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Editorial

Iisus dovedește că moartea este somn
„N-a murit, ci doarme!”

Mântuitorul se întorcea din ținutul Gadarenilor
înainte de a învia pe fiica lui Iair. Venea acum
„în patria Sa” unde „toți Îl așteptau” (Luca 8, 40)
și unde „Îl îmbulzea poporul.” (v. 42)
Capernaumul, un oraș mic, unde toți se
cunoșteau între ei, devenise orașul unde locuia Mântuitorul. Toți se bucurau, dar unul din
mulțime se bucura mai mult. Aceasta pentru
că în sufletul său încolțise o speranță. Era mai
marele sinagogii din localitate. Îl chema Iair.
Era mânat în mulțime de o mare durere. Durerea lui este descrisă de Sfântul Evanghelist
Luca: „Învățătorule, vino repede acasă la mine
și fă ceva, pentru că fiica mea rău pătimește. E
bolnavă rău. Pătimește spre moarte.” (cf. Luca
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

8, 41-56) Fata „ca la doisprezece ani” era bolnavă rău, iar tatăl său, Iair, pe care Iisus sigur
îl cunoștea, venise să adreseze o rugăminte
pentru ea.
Acest episod justifică importanța rugăciunii
pentru alții, justifică rugăciunile părinților pentru copii, ale copiilor pentru părinți, rugăciunile
unora pentru ceilalți. „Rugați-vă unii pentru alții”
(Iacov 5, 16) este o poruncă expresă din Sfânta Scriptură. Gestul tatălui disperat înseamnă
generozitate, dăruire, bunătate. Nu se poate ca
Dumnezeu să nu țină seama de aceste sentimente. Pentru că Dumnezeu face totul pentru
noi, prețuiește desigur și ceea ce facem noi
pentru alții. Spune Sfântul Ioan Damaschin:
„Dumnezeu mai ales atunci se înduplecă cu totul și împarte cele cerute, nu când cineva luptă
numai pentru sufletul său, ci când face aceasta
pentru aproapele.”
Din drumul Său, la auzul rugăminții tatălui,
Iisus schimbă direcția spre casa lui Iair. Mulțimea
Îl împungea și mergea după El. Oamenii mai
voiau să vadă o minune, iar Iisus le arată două.
Când cineva „s-a atins de El” au văzut prima
minune: vindecarea femeii cu scurgere de sânge de 12 ani. Ca și cum s-ar fi întâmplat lucrul
cel mai firesc din lume, Iisus îi dă îndrăzneală
femeii ce stătea rușinată și ascunsă, tăinuită:
„Îndrăznește, fiică! Credința ta te-a mântuit!
Mergi în pace!” Așadar, cum nu se putea mai
simplu. Mulți se atingeau de El, dar când s-a
atins femeia, Iisus a simțit o putere care a ieșit
din El. Femeia venise la El cu o credință deosebită.
Exemplul femeii contrazice părerile greșite
ale unora care spun: are Dumnezeu grijă de
toți oamenii? Ține Dumnezeu socoteala atâtor
miliarde de oameni pe pământ? și altele ca
acestea. Iată că da, Dumnezeu ne are în vedere
pe fiecare în parte, dacă venim la El cu credință
neîndoielnică.
Continuare în pagina 2
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Iisus dovedește că moartea este somn

