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Editorial

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe –
bucuria primăverii, bucuria vieții!

Dacă diavolul nu prigonea pe creștini și n-ar fi
pornit război împotriva Bisericii, n-am fi avut mucenici. Iar dacă n-ar fi fost mucenici, viaţa noastră
ar fi fost tristă și fără sărbătoare. Ne este cunoscut
tuturor sensul sau semnificația cuvântului martir
sau mucenic, care desemnează pe acela ce este
gata să sufere cele mai mari chinurhi, iar de cele
mai multe ori, să-și dea și viața pentru învățătura
creștină. Zecile de mii de martiri, în nevinovăția lor,
mucenicește, au întruchipat cele mai înalte și mai
sfinte virtuți ale vieții creștine, printre care un prim
loc îl ocupă credința, nădejdea și dragostea. Ei au
pășit spre mucenicie, spre martiraj, plini de o înflăcărată credință, pătrunși de adevărul de neclintit al
cuvintelor Mântuitorului care a spus: „Dacă pe Mine
M-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni” și „cine va voi
să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde pre el, dar
cine își va pierde sufletul său pentru Mine și pentru
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Evanghelie, acela îl va mântui.” (Marcu 8, 35)
„Dacă cineva Mă va mărturisi pe Mine înaintea
oamenilor, voi mărturisi și Eu pe el înaintea Tatălui
Meu cel din ceruri” (Matei 10, 32). Întemeiaţi pe
această mărturisire a Domnului, mucenicii au suferit
cu sufletul neschimbat ascuţișul sabiei, au mers
în foc, fiecare și-a oferit spatele spre biciuiri, s-au
sfâșiat coastele cu vârful unghiilor, au răbdat lanţuri
de fier și au fost duși în locuinţele întunecoase ale
închisorilor; s-au topit de foame și s-au veștejit de
sete; ca niște pietre își dădeau feţele lor celor ce-i
loveau; auzeau insultele ca niște surzi; tăceau ca
niște muţi în faţa celor care-i insultau și batjocoreau;
au fost expuși în faţa gloatelor și în teatre; erau purtaţi prin piaţă și prin for cu trupurile complet goale
și, ce e mai dureros, nu numai bărbaţi, ci și femei.
Unii au fost arși în foc, alţii au îngheţat din pricina
gerului, ne-au împărţit faptele lor de vitejie în felurite
chipuri, pentru ca să învingă chiar prin moartea lor.
Pentru aceea îmbrăcăm cu cinste evlavioasele lor
trupuri, vasele alegerii, uneltele fericitelor lor suflete,
casele în care au locuit filozofi. Le păstrăm ca pe
niște odoare de mare preţ, pentru toată viaţa, ne înarmăm cu ele, ca și cu niște merite proprii. Biserica
se întărește cu mucenicii, după cum se întărește un
oraș cu soldaţi viteji. Se fac în cinstea lor prăznuiri
obștești și ne desfătăm de bucuria sărbătorilor.
Cei cuprinși de greutăţi sau nenorociri omenești
se grăbesc ca la un azil la locul de odihnă al preafericiţilor mucenici. Din pricina îndrăznirii lor în faţa
lui Dumnezeu, facem din ei mijlocitorii rugăciunilor
noastre. La locurile de odihnă ale mucenicilor,
săracii scapă de sărăcie, bolnavii sunt vindecaţi,
ameninţările puternicilor adorm.
Un loc de mare cinste între mucenici îl are
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de
biruință, pe care îl prăznuiește cu mare bucurie
întreaga creștinătate în fiecare an în ziua de 23
ale lunii aprilie. Patria Sfântului Gheorghe este
Asia Mică. S-a născut în părţile Cezareei și a fost
compatriot cu Sfântul Vasile cel Mare. Părinţii
lui erau bogaţi și nobili. Tatăl lui a fost martirizat
pentu Hristos atunci când Sfântul Gheorghe era
mic, în leagăn.
(continuare în pagina 2)
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Sfântul Mare Mucenic Gheorghe –
bucuria primăverii, bucuria vieții!

(urmare din pagina 1)
Mama lui, doar de 20 de ani, era dintre acele
mame care cred în Dumnezeu, de aceea nu s-a
mai recăsătorit. Gheorghe, unicul și iubitul fiu al
văduvei, a crescut și s-a distins prin calităţile sale.
De foarte devreme și-a manifestat înclinaţia de a deveni militar.
Așadar, s-a înrolat în armată. S-a
distins ca militar și ca ofiţer. Era
primul în lupte. În felul acesta a
ajuns în rang general și apoi chiar
conte, dar Sfântul Gheorghe mai
presus de grade, Îl avea însă pe
Dumnezeu. Era perioada ultimei
persecuţii din primele secole. Pe
tronul Romei se afla una din cele
mai sălbatice fiare, împăratul Diocleţian (284-304). Acesta nutrea
o ură sălbatică faţă de creștini.
De aceea a poruncit: Câţi sunt
creștini, își pierd funcţiile; și dacă
persistă în credinţă, vor fi daţi morţii. Când s-a emis
porunca, venise de acum ceasul și pentru Gheorghe.
Înaintea tuturor a mărturisit și a spus: Sunt creștin și
mai presus de împărat Îl am pe Hristos! Diocleţian
poruncește și îl arestează. Îi descoase gradele, îi
iau armura, îl aruncă de îndată în închisoare. Din
înălţime, în adânc! Dar el simţea bucurie și veselie.
I-au străpuns pântecele cu o suliţă de fier, apoi l-au
pus pe o roată de fier, iar trupul Sfântului se tăia, i se
sfâșiau cărnurile și adăpau pământul. După aceea,
l-au încălţat cu încălţăminte de fier cu cuie și l-au
obligat să pășească. Apoi l-au aruncat într-o groapă cu var, ca să se topească. Dar și varul l-a biruit
și încălţămintele de fier le-a biruit și toate. Atunci,
împăratul, în satanica lui furie, a ordonat să i se taie
capul și acest lucru s-a împlinit la 23 aprilie anul 303.
Trupul Sfântului a fost aruncat în groapa comună a
sclavilor, iar mai târziu a fost dus de un slujitor al său
și îngropat aproape de cetatea Lida, din Palestina,
locul de origine al mamei sale.
Dintre toți Sfinții sărbătoriți în lumea creștină,
puțini au ajuns la faima de care s-a bucurat, și se
bucură, Sfântul Gheorghe, la poporul nostru. În satele și orașele țării noastre, foarte multe biserici sunt
ridicate în cinstea lui. Mulți oameni, bărbați si femei, îi
poartă numele. De asemenea și multe orașe din țară.
Al treilea braț al Dunării, în Deltă, se numește Brațul
Sfântului Gheorghe. Se știe, apoi, că de multă vreme
ocrotitorul oștirii române este Sfântul Gheorghe.
De asemenea, steagul Moldovei, trimis de Ștefan
cel Mare la mănăstirea Zografu, din Muntele Athos,
are chipul Sfântului Gheorghe, doborând balaurul.

