit se va mântui (Marcu 13, 13)”.
Iată întreg programul luptei! Cu cât cineva se
va lupta mai cu bărbăţie, cu atât patimile vor
începe să slăbească mai repede şi pe măsură
ce lupta va deveni stăruitoare, liniştea şi pacea
se vor sălăşlui în suflet. Atunci sufletul poate să
strige împreună cu psalmistul: „Am trecut prin
foc şi prin apă, şi ne-ai scos pe noi la odihnă”
(Ps. 65, 11).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a II-a din Post, a Sf.
Grigorie Palama, Sf. Ev. Marcu 2, 1-12 - Vindecarea slăbănogului din Capernaum, 27 martie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”
Duminică, 6 martie: Acatistul Sfintei Cruci.
13 martie: Postul, medicament pentru suflet și trup.
20 martie: Studiu biblic lunar, Sf. Ev. Luca, cap. 17.
Sâmbătă, 26 martie:
ora 12:30 – Acatistul Buneivestiri.
ora 13:15 – Marșul pentru Viață, ediția a IV-a (plecarea din fața
Bisericii).
ora 17:00 – conferința „autism. sindrom Down. diz-ABILITATE?”
(detalii despre locație pe asociatiaDART.info/mars sau la
0768.35.76.75)
Invitați: Laura Cîlnicean – președinte Asociația „Înțelege Autismul” – Arad
Liana Maria Vîslan – președinte Asociația „Langdon Down Oltenia – Centrul Educațional Teodora” Băilești, Dolj
Stand de prezentare carte cu vânzare. Intrarea liberă.
ora 21:03 – lansarea a peste 21 lampioane colorate cu dorințe,
din Parcul Coloanei Infinitului (doar în măsura în care obținem
avizele necesare!) Vizitați www.asociatiaDART.info
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