Urmare din pagina 1
În entuziasmul acela, o veste a venit ca fulgerul peste toți, mai ales asupra lui Iair: „Nu mai
osteni pe Învățătorul. Fiica ta a murit.” Acum Iisus
ne întoarce iar la credință: „Crede numai și se
va mântui fiica ta.” Dumnezeu nu se oprește la
jumătatea drumului, iar capătul drumului este
Învierea.
Dumnezeu ne arată că moartea e doar un
somn: „Nu plângeți! Fiți pe pace. Fata n-a murit, ci doarme!” În casă cu părinții, cu Petru, cu
Iacob și cu Ioan, Iisus îi spune fetei, apucând-o
de mână: „Copilă, scoală-te!” Iar fata s-a ridicat
și a dat-o părinților și precum venise de simplu,
așa a și plecat.
Cine mai putea acum să tacă și să tăinuiască? Nimeni. Credința este cea care leagă
cele două minuni. „Credința ta te-a mântuit.”, îi
spune femeii și „crede numai”, îi spune lui Iair.
Crede cu credința care poate face minuni sau
cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Credința este
încredințarea despre lucrurile nădăjduite și adeverirea celor nevăzute.” (Evrei 11, 1) Credința
este o schimbare de condiție umană prin alianța
cu Dumnezeu. Recunoașterea puterii lui Dumnezeu devine putere și în noi. Credința este cheia
care rezolvă toate destinele omenești. Face din
imposibil, posibil. „Prin credință – spune Sfântul Apostol Pavel – cunoaștem că lumea a fost
făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că cele
văzute și-au luat începutul din cele nevăzute.”
(Evrei 11, 3)
Oamenii de astăzi, oamenii de știință de
astăzi se feresc să mai pronunțe numele lui
Dumnezeu, cei din vechime însă, nu. Kepler
își încheie ultimul volum din lucrarea sa „Armonia cosmică” prin următoarele cuvinte: „Îți
mulțumesc, Dumnezeul meu, Creatorul nostru,
că mi-ai dat posibilitatea de a vedea frumusețea
creației Tale și de a mă bucura de lucrul mâinilor
Tale! Iată mi-am terminat lucrul la care m-am
simțit chemat, am întrebuințat talentul pe care
mi l-ai dat, am arătat oamenilor splendoarea
lucrurilor Tale, în măsura în care spiritul meu
mărginit le-a putut înțelege, oamenii vor citi aici
dovezile despre acestea.”
Galileo Galilei scrisese și el în acest sens:
„natura este scrisă în limbaj matematic.” Așadar
opțiunea pentru credință este logică, nu este un
act forțat sau irațional, cum spun unii, pentru că
îl satisface pe om. Așadar, suntem chemați să

facem ceea ce putem face. Cu rugăciune, dar
și cu brațele și mintea noastră. Nu cerem de la
Dumnezeu ceea ce putem face noi. Dumnezeu operează direct unde noi nu putem opera.
Aceasta nu înseamnă că nu e prezent întotdeauna și în tot ceea ce facem și că nu trebuie să-L
chemăm prin credință și prin rugăciune. El ne
ocrotește și ne inspiră pentru ca noi să găsim
soluțiile cele mai bune.
Iair ne învață prin credința sa că un ajutor
pentru o minune se cere doar atunci când numai
aceasta ar mai putea rezolva ceva. Iar minunea
este dată de credință. Credința trebuie îngemănată cu fapta bună, iar fapta bună se exprimă
prin dragoste. Se zice că la Efes, bătrânul Evanghelist Ioan, care avea peste 100 de ani, când
era întrebat de Iisus, de Evanghelie, de minuni,
răspundea cu aceleași cuvinte: „Iubiți-vă unii
pe alții.”
Iată că Evanghelia lui Hristos și împlinirea
ei se poate rezuma la cinci cuvinte dacă la ele
adaugi credința.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXIV-a după Rusalii,
Învierea fiicei lui Iair, Sf. Ev. Luca 8, 41-56,
6 noiembrie)
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Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XXIV