Iar acest chip al Sfântului, doborând balaurul, a fost
la noi ca un răsunet și ca o chemare a poporului la
lupta creștinilor împotriva balaurului vremii, adică a
păgânilor otomani și împotriva diavolului.
O dovadă este și rugăciunea lui Ștefan cel Mare,
scrisă pe steagul său: „O, luptătorule și biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi și în nenorociri
grabnic ajutător și cald sprijinitor,
iar celor întristați, bucurie nespusă, primește de la noi această
rugăminte a smeritului tău rob, a
Domnului Io Ștefan Voievod, din
mila lui Dumnezeu, Domnul Ţării
Moldovei. Păzește-l pe el neatins
în lumea această și în cea de apoi,
pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te preamărim
în veci. Amin. Și aceasta a făcut-o
în anul 7008 (1500), în al 43-lea
an al Domniei Sale”.
În municipiul Tg-Jiu, biserica spitalului județean
poartă hramul Sfântul Gheorghe, cel ce ocrotește
atât pe închinători, pacienți, cât și personalul medical.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Dumnezeule, milostivește-Te
spre noi!
Iliuță Ilarie Dovleac,
preot al Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XVIII
1. Și le spunea o pildă cum trebuie să se roage
totdeauna și să nu-și piardă nădejdea,
2. Zicând: Într-o cetate era un judecător care de
Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina.
3. Și era, în cetatea aceea, o văduvă, care venea la
el, zicând: Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul meu.
4. Și un timp n-a voit, dar după acestea a zis întru
sine: Deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă
rușinez,
5. Totuși, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă
supere.
6. Și a zis Domnul: Auziţi ce spune judecătorul cel
nedrept?
7. Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleșilor
Săi care strigă către El ziua și noaptea și pentru care
El rabdă îndelung?
8. Zic vouă că le va face dreptate în curând. Dar
Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe
pământ?
9. Către unii care se credeau că sunt drepţi și priveau cu dispreţ pe ceilalţi, a zis pilda aceasta:
10. Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage:
unul fariseu și celălalt vameș.
11. Fariseul, stând, așa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori,
nedrepţi, adulteri, sau ca și acest vameș.
12. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig.
13. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii
să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.
14. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat
la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe
sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se
va înălţa.
15. Și aduceau la El și pruncii, ca să Se atingă de
ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau.
16. Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi copiii
să vină la Mine și nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceștia.
17. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea.
18. Și L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moștenesc viaţa de veci?
19. Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numești bun?
Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu.
20. Știi poruncile: Să nu săvârșești adulter, să nu
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ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește
pe tatăl tău și pe mama ta.
21. Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele.
22. Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipsește: Vinde
toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară
în ceruri; și vino de urmează Mie.
23. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era
foarte bogat.
24. Și văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor
intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu!
25. Că mai lesne este a trece cămila prin urechile
acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu.
26. Zis-au cei ce ascultau: Și cine poate să se
mântuiască?
27. Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni
sunt cu putinţă la Dumnezeu.
28. Iar Petru a zis: Iată, noi, lăsând toate ale noastre,
am urmat Ţie.
29. Și El le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Nu este
nici unul care a lăsat casă, sau femeie, sau fraţi, sau
părinţi, sau copii, pentru împărăţia lui Dumnezeu,
30. Și să nu ia cu mult mai mult în vremea aceasta,
iar în veacul ce va să vină, viaţă veșnică.
31. Și luând la Sine pe cei doisprezece, a zis către
ei: Iată ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele
scrise prin prooroci despre Fiul Omului.
32. Căci va fi dat păgânilor și va fi batjocorit și va fi
ocărât și scuipat.
33. Și, după ce Îl vor biciui, Îl vor ucide; iar a treia
zi va învia.
34. Și ei n-au înţeles nimic din acestea, căci cuvântul acesta era ascuns pentru ei și nu înţelegeau
cele spuse.
35. Și când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb
ședea lângă drum, cerșind.
36. Și, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce
e aceasta.
37. Și i-au spus că trece Iisus Nazarineanul.
38. Și el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi
milă de mine!
39. Și cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă,
iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi
milă de mine!
40. Și oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El;
și apropiindu-se, l-a întrebat:
41. Ce voiești să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să
văd!
42. Și Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit.
43. Și îndată a văzut și mergea după El, slăvind pe
Dumnezeu. Și tot poporul, care văzuse, a dat laudă
lui Dumnezeu.
www.bibliaortodoxa.ro
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Răstigniți împreună cu Hristos

Postul Mare este un minunat urcuș nu numai spre Sărbătoarea Învierii Domnului, ci și spre desăvârșirea noastră.
Evangheliile duminicale ale Postului Mare reprezintă ele
însele trepte ale acestui urcuș. Luând aminte la aceste
mesaje așa cum se cuvine, vom urca, treaptă cu treaptă,
la înălțimea chemării noastre de ucenici ai lui Hristos.
Domnul, în pericopa acestei duminici, Se adresează
ucenicilor, dar și mulțimii. În această mulțime se aflau
foarte mulți care erau cuceriți de învățătura Sa, dar mai
ales, uimiți de minunile Sale, nutreau gândul de a-L urma,
de a-I deveni ucenici. Acum Domnul le înfățișează statutul
ucenicului într-un cuvânt „greu”: „Oricine voiește să vină
după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi
urmeze Mie.” (Mc. 8, 34)
În vorbirea curentă, expresia „a-și lua crucea” a ajuns
să însemne a îndura o situație neplăcută, a duce povara
vieții de toate zilele. Căci „a-ți lua crucea”, am spune noi,
înseamnă a fi răstignit în chipul cel mai groaznic și cel
mai rușinos. Dintre cei care ascultau învățăturile lui Iisus,
erau și mulți care văzuseră oameni răstigniți pe cruci.
Mulți din vremea aceea primeau ca pedeapsă răstignirea.

Mulți iudei credeau, așa cum scria istoricul Iosif Flaviu, că
răstignirea era „cea mai crudă și mai teribilă pedeapsă.”
La grozăvia de neimaginat a chinurilor trupești se
adaugă îngrozitoarea încărcătură morală, răstignirea
fiind rezervată pentru scelerați, cum de pildă fuseseră
condamnați la răstignire Baraba și cei doi tâlhari. Potrivit
învățăturii Vechiului Testament, în Legea lui Moise (Deut.
21, 23), vedeau în cel atârnat pe lemn un „blestemat.”
Când le vorbea despre Sfintele Sale Pătimiri și despre
moartea Sa, Mântuitorul nu le spusese precis faptul că
va fi răstignit.
Domnul vrea să ne arate că ,,luarea crucii” înseamnă
de fapt a fi gata a-ți pierde sufletul pentru El și pentru
Evanghelie. A-l pierde pentru a-l câștiga în Împărăția lui
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, spune Domnul, a deveni
creștin înseamnă a te îmbrăca cu cămașa morții. Sfântul
Ioan Gură de Aur zice: „Ucenicii lui Hristos trebuie să
înfrunte nu numai moartea aceasta firească, ci chiar moartea silnică, ci nu numai moartea silnică, ci și moartea de

ocară.” (Omilii la Matei)
Când Evanghelistul scria aceste cuvinte, la câteva
decenii de existență a Bisericii, mulți dintre ucenicii lui
Hristos plătiseră acest preț. Biserica avea deja veșmântul
împurpurat de sângele martirilor lui Hristos. Cei care țin la
viața lor nu au ce căuta pe calea lui Hristos, care este o
cale a Crucii. Nici oamenii lumești nu pot păși pe calea lui
Hristos, căci ei au plecat în „câștigarea lumii”, ca și cum
„lumea întreagă” i-ar satisface. Hristos ne spune că mai
presus de „lumea întreagă” este sufletul nostru pe care
trebuie să-l câștigăm pentru viața de veci.
Pentru oamenii firești și lumești, crucea este decât
nebunie și sminteală. (I Cor. I, 23, 25) Cum pot cei lumești
să-și asume „batjocorirea lui Hristos?” Cum se pot lăuda
cu Crucea, când ei laudă lumea și „slava lumii?” Domnul
știa foarte bine lucrurile acestea. De aceea, Crucea, da,
Crucea adică vrăjmășia, ocara și prigoana până la moarte
este tot ceea ce așteaptă ucenicii lui Hristos de la lume.
Zice Domnul: „Dacă M-au prigonit pe Mine și pe voi vă
vor prigoni.” (Ioan 15, 20) Pentru cei care nu au murit
răstigniți pe Cruce există o răstignire continuă. Este răstignirea ,,omului vechi” (Romani 6,
6) într-o statornică și neîntreruptă
actualizare în viața de credință a
Botezului creștin. El este moarte
și înviere cu Hristos, este răstignirea „trupului împreună cu patimile
și cu poftele” (Gal. 5, 24), dar și
răstignire față de lume. (Gal. 6, 14)
Toate acestea reprezintă o condiție
pe care Mântuitorul o spune de la
început: lepădarea de sine. Fără
lepădarea de sine nu putem urma
lui Hristos.
O mare înșelăciune a diavolului
este de a ne face să credem că putem urma lui Hristos fără a ne lepăda
de sine, adică să păstrăm în noi pe
omul cel vechi, fiind blânzi cu trupul
și punându-ne bine cu lumea.
Mulți spun că urmează lui Hristos, dar de fapt drumul lor este împotriva lui. Mulți fug de cruce, dar se laudă că sunt creștini
și au Crucea. Spun că-și răstignesc trupul când, de fapt,
„ei răstignesc loruși, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu
și-L fac de batjocură.” (Evrei 6, 6)
Mulți nu sunt atinși de chemarea uceniciei, mulți nu
vor să audă de luarea Crucii, fug de ea cât pot de tare,
au necazuri și suferințe, dar nu au Cruce. Căci ai cruce
doar dacă-L ai pe Hristos. Unde este El este Cruce, dar
și Înviere și Viață. Așadar Crucea nu este sărăcie și chin,
ci bogăție și fericire mai presus de cuvinte.
Locul „sinelui” pe care l-am lepădat nu rămâne gol,
căci este luat de Hristos. Astfel răstignirea noastră este
răstignire cu Hristos. În locul „omului cel vechi” S-a așezat
Hristos, Care este nu numai răstignit, ci și Înviat și Înălțat
de-a dreapta Tatălui. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a III-a din Post, a Sfintei Cruci,
Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1; 3 aprilie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VIII, nr. 80, aprilie 2016

Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu
Prealăudat și preamărit
Între Apostolii Domnului,
Este și Evanghelistul Marcu
Și mare este numele lui.
Iudeu de neam, din Ierusalim,
Un tânăr foarte credincios
Ce-a cunoscut adevărul
Din gura Domnului Hristos.
Căci în casa mamei sale,
Maria, ucenicii se-adunau
Și unde primii creștini din Ierusalim
Împreună învățau și se rugau.
Marcu a studiat ebraica și greaca
Și-a primit o educație aleasă.
Trăind el printre creștini,
A avut o copilărie frumoasă.
Părinții lui, Aristobul și Maria,
Erau oameni minunați;
Având și-o frumoasă avere,
Erau darnici și Domnului devotați.
Se crede că în casa lor, (a Mariei)
Domnul Iisus „Paștile” a mâncat
Împreună cu Ucenicii,
Înainte de-a fi condamnat.
Aici, Apostolii s-au ascuns,
Când Domnul a fost răstignit
Și tot acasă la Marcu, în foișor,
Duhul Sfânt ei au primit.
Inclusiv, Apostolul Petru a venit aici,
Când de înger a fost scos
Din lanțurile închisorii,
La porunca Domnului Hristos.
Marcu era nepotul lui Varnava,
Un alt ucenic al Domnului,
Aflat între cei șaptezeci de ucenici,
Ce-au primit puterea Duhului.
După Înălțarea Domnului la Cer,
Pavel, Marcu și Barnaba au plecat
În Antiohia, Cipru, Salamin
Și Cuvântul Domnului au predicat.
Ca învățăcel al marelui Pavel,
Marcu multe lucruri a învățat
Și trăind între creștini,
Tot mai mult s-a informat.
Prin aspru post și rugăciune,
Daruri multe a câștigat;
Primind har și înțelepciune,
Pe mulți bolnavi a vindecat.
Ca ucenic ascultător,
Evanghelia a învățat
Și-a propovăduit-o tuturor,
În locurile prin care-a umblat.
Mai târziu, îl întâlnim la Roma,
Ca un „fiu” drag și ascultător

Al marelui Apostol Petru,
Sfântul Marcu fiindu-i însoțitor.
Aici, creștinii romani,
Cu dragoste l-au ascultat
Pe Petru propovăduind
Și multe de la el au aflat.
Că știau de la Apostolul Pavel
De venirea Domnului Hristos,
Iar sosirea Sfântului Petru,
Le-a adus mai mult folos.
Dar voiau să le rămână
Sfânta Evanghelie și în scris
Și rugând insistent pe Marcu,
Până la urmă l-au convins.
El a așternut pe hârtie (în anul 63),
Tot ce Apostolul Petru a spus
Despre minunile înfăptuite,
Pe pământ, de Domnul Iisus.
Faptele cele minunate
Ale Mântuitorului
Sunt scrise-n 16 capitole,
Pe-nțelesul cititorului.
În primul capitol, Marcu dorește,
Să-arate Dumnezeirea lui Iisus
Ca Fiu al lui Dumnezeu,
Așa cum și proorocii au spus.
A descris activitatea
Domnului în Galileea (cap. I-IX),
Apoi faptele petrecute,
În drumul parcurs spre Iudeea.
În cap. X- XVI, relatează cu precizie,
Activitatea în Ierusalim a Domnului,
Patimile, Moartea, Învierea
Și perioada până la Înălțarea Lui.
Astfel, predica ținută de Petru,
De Sfântul Marcu a fost scrisă
Și din generație în generație,
Cu exactitate a fost transmisă.
Că-și nota tot ce spunea Petru
(Spre-al creștinilor folos),
Cel căruia Domnul i-a spus
Că „va așeza Biserica lui Hristos”.
Petru a citit întâi Evanghelia,
Spunând că e adevărată
Și-a poruncit să o citească
Și să creadă în ea lumea toată.
A fost scrisă în limba greacă;
Într-un stil simplu, popular,
Reprodusă cu lux de amănunte,
Prin înțelepciune și prin har.
Scrierea lui Marcu a fost lăsată
Bisericii lui Hristos ca moștenire;
Ca și celelalte trei Evanghelii,
Se bucură de-aceeași cinstire.

Dumitra Groza
Semnul Evangheliei lui este „leul”,
Simbolizând putere, pe vecie,
Că-ncepe cu Ioan Botezătorul,
Cel ce strigă „ca un leu în pustie”.
Petru l-a trimis pe Marcu
În lume, ca să propovăduiască
Cuvântul lui Dumnezeu
Și credința să răspândească.
S-a dus în Acvileea, din Italia
Unde Biserica lui Hristos a întemeiat
Și cu ajutorul Domnului
Preoți buni a așezat.
A plecat apoi în Alexandria,
Fiind primul binevestitor
Al Domnului Hristos în Egipt
Și al Bisericii întemeietor.
Intrând în cetatea Mendion,
Papucul i s-a descusut
Și-ajungând la un cizmar
Acesta i l-a refăcut,
Însă mâna și-a străpuns
Și de durere, „Doamne”! a strigat;
Sfântul Marcu, cu tină l-a uns
Și pe loc s-a vindecat.
Văzând această putere,
Cizmarul Anania s-a bucurat
Și simțind că Marcu este sfânt,
La casa lui l-a invitat.
Sfântul Marcu i-a binevestit
Evanghelia lui Hristos;
Toți din casă s-au convertit,
Prin cuvântul cel de folos.
Împreună cu casnicii săi
Și cu mai mulți cetățeni elini
Au fost botezați de Marcu
Și au devenit creștini.
Marcu a fost cel dintâi episcop
Din Alexandria Egiptului,
Venind aici cu-n nobil scop;
Risipirea întunericului.
Fericitul Apostol Marcu,
Prin har, Egiptul a luminat
Și în numele Sfintei Treimi
Mulți păgâni s-au botezat.
El pe bolnavi tămăduia,
Pe cei leproși îi curăța
Și prin dumnezeiești cuvinte,
Pe duhurile necurate îngrozea.
Surzilor le da auzire,
Pe cei slabi îi întărea,
Orbilor le da vedere
Și pe mulți îi creștina.
Vreme de doisprezece ani,
A luptat împotriva celui rău
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În Alexandria, Libia, Pentapoli
Aducând pe mulți la Dumnezeu.
A împodobit Biserica Domnului
Cu episcopi și preoți luminați,
Prin punerea mâinilor lui
Peste-atâția slujitori devotați.
Părintește, pe toți i-a învățat
Să ducă o viață îmbunătățită,
Încât și păgânii se mirau,
De schimbarea survenită.
Numărul creștinilor a crescut
Și de idoli s-au îndepărtat,
Ei pe necredincioși i-au ocărât
Și Domnului Hristos s-au închinat.
Încărcați de ură și zavistie,
Stăpânii elini i-au pus gând rău,
Că Marcu i-a-nvățat, creștini să fie,
Și să creadă în Dumnezeu.
Duminică, în ziua de Paști (24 apr.)
Cu evlavie și bucurie mare,
În Altarul cel de jertfă,
Marcu a intrat spre închinare.
În vremea Sfintei Liturghii,
Când slujba se oficia,
Păgânii, plini de răutate,
Pe Marcu au vrut a-l tortura.

Ei, cu funii, ca pe-un bou, l-au legat
Și afară peste pietre l-au târât,
Înconjurând întreg orașul
Și trupul sfânt i s-a zdrelit.
Noaptea-n temniță l-au aruncat.
Marcu era plin de răni, dar fericit,
Că îngerul Domnului i s-a arătat
Și multe i-a binevestit.
Marcu, mulțumind lui Dumnezeu
Pentru arătarea îngerească,
Chiar Domnul Iisus a venit,
Cu dragoste, să-l întărească.
A doua zi de dimineață,
Mulți păgâni s-au arătat
Pregătiți să-l chinuiască;
Târându-l legat, s-au bucurat.
Pietrele s-au înroșit
De sângele lui nevinovat;
Ca Mucenic a murit (pe 25 apr. 68)
Cel ce pe mulți a luminat.
Sfântul Evanghelist Marcu,
Mulțumea și se ruga mereu:
„În mâinile Tale, Doamne,
Eu îmi dau sufletul meu”.