1. Iar în prima zi după sâmbătă, foarte de dimineață, au venit
ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră.
2. Și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt.
3. Și intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus.
4. Și fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbați
au stat înaintea lor, în veșminte strălucitoare.
5. Și, înfricoșându-se ele și plecându-și fețele la pământ, au
zis aceia către ele: De ce căutați pe Cel viu între cei morți?
6. Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceți-vă aminte cum v-a
vorbit, fiind încă în Galileea,
7. Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie răstignit, iar a treia zi să învieze.
8. Și ele și-au adus aminte de cuvântul Lui.
9. Și întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea
celor unsprezece și tuturor celorlalți.
10. Iar ele erau: Maria Magdalena, și Ioana și Maria lui
Iacov și celelalte împreună cu ele, care ziceau către apostoli
acestea.
11. Și cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o aiurare și
nu le-au crezut.
12. Și Petru, sculându-se, a alergat la mormânt și, plecânduse, a văzut giulgiurile singure zăcând. Și a plecat, mirându-se
în sine de ceea ce se întâmplase.
13. Și iată, doi dintre ei mergeau în aceeași zi la un sat care
era departe de Ierusalim, ca la șaizeci de stadii, al cărui nume
era Emaus.
14. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările
acestea.
15. Și pe când vorbeau și se întrebau între ei, și Iisus Însuși,
apropiindu-Se, mergea împreună cu ei.
16. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască.
17. Și El a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe care
le schimbați unul cu altul în drumul vostru? Iar ei s-au oprit,
cuprinși de întristare.
18. Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către El: Tu
singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat
în el în zilele acestea?
19. El le-a zis: Care? Iar ei I-au răspuns: Cele despre Iisus
Nazarineanul, Care era prooroc puternic în faptă și în cuvânt
înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor.
20. Cum L-au osândit la moarte și L-au răstignit arhiereii
și mai-marii noștri;
21. Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească
pe Israel; și, cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au
petrecut acestea.
22. Dar și niște femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis-de-dimineață la mormânt,
23. Și, negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut
arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu.
24. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa
precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.
25. Și El a zis către ei: O, nepricepuților și zăbavnici cu
inima ca să credeți toate câte au spus proorocii!
26. Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească acestea și să
intre în slava Sa?

27. Și începând de la Moise și de la toți proorocii, le-a tâlcuit
lor, din toate Scripturile cele despre El.
28. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea
că merge mai departe.
29. Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu noi că este
spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat să rămână cu ei.
30. Și, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea,
a binecuvântat și, frângând, le-a dat lor.
31. Și s-au deschis ochii lor și L-au cunoscut; și El s-a făcut
nevăzut de ei.
32. Și au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima
noastră, când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia Scripturile?
33. Și, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim
și au găsit adunați pe cei unsprezece și pe cei ce erau împreună
cu ei,
34. Care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul și S-a arătat
lui Simon.
35. Și ei au istorisit cele petrecute pe cale și cum a fost
cunoscut de ei la frângerea pâinii.
36. Și pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor
și le-a zis: Pace vouă.
37. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau
că văd duh.
38. Și Iisus le-a zis: De ce sunteți tulburați și pentru ce se
ridică astfel de gânduri în inima voastră?
39. Vedeți mâinile Mele și picioarele Mele, că Eu Însumi
sunt; pipăiți-Mă și vedeți, că duhul nu are carne și oase, precum
Mă vedeți pe Mine că am.
40. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele Sale.
41. Iar ei încă necrezând de bucurie și minunându-se, El le-a
zis: Aveți aici ceva de mâncare?
42. Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure
de miere.
43. Și luând, a mâncat înaintea lor.
44. Și le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit
către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească
toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci
și în psalmi.
45. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.
46. Și le-a spus că așa este scris și așa trebuie să pătimească
Hristos și așa să învieze din morți a treia zi.
47. Și să se propovăduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.
48. Voi sunteți martorii acestora.
49. Și iată, Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu; voi
însă ședeți în cetate, până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus.
50. Și i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-Și mâinile,
i-a binecuvântat.
51. Și pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a
înălțat la cer.
52. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu
bucurie mare.
53. Și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.
www.bibliaortodoxa.ro
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„Du-te și fă și tu asemenea!”

Pilda acestei pericope evanghelice ne arată
întâi că învățătorul de Lege și, împreună cu el,
toți mai marii poporului erau indiferenți și fără milă
față de ceilalți oameni, deși sub haina fățărniciei
se arătau drepți și buni înaintea oamenilor. De
aceea Domnul le dă porunca de a face și ei precum a făcut samarineanul milostiv. Ne învață de
asemenea că trebuie să iubim pe Dumnezeu și
pe aproapele, învățătură care cuprinde în sine
toată Legea și prorocii, adică toate poruncile pe
care Dumnezeu le-a dat ca, prin împlinirea lor,
oamenii să dobândească viața de veci. Tot din
cuprinsul ei se mai înțelege că aproapele nu
este cel de un neam cu noi, ci orice semen care

are nevoie de sprijinul și ajutorul nostru, pentru
că, până la urmă, toți oamenii purtăm aceeași
fire și suntem fiii aceluiași Părinte, deci suntem
frați între noi. Aproape al nostru devine astfel tot
cel care, prin atitudinea sa, se face lucrătorul și
împlinitorul poruncii iubirii.
Fariseii, cărturarii și învățătorii Legii Vechiului
Testament, auzind că Mântuitorul Hristos învață
despre învierea morților și viața de veci, ceea ce
nu mai învățase nimeni până atunci, au încercat
să afle ce presupune această nouă învățătură și
dacă nu cumva aceasta este potrivnică Legii lui
Moise, spre a-l acuza și osândi așa cum de altfel
s-a și întâmplat, spunând că Domnul nu păzește
sâmbăta, că Om fiind S-a făcut pe Sine Fiu al lui
Dumnezeu și că a spus împotriva Templului că
îl va dărâma și în trei zile îl va ridica pe el, deși
El făcea referire la trupul Său. Acesta este și
motivul pentru care învățătorul de Lege vine cu
gând de ispitire să Îl întrebe pe Mântuitorul Hristos ce trebuie să facă pentru a moșteni viața de

veci. Însă Domnul Cel ce știe toate, cunoscând
gândurile inimii învățătorului de Lege, îl face să
cadă în propria viclenie și pentru aceasta îl întreabă: ce este scris în Lege? Cum citești? Adică
ce spune Legea al cărei învățător ești tu. Cum
interpretezi tu poruncile și învățăturile Legii. Iar
el arătând că își merită numele de învățător al
Legii, unește foarte bine porunca iubirii lui Dumnezeu cu porunca iubirii aproapelui, fapt pentru
care este apreciat de Mântuitorul care: „i-a spus:
drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu”. Ca și
cum i-ar fi zis, vezi că știi, însă trebuie să și faci
asta pentru a avea viață veșnică.
Văzându-se prins în propria viclenie, a încercat să se îndreptățească pe sine,
întrebând ca și cum nu ar fi știut:
„și cine este aproapele meu?”
Atunci Mântuitorul rostește pilda
cu samarineanul care s-a arătat
milostiv față de cel în suferință,
deși preotul și levitul, ca slujitori
și reprezentanți ai Legii Vechi,
trebuiau să îi acorde ei primii
ajutor, fiind obligați de poruncile
ei, ceea ce nu au făcut, iar samarineanul, deși de alt neam,
considerat ca făcând parte dintre
dușmanii poporului ales, tocmai
acesta își arată iubirea față de
aproapele.
Nevoit să recunoască faptul că aproapele celui
căzut a fost cel care a făcut milă cu el, învățătorul
de Lege este trimis de Mântuitorul să facă și el
la fel. Și pentru noi adresează Domnul această
poruncă, acest îndemn, să fim aproapele celui
căzut între tâlharii văzuți sau nevăzuți, după ce
Însuși El, Fiul lui Dumnezeu, făcându-I-Se milă
de firea omenească decăzută, dezbrăcată de har
și aproape omorâtă de diavoli, pe lângă care a
trecut Legea Veche fără să o ridice, a venit, a luat
în sine firea noastră, a tămăduit-o prin Sfintele
Taine, reprezentate de untdelemn și vin, a dus-o
la Biserica Sa, lăsându-o în grija Acesteia, până
la a doua Sa venire, când va răsplăti fiecăruia
după osteneala sa.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXV-a după Rusalii,
Pilda Samarineanului milostiv, Sf. Ev. Luca 10,
25-37, 13 noiembrie)
Sursă poză: Sfânta Evanghelie
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Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul - Vâlcea (23 noiembrie)
„Sfântul Antonie Sihastrul”,
Credincioșii locului îl numeau
Și din ce în ce mai mulți,
Cu dragoste la el veneau.