Dar Dumnezeu cel milostiv
Sfintele Moaște a apărat.
Cu puterea Domnului Hristos,
Cerul, rapid, s-a întunecat;
Tunetele înfricoșătoare
Și ploaia cumplită i-a speriat.
Cutremurul ce s-a produs,
Ziduri multe a dărâmat;
Pe mulți moartea i-a ajuns
Și trupurile li s-au sfărâmat.
Oamenii binecredincioși,
Trupul Sfântului Marcu au îngrijit
Și-n locul unde-și făcea rugăciunile
L-au pus, în partea de răsărit.
Acolo l-au îngropat pe Marcu
Și cu cucernicie îl pomeneau
Pe primul Sfânt al Alexandriei
Egiptului și cu evlavie-l cinsteau.
Sfinte Evanghelist Marcu,
Roagă-L tu pe Bunul Dumnezeu,
Să ne dea tuturor iertare de greșeli
Și pe toți să ne apere de cel rău!

Vrând să ardă trupul sfânt,
Păgânii, cu foc l-au înconjurat,

Despre urcușul duhovnicesc!
Perioada în care ne aflăm, a Postului Mare, este o perioadă de pregătire duhovnicească în care fiecare creștin
trebuie să ducă o viaţă de asceză, care este „omorârea
morţii” din noi, pentru a elibera firea de sub robia ei, așa
cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Sunt două morţi:
prima este produsă de păcat fiind moartea firii și cea de a
doua este moartea păcatului și a morţii produse de păcat
– după asemănarea cu Hristos. Însă așa cum moartea firii
nu vine numai în momentul final, ci se instalează treptat în
vreme îndelungată, așa și moartea păcatului trebuie pregătită un timp mai îndelungat prin așa numita mortificare
ascetică, iar aceasta presupune o eliminare progresivă a
otrăvii sau bolii ce duce firea spre moarte. Chiar dacă se
atribuie ascezei un sens negative, având în vedere faptul
că ea presupune reţinere, înfrânare și strădanie negativă,
ca și cum obișnuinţele și tendinţele păcătoase ale firii ar fi
latura pozitivă. În realitate însă, asceza înfruntă elementul
negativ din firea noastră, având un scop pozitiv urmărind
fortificarea firii și eliberarea ei de viermele păcatului. „Asceza sădește în locul patimilor virtuţile, care presupun
o fire cu adevărat întărită. Este adevărat că ultima ţintă
a ascezei este să elibereze firea nu numai de mișcarea
poftelor păcătoase, ci și de ideile lucrurilor care se ivesc în
minte după curăţirea de patimi. Dar aceasta, numai pentru
a-și câștiga o independenţă faţă de lucrurile create, care
au robit prin patimi firea, și pentru a-L dori și mai mult pe
Dumnezeu” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea
ortodoxă, EIBMBOR, Buc. 1992, p. 9).
Patimile reprezintă cel mai coborât nivel la care poate
cădea firea omenească, ele copleșesc voinţa și îl aduc

pe om în stare de pasivitate sau de robie. Caracteristica
principală a patimilor este că în ele se află o sete fără de
margini, care își caută împlinirea ce nu și-o poate găsi.
Este tendinţa omului spre infinit întoarsă spre lucruri mărginite, mutând în felul acesta centrul de la Dumnezeu la
lume. „Prin iraţionalitatea lor, prin caracterul lor amăgitor,
prin abaterea omului de la ţinta sa adevărată, patimile ţin
fiinţa umană într-un întuneric de neștiinţă. Prin lupta împotriva patimilor se urmărește așadar scăparea fiinţei umane
de neștiinţă, întoarcerea ei spre adevărata infinitate a lui
Dumnezeu, ca ţintă a vieţii sale și eliberarea spiritului său
de sub robia lumii și de sub tirania pe care o reprezintă
patimile” (Ibidem, p. 58). Ultima cauză a patimilor fiind
uitarea de Dumnezeu, în mod firesc tămăduirea de patimi
trebuie să înceapă cu credinţa, revenind la o cât mai deasă
pomenire a Lui. Deși sunt unele patimi ale trupului și altele
ale sufletului, datorită strânsei unităţi dintre trup și suflet,
ele se condiţionează reciproc. În literatura răsăriteană se
numără opt patimi: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de
arginţi, mânia sau ura, întristarea, trândăvia, slava deșartă
și mândria. „Scriitorii ascetici socotesc că la cei mai tineri,
lăcomia pântecelui le produce pe toate celelalte. Căci ea
pune în mișcare pofta curviei și amândouă acestea au
nevoie de bani pentru a se satisface, iar cel ce se vede
lipsit de obiectele care satisfac aceste trei patimi se întristează, precum dacă vrea cineva să i le răpească, sau
să pună mâna pe ele înaintea lui, se mânie. La cei mai
în vârstă însă principala patimă este mândria. De aceea,
slava deșartă și mândria pot fi și ele un efect al lăcomiei și
al avuţiei adunate. Dar se poate întâmpla și cazul invers:
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din iubirea de slavă și din mândrie, să caute omul avuţie
pentru a desfășura luxul, care-i aduce laudele oamenilor
și pentru a privi de sus la ceilalţi; sau se întristează și se
mânie când nu este destul de onorat” (Ibidem, p. 59).
O altă caracteristică a patimilor este sfâșierea și dezordinea pe care o produc atât în fiinţa omului, căruia nu
poate să-i subordoneze total spiritul pornirilor inferioare
și să îl reducă la tăcere, (ca în cazul unei crime săvârșite
pe care încerci să o uiţi și nu poţi, iar pentru a te liniști
pe moment te arunci în alte păcate), dar și în relaţiile cu

semenii pe care vrea să-i transforme în obiecte, iar aceia
se luptă pentru a se apăra.
„Patimile au ca victime nu numai subiectul lor, ci și pe
semenii lui. Patima nu-și manifestă efectul de slăbire, de
pustiire și de dezordine numai în pătimaș, ci și în ceilalţi. Ea
îi lovește pe aceia și aceia reacţionează de cele mai multe
ori în același fel. Desfrânatul uzează de alte persoane ca
de obiecte ale plăcerilor; dar prin acestea le face și pe
acelea desfrânate, care caută la rândul lor să uzeze de alte
persoane, ca de obiecte. Cel mândru trezește prin imitaţie,
sau prin reacţie, mândria în alte persoane; iar raporturile
de mândrie, ce se nasc astfel între persoane, sunt contrare
raporturilor normale de armonie; comunitatea umană se
fărâmiţează. Membrii se mănâncă între ei ca reptilele, cum
spune Sfântul Maxim. Toate patimile sunt opusul iubirii
adevărate, singura care restabilește armonia normală
între oameni. Astfel, patimile produc și întreţin haosul între
oameni. De aceea Hristos, întemeind Biserica, urmărește
prin ea restabilirea unităţii sau sobornicităţii umane. Dar
restabilirea aceasta nu este posibilă fără slăbirea patimilor
în ei” (Ibidem, p. 60); și înlocuirii acestora cu virtuţile. Virtutea constă în „deprinderea omului de a săvârși în mod
constant binele sub diferitele lui forme” (Pr. Prof. Univ.
Dr. Sorin Cosma, Ascetica, Ed. Marineasa, Timișoara,
2003, p. 255). Iar a săvârși constant binele sau a fi virtuos
înseamnă a împlini statornic voia lui Dumnezeu. „Virtutea
creștină este darul lui Dumnezeu pe care îl primim prin
harul lui Hristos, ca lucrare a Duhului Sfânt. Dacă virtutea
nu ar fi mai întâi darul lui Dumnezeu ca viaţă în Hristos,
ea nu ar putea însemna nici regenerarea sau înnoirea firii
noastre. Natura noastră ar rămâne sub dominaţia păcatului” (Ibidem, p. 267). Însă ca faptă a sfinţeniei, virtutea
este un act prin care săvârșim binele care are nevoie de
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voinţa noastră liberă, întrucât Dumnezeu ne îndeamnă, ne
ajută, dar nu ne obligă. „Iată, stau la ușă și bat; de va auzi
cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi
cina cu el și el cu Mine” (Ap. 3, 20). Astfel virtutea creștină
este un act sinergic ce rezultă din harul lui Dumnezeu și
voinţa liberă a omului. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în
cea mai simplă și cuprinzătoare schemă de dezvoltare
a vieţii duhovnicești, „consideră că urcușul spiritual are
șapte trepte: credinţa, frica de Dumnezeu, înfrânarea,
răbdarea și îndelunga răbdare, nădejdea, nepătimirea și
iubirea” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,
op. cit., p. 95).
Între scrierile ascetice dedicate în
literatura răsăriteană purificării de patimi
prin virtuţile contrare, pentru că nu poate
exista o stare neutră a sufletului, ori cineva este supus patimilor, ori lucrează
virtuţile, așa cum spune de altfel Sfântul
Apostol Pavel: „cel căruia i se pare că
stă neclintit să ia seama să nu cadă” (I
Cor. 10, 12), se numără și scrierea „Scara Raiului” a Sfântului Ioan Scărarul,
care datează din secolul al VII-lea, fiind
un tratat complet al vieţii duhovnicești.
Ea descrie în treizeci de trepte, după
anii vieţii pământești ai Mântuitorului,
până la ieșirea Sa la propovăduire,
calea pe care trebuie să o străbată cel
care își închină viaţa lui Dumnezeu din
momentul în care se renunţă la lume
și până ajunge la desăvârșire. Chiar dacă scrierea se
adresează în special monahilor, totuși ea are și un cuvânt
adresat creștinilor obișnuiţi, căci și aceștia trebuie să se
apropie de viaţa desăvârșită a monahilor. În cuvântul I
Sfântul Ioan Scărarul spune: „E cu putinţă să umble cineva
și când e legat cu lucrurile vieţii și cu grijile de fier; dar
greu. Căci și cei legaţi cu fiare la picioare umblă adeseori,
dar se poticnesc des și-și pricinuiesc răni. Cel necăsătorit
în lume, fiind legat numai de lucruri, se aseamănă cu cel
legat cu fiare la mâini. De aceea când voiește să alerge
la viaţa călugărească, nu se împiedică. Dar cel căsătorit
se aseamănă cu cel legat și de mâini și de picioare. Am
auzit pe unii care petrec în lume cu nepăsare, zicând către
mine: «Cum putem noi cei ce vieţuim împreună cu soţiile
(sau cu soţii) noastre, să petrecem viaţă călugărească?»
Acestora le-am răspuns: «Toate lucrurile bune pe care
le puteţi face, faceţi-le: nu defăimaţi pe nimenea, nu furaţi de la nimeni, nu minţiţi faţă de nimeni, nu vă înălţaţi
faţă de nimeni, nu urâţi pe nimeni, nu vă despărţiţi de la
adunările de la slujbele din biserică, pătimiţi împreună cu
cei lipsiţi, nu pricinuiţi nimănui sminteală; de aceea ce
e al altuia să nu vă apropiaţi; îndestulaţi-vă cu ceea ce
vă pregătesc femeile voastre. De veţi face așa, nu veţi
fi departe de Împărăţia cerurilor»„ (Scara Sfântului Ioan
Scărarul, Filocalia IX, trad. intr. și note Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stăniloae, Cuvântul I, cap. 35-37, EIBMBOR, Buc. 1980,
pp. 55-56).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a IV-a din Post – a Sfântului
Ioan Scărarul – Ev. Marcu 9, 17-32, Vindecarea fiului
lunatic; a Cuviosului: Ev. Matei 4, 25; 5, 1-12 – Predica
de pe munte – Fericirile, 10 aprilie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Păhărelul cu nectar