Și se străduiesc cât pot,
Să le facă supărare
Ispitindu-i în fel și chip,
Printr-o continuă încercare.

În posturi și în sărbători,
Sfânta Liturghie săvârșea
Cu câte un ieromonah din schit
Care, din când în când, aici venea.

A venit în lumea asta
Ca un copil cuminte și smerit
Și chiar din primii anișori,
Pe Domnul Iisus a iubit.

A rezistat cu stoicism
Ispitelor nenumărate;
Luptându-se cu duhurile
Și cu ostenelile toate.

Liniștea și singurătatea,
Chilia săpată-n piatră,
Biserica, rugăciunea
Îi ocupau viața toată.

Într-un sat de sub munte
Din județul Vâlcea s-a născut
Și în credința creștină
De la început a crescut.

Numai Dumnezeu știe
Cât de mult a suferit
Și de foame și de frig
Și cât de mult a muncit.

Citirea Scrierilor Sfinte
Și cugetarea la cele dumnezeiești,
Îl pregăteau în permanență,
Pentru bucuriile cerești.

Fiind aproape de Schitul Iezer
Spre-această viață-a fost atras
Și cunoscând câțiva sihaștri,
În acest mediu a rămas.

Neavând lăcaș de rugăciune
Pe egumen l-a rugat
Să-i dea binecuvântare
Și în stâncă a săpat,

Cuviosul sihastru Antonie,
Se curăța pe sine de mândrie
Și de dulcețile trecătoare
Și se umplea de bucurie:

La început, în Schitul Iezer,
În monahism a fost tuns
Și prin multă rugăciune,
De cele bune-a fost pătruns.

Singur cu mâinile sale,
Ca să-și facă paraclis
Și lucrând trei ani de zile
Și-a-ndeplinit acest vis.

O bucurie veșnică,
Ce nu moare niciodată
Și care ne însoțește
Și în lumea cealălaltă.

Aici s-a nevoit mult timp
Din anii tinereții
Și s-a rugat neîncetat
Pân-la sfârșitul vieții.

Cu ciocanul și cu dalta,
Anevoie înainta
În peretele de stâncă
Și cu migală săpa.

Îndeplinind ca la Athos
Toate nevoințele duhovnicești,
A format aici un Nou Athos,
Sporind în cele cerești.

La Athos el și-ar fi dorit
Să-și ducă viața în Hristos,
Dar egumenul l-a oprit,
Spre al românilor folos.

Ziua întreagă el lucra
Prin căldură sau prin ger;
Noaptea priveghea și se ruga,
Cu mâinile-nălțate la cer.

Om îngeresc și înger omenesc
A locuit pe acest pământ,
Trecând prin piedici și ispite;
Nădăjduind, a ajuns sfânt.

Nu pentru a fugi de oameni,
Ci a fi lângă Dumnezeu,
A vrut să plece-n pustie
Și pentru a se ruga mereu.

Episcopul Ilarion
De la Râmnicu-Vâlcea a venit
Și-mpreună cu alți preoți
Paraclisul din peșteră-au sfințit.

Auzindu-se peste tot,
Despre viața lui curată,
Pe potecile de munte
Îl vizita lumea toată:

Sporind mereu în rugăciune,
Pe la 1690 s-a retras,
Cu binecuvântarea egumenului
Și în liniște a rămas.

Aici, Cuviosul Antonie
Din suflet se ruga neîncetat
Și tot aici, râuri de lacrimi,
Din inimă a vărsat.

Ucenici, călugări, preoți
Luau binecuvântare,
Rugându-se împreună,
Primeau parcă alinare.

Zi și noapte se ruga,
În peștera mică din piatră,
Lăuda pe Dumnezeu,
Ducând o viață curată.

Rânduiala slujbelor
În fiecare zi o ținea
Și Utrenia de la miezul nopții
Permanent o oficia.

Mulți veneau să-i ceară sfaturi
Și erau toți câștigați.
Îndulcindu-se cu rugăciuni,
Se purtau ca niște frați.

Duhurilor necurate,
Nu le place niciodată
Mai ales de acei care au
O rugăciune neîncetată.