Șoricel de bibliotecă
lui.

A fost odată un șoricel de bibliotecă.
Era un șoricel de bibliotecă fiindcă așa dorise mama

Ea îl trezea dimineaţă devreme și îi arăta rafturile pline
de cărţi ce trebuiau devorate.
Șoricelul nu știa de ce trebuiau devorate, dar îi făcea
mamei pe plac, fiindcă la sfȃrșitul unei zile petrecute în
compania cărţilor groase, primea un păhărel – cȃt un
degetar – cu lapte nespus de dulce.
Înainte de a roade paginile cărţilor, șoricelul avea datoria de a le citi; pare-se pentru a aduna multe cunoștinţe
și a deveni, astfel, primul savant din lumea rozătoarelor.
Evident, după exemplul strălucit (și, mai ales, bine plătit)
al șoricelului bucătar.
Însă un lucru nu prea mergea în toată afacerea asta:
rȃvna mititelului nu era pe măsura rȃvnei mamei sale,
care începuse deja să dea interviuri în faţa unui ciob de
oglindă:
- Fiul meu a dat gata, pȃnă acum, trei rafturi de bibliotecă. E specialist în matematică și astronomie, în chimie
și botanică. Germana o chiţăie cursiv, la fel și engleza.
Doar partiturile pentru pian nu le-a putut digera încă …
Sărăcuţul, nici să doarmă nu mai are timp, dar îl înţeleg:
este atȃt de studios și de ambiţios!
În timpul acesta, ceilalţi șoricei alergau netulburaţi prin
podul casei, printre jucării vechi și manuale școlăresti, apoi
ieșeau în cȃmp, unde li se pierdea urma pentru cȃte o zi
întreagă. Seara se întorceau acasă, “prăpădiţi și la fel de
proști”, după cum li se dădea de înţeles, fără însă a le fi
refuzată porţia de cașcaval furat cu mare demnitate din
cămara proprietarilor.
Păhărelul cu lapte, îl primea, se înţelege, doar șoricelul
de bibliotecă, deoarece se trudea nespus pentru o carieră
de succes, cȃt mai departe de hotarele acelei case modeste, care îi ţinea pe toţi.

De ce trăiește macul
atât de puţin?

Pentru că macul e floarea dăruirii de sine,
a clipelor trăite intens,
a umplerii sufletelor senine
de bucurie și sens
Cu vârful unui spic de grâu
înmuiat în roșu de foc,
el își așterne memoriile trăite pe loc
și le înalţă pe aripi de catifea
în văzduh, undeva
Dar numai după ce ţi-a încredinţat
taina clipelor fără vârstă,
în orele de purpură ale uimirii fiinţei tale,
macul se scutură,
împăcat,
de ultimele
petale.
corvoadă!

- Sper că nu mi-ai mȃncat și cartea cu povești! Dacă
mi-ai mȃncat-o și pe aceasta, nu scapi viu de aici!
- Nu, pe asta nu, zise el ușurat, mama a zis că nu-mi
este de niciun folos acolo unde vreau eu să ajung!
- Bine, atunci îţi dau drumul! rȃse omul. Spune-i mamei
tale că biblioteca mea este prea mică pentru un șoricel
atȃt de ambiţios ca tine. De aceea, ar fi bine să vă mutaţi
într-o casă mai mare.
- O să-i spun, domnule! Dar, vă rog, la plecare, puteţi
să-mi daţi si mie să citesc ceva… mai ușor?
Așa se face că micul rozător de bibliotecă primi cartea
cu povești, descoperi pasiunea cititului, apoi pe a scrisului
și, în ciuda mamei sale, care îl voia savant, deveni un
simplu și fericit șoricel scriitor.
Pagină de Elia David

Într-o zi, însă, ce să vezi? Proprietarul cel bătrȃn, care
nu mai dădu prin bibliotecă de vreun an de zile, intră pentru
a căuta o carte cu povești. Cȃnd să o apuce, prinse coada
micuţului savant, care nu avu nici timp, nici pricepere să
scape si acum se legăna cu capul în jos, chiţăind după
ajutor.
- Ce-mi faci dumneata aici? îl întrebă omul mirat, cu
ochii la rafturile de pe care dispăruseră cărţile sale cele
mai scumpe.
- Eu? Studiez! răspunse șoricelul de bibliotecă, nutrind
speranţa că omul îl va elibera pentru todeauna de această
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VIII, nr. 80, aprilie 2016

Despre slava deșartă
„Ce voiți să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să
ședem unul de-a dreapta Ta și altul de-a stânga Ta,
întru slava Ta.” (Marcu 10, 36-37)
Învățătura acestei pericope evanghelice pornește din
cuvintele Mântuitorului la cererea celor 2 Apostoli, Iacob
și Ioan, fiii lui Zevedeu. Ispita slavei deșarte a îndrăznit
să se apropie chiar și de Ucenicii Domnului. Nu este de
mirare lucrul acesta când ne gândim că diavolul încă din
Rai a ispitit pe protopărinții noștri Adam și Eva cu ispita

mândriei și a slavei deșarte. Atunci șarpele îi spunea Evei:
„Nu, nu veți muri! Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți
mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu
cunoscând binele și răul.” (Facere 3, 4-5) Așa cugetau
diavolii și îngerii și pentru aceasta au fost izgoniți din cer,
să se facă asemenea cu Ziditorul lor, care îi adusese de
la neființă la ființă.
Profetul Isaia descrie aceasta: ,,Tu care ziceai în cugetul tău: Ridica-mă-voi în ceruri și mai presus de stelele
Dumnezeului celui puternic voi pune jilțul meu! În muntele
cel sfânt voi pune sălașul meu, în fundurile laturei celei de
miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor și asemenea
celui Preaînalt voi fi.” (Isaia 14, 13-14)
Cu acest păcat greu și urât de Dumnezeu a înșelat
diavolul pe strămoșii noștri în rai și de atunci nu încetează să ne ispitească pe toți cu tot felul de încercări. Așa a
ispitit și pe cei doi ucenici în descrierea pericopei evanghelice a acestei duminici. La cererea celor doi Apostoli,
Mântuitorul îi povățuiește cu blândețe: „Nu știți ce cereți.”
(Mc. 10, 38) Apostolii nu știau ce vor cu adevărat, erau ca
niște copii neștiutori și de aceea Mântuitorul le amintește
de Sfintele Sale Pătimiri: „Puteți să beți paharul pe care îl
beau Eu sau să vă botezați cu botezul cu care Mă botez
Eu?” „Putem”, au spus Apostolii. Într-adevăr, Iacob a fost
ucis de Irod, iar pe Ioan l-a surghiunit Domițian, păgânul
împărat al Romei, pe Insula Patmos.
În felul acesta, Apostolii au băut paharul suferinței
și s-au botezat cu botezul sângelui pentru Domnul și
Evanghelia Sa. Auzind ceilalți 10 Apostoli dialogul lor,
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s-au mâniat. Mântuitorul îi vede pe 2 dintre Apostolii Săi
ispitiți cu slava deșartă, iar pe ceilalți 10 cu mânia. Pe toți
Mântuitorul îi învață: „Și care vrea să fie întâi între voi, să
fie tuturor slugă.” (Mc. 10, 44) Mântuitorul știe că și slava
deșartă și mânia sunt fiicele mândriei. Slava deșartă este
începutul, iar mânia este sfârșitul.
Spune Sfântul Ioan Scărarul: „Numai atâta deosebire
este între ele, câtă deosebire are copilul de bărbatul
desăvârșit și grâul de pâine.”
Spune Mântuitorul: „Vai vouă, când toți oamenii vă vor
vorbi de bine.” (Lc. 6, 26)
Sfântul Ioan Scărarul revine și spune: „Gândul
slavei deșarte este prea subțire și cu lesnire stă ascuns lângă isprăvile faptelor bune și nu mică nevoință
trebuie spre a se izbăvi cineva de slava deșartă.” Tot
el ne aduce răspuns pentru cei ispitiți de acest păcat
și spune că cel ce dorește a se izbăvi să se defăimeze
pe sine, să treacă fără de vătămare pe lângă laude,
iar pe cele de aici să le socotească gunoaie. Zice
același sfânt „începutul neslavei deșarte este păzirea
gurii și iubirea de necinstiri, mijlocul este încetarea
tuturor ispitirilor gândite ale slavei, iar sfârșitul este
ca pe cele ce ajută la necinstire să fie primite înaintea
oamenilor din inimă.”
Tot omul care lucrează fapta bună cu scopul de a
plăcea lui Dumnezeu împlinește cuvântul Scripturii:
„Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate
spre slava lui Dumnezeu să le faceți.” (I Corinteni
10, 31)
La fel învață și Sfântul Efrem Sirul: „Sârguiește-te
să fii defăimat și te vei umple de cinstea lui Dumnezeu. Nu
căuta să fii cinstit, plin fiind înăuntru de răni. Ocărăș
te-te pe tine, ca să fii cinstit și să n-o dorești ca să nu te
necinstești.
Cel ce aleargă după cinste, ea fuge dinaintea lui, iar cel
ce fuge după dânsa, cinstea aleargă după el și propovăduitor al smereniei lui i se face înaintea tuturor oamenilor.
Fugi de slavă și vei fi slăvit. Teme-te de mândrie și te vei
mări. Dacă urăști slava, fugi de cei ce o caută.”
A doua ispită sub care cad Apostolii este mânia. Sfântul
Ioan Damaschin (Dogmatica) spune: „Mânia este sutașul
rațiunii, răzbunătorul poftei. Când dorim un lucru și suntem
împiedicați de cineva, ne mâniem asupra lui ca unii ce
suntem nedreptățiți.” Mânia este dorința de a face rău celui
ce ne-a mâniat. Primul fel de mânie se cheamă iritare, al
doilea se cheamă pizmă, al treilea zavistie, stă de mult în
sufletul omului și caută răzbunare, iar al patrulea fel este
mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu.
Spunea psalmistul: „Părăsește mânia și lasă iuțimea.”
(Ps. 36, 8) Cum se face aceasta, ne învață Sfântul Ioan
Scărarul: „Precum apa în văpaie câte puțin adăugânduse, desăvârșit pe văpaie o stinge, așa și lacrima plânsului
celui adevărat pe toată văpaia mâniei și a iuțimii face s-o
ucidă.” (Filocalia IX)
Despre mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu ne spune
Scriptura: „Și i-a lepădat Dumnezeu din pământul lor cu
mânie, cu iuțime și cu aprindere mare și i-a aruncat în alt
pământ cum vedem acum.” (Deuteronom 29, 28)
(continuare în pagina 10)
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Despre slava deșartă

(urmare din pagina 9)
Prorocul Isaia vorbește și el despre mânia lui Dumnezeu
cea dreaptă și sfântă care va fi la sfârșitul lumii: „Pentru
aceasta voi prăbuși cerurile și pământul se va clătina din locul
lui, din pricina furiei Domnului Savaot în ziua iuțimii mâniei
Lui. Atunci, ca o gazelă sperioasă și o turmă pe care nimeni
nu poate s-o adune, fiecare se va întoarce la poporul său și
fiecare va fugi în pământul său.” (Isaia 13, 13-14)
Blândețea stinge toată mânia, iar cei blânzi sunt fericiți
de Domnul: „Fericiți cei blânzi, căci aceia vor moșteni
pământul.” (Mt. 5, 5)
În Duminica a V-a, a Sfântului și Marelui Post, facem
pomenirea Sfintei Maria Egipteanca, pe care Biserica
ne-o dă ca model de pocăință. În tinerețe a dus o viață
păcătoasă, dar ajungând la Mormântul Domnului, nu a
putut să intre în biserică pentru păcatele ei cele cumplite.
Atunci venindu-și în fire a început să plângă cu amar
pentru păcatele ei cele multe. S-a făcut pustnică în pustiul
Iordanului, locuind singură 47 de ani, răbdând grele ispite,
foame, gânduri, frig și luptă cu diavolii.
Așa a fost descoperită de cuviosul Zosima, sihastru
sfânt, care a spovedit-o, a împărtășit-o cu Sfintele Taine

și după un an a găsit-o adormită în Domnul. Pomenirea
ei o facem la 1 aprilie.
Pocăința ei a ridicat-o pe culmile sfințeniei. Astfel de
modele ne arată că, dacă Hristos a plătit prețul cel mai
mare, avem și noi de plătit un preț. Iar dacă Hristos S-a dat
pe Sine Însuși, prețul vrednic de El nu poate fi altul decât
acela de a ne oferi, la rândul nostru, pe noi înșine.
Să continuăm cu postul și cu rugăciunea și să cerem
numai cele de folos pentru mântuire, având inimă curată
și bună. Așa să urcăm spre Ierusalimul Învierii, spre Ierusalimul Paștilor, spre Ierusalimul în care Domnul Hristos
a dat darul iertării păcatelor. Să ne smerim ca vameșul,
cu dorința de întoarcere ca a fiului risipitor, după modelul
Cuvioasei Maria Egipteanca pe care Dumnezeu a ridicat-o mai presus de lumea aceasta, ca Dumnezeu să Se
coboare în sufletele noastre, devenind fiecare: „om nou,
zidit după Dumnezeu în dreptatea și sfințenia adevărului.”
(Ef. 4, 24) Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a V-a din Post,
a Cuv. Maria Egipteanca, Sf. Ev. Marcu 10, 32-45; a
Cuvioasei: Ev. Luca 7, 36-50; 17 aprilie)

Lefegiile satanei
Cu un mileniu jumătate mai înainte de Hristos,
În lupta dintre rău și bine, rămas prin veacuri tenebros,
Spre înfruntarea ce-o să vină, s-a petrecut un episod,
Pe când, pentru neascultare, în timpul marelui exod,

Și jertfa sfântă din iubire ce-nvinge orișice păcat,
Victoria asupra morţii mai abitir i-a-nfuriat
Și-au înţeles târziu mesajul că-a fost trimis Adam cel Nou
Să-mpace cerul cu pământul, că este Om și Dumnezeu.

Poporul cel ales din veacuri să fie lumii etalon,
A fost căzut în grea robie și strămutat în Babilon.
Văzând că Dumnezeu din Ceruri urmează al iubirii plan
Să-nchidă gura pe vecie răufăcătorului Satan

Și dacă lupta cea finală cunoaște-al ei biruitor
Și toate duhurile rele, cei răzvrătiţi și-adepţii lor,
În suferinţe fără seamăn să-și plângă vina cu amar,
Trimiși în focul mistuirii spre-ncătușare în Tartar,

Și va trimite omenirii, la timp, cândva, în viitor,
Un apostol al iubirii, modelul răscumpărător,
Ce va lua întreaga vină, păcatul vechi asupra sa,
Până la jertfa cea supremă și din iubire va ierta

Ei chiar nimic nu mai pot face, că pentru ei nu e scăpare,
Dar pot urî fără de seamăn și face rău, din răzbunare.
Și toată energia urii o-ndreaptă acum prin uneltire
Spre cei creaţi să le ia locul, nehotărâta omenire.

Și toată-ncrâncenarea urii aţâţată de cel rău
S-o risipi cu-aţâţătorul și fi-va-ntemniţată-n hău,
Iar universul de ispite și de-nfruntare, pe vecie,
Va fi replămădit de Tatăl în nesfârșită armonie.

Cum omul doar în bunăstare, în trândăvie vrea limanul
Și în plăcerile carnale, i-aduse noul idol: banul.
Iar legăturile cu Tatăl cu meșteșuguri le desfac
Prin vicii dulci precum otrava ce omului îi fac pe plac.

Cazanul clocotind de ură ce-n nebuloasa lui mândrie
S-a socotit a fi egalul Celui ce vine din vecie,
El, răzvrătitul cel făţarnic, nelegiuitul Lucifer,
Primit-a timp de pocăinţă și alungat a fost din Cer.

Virtuţile ce te înalţă, credinţa, dragostea smerită,
Voinţa de-a-L urma pe Tatăl ce la-nceput era unită,
Dumnezeiasca-asemănare ce-i pusă-n cariotipul tău
Te fac un creator, de-n toate îl ai pe Bunul Dumnezeu.

Și dusă pân` la nebunie, răzvrătirea celui rău,
Vrea să oprească mântuirea ce a gândit-o Dumnezeu.
Așa că plămădi o sectă, să-aducă lumii-o blasfemie,
Ascunsă în întunecime și-i zise „a șarpelui frăţie”.

Pe Dumnezeu cel Sfânt și Mare nu pot nici a-L clinti din loc,
Dar pot agonisi-n minciună din iluzoriul iarmaroc,
Pe cei ce poartă chipul slavei, spre a se război cu ei,
Că urăsc sfânta-asemănare, în răzbunarea de pigmei.

Adepţii săi, șireţi ca șerpii, din grote-n noaptea minţii ies,
În veacuri au urmat în taină răznind poporul cel ales,
Dar n-au putut să se opună, ori s-au opus fără folos,
În nașterea, propovăduirea și-n ascultarea lui Hristos.

Cum orologiu-n Univers lovește gongul de final
Și vine vremea judecăţii că s-a sfârșit un carnaval,
Damnaţii, duhurile rele din ascunzișul lor răsar
Și-aleargă-n spaima judecăţii ca din înfuriat viespar.
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Și ies din grote, din morminte, din sihăstrii, de pe pustii,
Și-n legiuni de jaf și pradă, pătrund în oamenii cei vii,
Că prea sunt șubreziţi de pofte și prea în vicii se complac,
Iar omenirii, sub asediu, i-aplică ultimul atac.

Pe Dumnezeu L-au scos din inimi, acum mai vor și din altar,
Ești plin de dreptul la păcate, că larg e drumul spre Tartar.
De tine, dai pe dinafară, în Univers ești la mijloc,
În jurul tău se-nvârte lumea și Dumnezeu nu are loc.

Au cumpărat cu bani desfrâul, tocmit-au prin spurcate căi
Amăgitorii ăstor vremuri, pe sataniștii șerpălăi.
Și puși spre a conduce lumea pe căi oculte, revolute,
Fărădelegea ca și viciul îl răsplătesc ca pe virtute.

Te urci pe vicii și păcate, e drumul celor care cad,
Ești pe o culme virtuală și-apoi… căderea către iad.
Toţi dracii te-au purtat în braţe, ce desfătare, ce beţie…,
Ascultă hohotul sardonic, batjocura gătită ţie!

Acaparat-au internetul, ecranul mare și cel mic
Și-au promovat deșertăciunea de creuzet și alambic
Și toate târfele-agramate, de-ai sparge după ele oale,
Se fâţâie pe tot ecranul și stau cu hoiturile goale.

Și-atunci când iadul va cuprinde toată strânsura celui rău
În chinurile veșniciei, tu, cel iubit de Dumnezeu,
Ești răzbunarea și orgoliul, căci tu pe draci îi vei susţine
Și-n chipul suferinţei tale, în Dumnezeu, lovesc prin tine!

În sânii plini de silicoane, ascunși sub falsa lor aripă,
Spre-a fi obraznici ca păcatul, stau mii de draci și îi ridică.
În gene false, fese pline, buze-mbibate de botox
De par din cauciuc tunate, e idealul de frumos.

Arta este promovată, doar dacă ochiului expune
Misteriosul întuneric și ne-ngrădita spurcăciune,
Împarte premii și onoare împuternicitul șerpălău,
Pentru blasfemii spurcate și-ndepărtări de Dumnezeu.

Iar trândăvia, golăneala, hoţia cea fără de teamă,
Să fie rostul existenţei, să n-ai nici tată și nici mamă?
Ciorovăiala între ţaţe, nemunca, sunt supremul ţel,
Lipsa credinţei și moralei, acestea-s luate ca model.
Curvăsăreala-i o virtute, e un blazon de lume nouă
Și-atâta promiscuitate în mlaștina de foc se ouă.
Destrăbălaţii, vicioșii, degeneraţii ăstui veac,
Precum Sodoma și Gomora în rătăcire se complac.
Astfel bărbatul cu bărbatul, dar și femeile-ntre ele
Au pervertit legile firii cu toate duhurile rele.
Familia, de Dumnezeu lăsată spre-a se-nmulţi și-a stăpâni,
În decădere se destramă, că-i fără nașterea de fii.
Au drepturile ne-ngrădite, căci viciul e un ideal,
Ești pus la colț, scuipat cu silă, de îndrăznești a fi normal.
Divorţul, drogul și avortul, deschid înfricoșata cale
Și piere-n spuză omenirea pentru plăcerile carnale.

Cum lefegiile satanei o amânare doar obţin,
Frăţia șarpelui tronează, e timpul ei pentru puţin
Și fi-va vai de Anticristul, de șerpălăi, de oastea sa,
Că-atunci, în ceasul judecăţii, Iisus Hristos i-o fulgera
Și-n toată neputinţa firii, cu brâu de foc încătușaţi,
Căzuţi sub jilţul judecăţii, vor fi ei aspru condamnaţi.
Nici arderea, nici suferinţa nu întregește-așa urgie,
Cum este lipsa de speranţă de-a suferi în veșnicie.
Voi, dragi creștini, ce peste veacuri aţi stat în raiul cel de jos
Și aţi urmat cu acrivie pe Domnul Iisus Hristos,
În vremi cumplite de urgie, nu vă plecaţi cedând prihanei,
Că noile învăţăminte sunt nălucirile Satanei!
Frăţia șarpelui, din grote, ieșit-a azi la suprafaţă,
Conduce falsa omenire și Anticristul o răsfaţă,
Dar vine vremea judecăţii , când Anticristul și căpușa
Vor împărţi aceeași soartă cu: focul, fumul și cenușa.
Radu Arbore,
22 01 2016 Târgu Jiu

Învierea cea de obște!
Sfânta Evanghelie rânduită să se citească în Duminica
Floriilor ne prezintă intrarea Mântuitorului în Ierusalim, unde a
fost primit în mod triumfal de către iudei, primire determinată de
minunea învierii lui Lazăr, cel mort și pus în mormânt de patru
zile, de aceea sunt legate între ele. Și din punct de vedere liturgic
această unitate se observă prin faptul că, atât în sâmbăta, cât și
în duminica Floriilor, se cântă același tropar și anume: „Învierea
cea de obște mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr
din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și
noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii
strigăm: Osana Celui dintru înălţime, bine ești cuvântat, Cel ce
vine întru numele Domnului”. Ramurile de finic purtate de către
mulţimi în mâini simbolizează tocmai această biruinţă și triumf
al vieţii asupra morţii, ce preînchipuia pe de o parte Învierea
Domnului, iar pe de alta învierea cea de obște a tuturor oamenilor
de la sfârșitul veacurilor, așa cum arată troparul. Prin asumarea
firii omenești de către Fiul lui Dumnezeu și prin scoaterea din
aceasta a afectelor și morţii intrate în fire după păcat, toţi oamenii
au primit posibilitatea de a învia și vor ieși din morminte „cei ce

au făcut cele bune spre învierea vieţii și cei ce au făcut cele rele
spre învierea osândirii” (In. 5, 29), spune Sfânta Evanghelie. Deci
toţi oamenii au primit posibilitatea învierii spre viaţa veșnică și
fericită, în Împărăţia lui Dumnezeu, dar pentru că nu toţi au actualizat această posibilitate, fie că au fost indiferenţi, fie că nu s-au
pregătit, fie că nu au crezut, fie că L-au respins pe cel pe care
Dumnezeu L-a trimis pentru noi, unii vor învia spre osândă.
Cu alte cuvinte, așa cum am primit viaţa aceasta ca dar de
la Dumnezeu, fără ca noi să facem ceva înainte de a o primi,
ca să spunem că am meritat-o, așa vom primi și învierea, dar
starea de înviere pe care o vom moșteni depinde de felul cum
ne-am trăit această viaţă și de cum am actualizat una sau alta
dintre cele două posibilităţi. Desigur că învierea oamenilor, la
cea de-a Doua Venire a Domnului, pe care de altfel o mărturisim
în ultimele două articole din Crez, respectiv articolele 11 și 12:
„Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să vie. Amin!”,
va fi diferită de învierea lui Lazăr, pentru că acesta nu a luat trup
duhovnicesc, adică transfigurat, nestricăcios și nemuritor, ci el a
înviat cu același trup cu care a vieţuit, păstrând aceleași carac-
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teristici pe care le-a avut înainte de a muri, având încă nevoie
de hrană și de îmbrăcăminte, păstrând în el condiţia stricăciunii
și a supunerii faţă de moarte.
Sfânta Evanghelie spune că Lazăr, ca de altfel și cele două
surori ale lui, Marta și Maria, era prieten cu Mântuitorul și cu
Sfinţii Apostoli, „Lazăr, prietenul nostru, a adormit”, deci felul de
vieţuire al lui Lazăr și al celor două surori îi așezase în iubirea
lui Dumnezeu, ajunsese prieten cu El, de aceea chiar surorile
când Îi trimit veste Mântuitorului Hristos Îi spun: „Doamne, iată,
cel pe care îl iubești este bolnav”. Când Domnul vorbește despre

moartea lui Lazăr, spune că a adormit, pentru că așa trebuie să
înţelegem moartea, ca pe un somn, care stăpânește atât peste
cei ce au vieţuit bine, ca prieteni ai lui Dumnezeu – după voia
Lui, cât și peste cei care au vieţuit după voia lor, din care ne
va trezi glasul lui Dumnezeu: „Pentru că Însuși Domnul, întru
poruncă, la glasul arhanghelului și întru trâmbiţa lui Dumnezeu,
Se va pogorî din cer, și cei morţi întru Hristos vor învia întâi” (I
Tes. 4, 16), așa cum spune Mântuitorul: „Adevărat, adevărat zic
vouă, că vine ceasul și acum este, când morţii vor auzi glasul
Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor auzi vor învia” (In. 5, 25). De
multe ori când ne gândim omenește la Înviere, ne este greu
să înţelegem cum trupul după ce s-a despărţit de suflet și s-a
descompus cu totul, va fi adus din nou la viaţă, deși trupurile
înviate nu vor mai fi supuse limitărilor acestei vieţi pe care o
cunoaștem noi, iar înaintea puterii lui Dumnezeu nu există piedică, așa cum vedem și în cazul lui Lazăr care intrase deja în
descompunere: „Doamne, deja miroase, că este a patra zi”, sau
cum ne încredinţează Dumnezeu în profeţia pe care Biserica a
rânduit-o să se citească în rânduiala Sâmbetei celei Mari: „Fost-a
mâna Domnului peste mine și m-a dus Domnul cu Duhul și m-a
așezat în mijlocul unui câmp plin de oase omenești, și m-a purtat
împrejurul lor; dar iată oasele acestea erau foarte multe pe faţa
pământului și uscate de tot. Și mi-a zis Domnul: „Fiul omului, vor
învia, oasele acestea?” Iar eu am zis: „Dumnezeule, numai Tu
știi aceasta”. Domnul însă mi-a zis: „Proorocește asupra oaselor
acestora și le spune: Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!
Așa grăiește Domnul Dumnezeu oaselor acestora: Iată Eu voi
face să intre în voi duh și veţi învia. Voi pune pe voi vine și carne
va crește pe voi; vă voi acoperi cu piele, voi face să intre în voi
duh și veţi învia și veţi ști că Eu sunt Domnul”. Proorocit-am
deci cum mi se poruncise, și când am proorocit, iată s-a făcut
un vuiet și o mișcare și oasele au început să se apropie, fiecare
os la încheietura sa. Și am privit și eu și iată erau pe ele vine și
crescuse carne și pielea le acoperea pe deasupra, iar duh nu era

în ele. Atunci mi-a zis Domnul: „Fiul omului, proorocește duhului,
proorocește și spune duhului: Așa grăiește Domnul Dumnezeu:
Duhule, vino din cele patru vânturi și suflă peste morţii aceștia și
vor învia!” Deci am proorocit eu, cum mi se poruncise, și a intrat
în ei duhul și au înviat și mulţime multă foarte de oameni s-au
ridicat pe picioarele lor... „ (Iez. 37, 1-10). Învierea lui Lazăr, cel
mort de patru zile, scoate în evidenţă puterea dumnezeiască a
Mântuitorului care Se va învia și pe Sine în cea de-a treia zi:
„Dărâmaţi templul acesta și în trei zile îl voi ridica... Iar El vorbea
despre templul trupului Său. Deci, când S-a sculat din morţi,
ucenicii Lui și-au adus aminte că aceasta o spusese
și au crezut Scripturii și cuvântului pe care îl spusese
Iisus.” (In. 2, 19, 21-22)
Însă în pofida primirii triumfale pe care I-a făcut-o
poporul, contrar așteptărilor lor care credeau că va lua
sceptrul împărăţiei pământești și va elibera de sub stăpânirea romană, intrarea Împăratului Hristos în cetatea
Ierusalimului, ca de altfel și în istorie, s-a făcut în chip
smerit, așa cum anunţase de fapt prorocul Zaharia:
„Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica
Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept
și biruitor; smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei”
(Za. 9, 9). Mânzul pe care S-a așezat Domnul Hristos,
nedomesticit, simboliza neamurile nedeprinse să stea
sub ascultarea lui Dumnezeu. Veșmintele Apostolilor
reprezintă virtuţile peste care S-a așezat Mântuitorul,
iar așezarea veșmintelor pe cale înseamnă, după Sfântul Grigorie Palama, supunerea trupului și voii noastre faţă de duh.
Cuvintele exprimate de către prunci, inspiraţi de Dumnezeu, căci
„Din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvârșit laudă, pentru
vrăjmașii Tăi, ca să amuţești pe vrăjmaș și pe răzbunător” (Ps.
8, 2), și de către mulţimile entuziaste arată cele două firi ale
Mântuitorului Hristos, dumnezeiască – Osana întru cei de sus,
și cea omenească – bine este cuvântat Cel ce vine întru numele
Domnului. În cântările rânduite în slujba zilei de astăzi, creștinii
sunt îndemnaţi să-L întâmpine și ei pe Împăratul Slavei: „Veniţi
astăzi și noi, tot Israelul cel nou, Biserica cea din neamuri, să
strigăm cu proorocul Zaharia: Bucură-te foarte fata Sionului,
veselește-te, fiica Ierusalimului, că iată Împăratul tău vine la
tine blând și mântuind, ...”, iar una din cântările Stihoavnei
spune: „Cel ce Te porţi pe heruvimi și ești lăudat de serafimi,
ai încălecat pe mânz, Bunule; și precum zice David, pruncii
Te-au lăudat cu dumnezeiască cuviinţă, iar iudeii Te-au hulit cu
fărădelege. Șederea pe mânz însemna întoarcerea neamurilor
neînfrânate de la necredinţă la credinţă. Slavă Ţie, Hristoase,
Cel ce ești singur milostiv și iubitor de oameni” (Triodul mic, Ed.
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 227).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Intrarea Domnului în Ierusalim,
Duminica a VI-a din Post, a Floriilor – Dezlegare la pește,
Sf. Ev. Ioan 12, 1-18; 24 aprilie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”
Duminică, 10 aprilie: Acatistul Sfântului Ierarh Calinic.
17 aprilie: Prietenie și sinceritate.
24 aprilie: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 18. Info. la avizierul
Bisericii.
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