Cu inima zdrobită,
Zilnic, sute de metanii făcea;
Pentru el și pentru oameni,
Cu nădejde se ruga.

Cuviosul Antonie,
Cu mare bucurie îi primea
Cu deosebită omenie,
Îi odihnea și îi hrănea.
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Se întorceau la casa lor
Cu mai multă înțelepciune,
Liniștiți și împăcați,
Stăruind în rugăciune.
Și câte probleme avea,
Cu nădejde și răbdare,
La Maica Domnului alerga
Fiind a Schitului ocrotitoare.
Simțindu-și sfârșitul aproape,
De toate s-a pregătit:
Nicolae Ierei, duhovnicul,
În peșteră l-a îngrijit.
Sosind vremea potrivită,
Sufletul și-a încredințat

În mâinile Domnului (1714)
Și-apoi la Cer a plecat.
A fost plâns de ucenici,
Pentru că toți l-au iubit;
L-au îngropat lângă paraclis,
Unde 25 de ani s-a nevoit.
Aici, urcă credincioșii,
În zilele-nsorite de vară,
La „Peștera Sfântului Antonie”,
Ajutor și binecuvântare să-i ceară.
La Tronul Sfintei Treimi
El se roagă pentru noi,
Cei ce cu drag îl cinstim,
Să ne scoată din nevoi.

Biserica Ortodoxă Română,
Spre a Sfântului Antonie cinstire,
În anul 1992 l-a canonizat;
Pe 23 noiembrie, având zi de prăznuire.
Îi mulțumim din suflet
Prea Bunului Dumnezeu
Pentru sfinții ce ni i-a dat,
Ca să se roage, pentru noi, mereu!
Astfel, suntem ocrotiți
Pe pământul românesc;
Ne simțim în siguranță
Prin ajutor Dumnezeiesc!
Dumitra Groza

„Cele pe care le-ai strâns ale cui vor fi?”

Cine dintre noi n-a văzut sau n-a auzit
de asemenea oameni care au adunat toată
viața și care, într-o zi, trec dincolo și toată
osteneala de-o viață, pusă deoparte, se
dovedește a fi fost pentru ei zadarnică?
Iisus a vorbit adeseori în pilde, a vorbit
prin analogie, prin asemănare. Ne spune
ceva, ca să înțelegem altceva. De aceea
vorbirea aceasta se numește „pildă” sau
„parabolă.” Iisus vorbește astfel pentru a fi
mai ușor de înțeles ce vrea să ne comunice
și este mai concludent dacă o face pe calea
aceasta. De cele mai multe ori, înțelesul
parabolei se impune de la sine, imediat,
uneori chiar mai convingător decât dacă
s-ar spune lucrurile direct.
Se întâmplă adeseori ca, după plecarea
din lume a unui om bogat ca acesta din
pildă, cei care rămân după el să umble
prin bunurile lui și prin sufletul său, așa
cum ai umbla cu bățul prin cenușă. Cu o
clipă înainte, toate bunurile sale de care
singur dispunea erau sub altă lege, sub
altă stăpânire. Acum sunt sub stăpânirea
acelora care pot dispune de ele fără teamă
sau rușine. Cei care înainte n-ar fi îndrăznit
să deschidă măcar o cutie, o scrisoare, un
sertar, au acum totul permis. Situația în
care au ajuns a fost creată de moarte. De
multe ori, Mântuitorul a văzut bogăția ca pe
o pacoste, un pericol: „Vai vouă, bogaților.”
– spune El – sau „Mai lesne este a trece
cămila prin urechile acului decât să intre un
bogat în împărăția cerurilor.”

Pe Anania și Safira, Dumnezeu i-a
pedepsit cu moarte pentru că puseseră
deoparte bunuri pe care le făgăduiseră
comunității.
La începutul vieții creștine din primele
veacuri, exista o formă de monahism de
obște când se trăia în comunitate de bunuri, iar mai apoi unii au dus-o la extrem
renunțând la toate. Din cele mai vechi
timpuri s-a încercat să se pună în practică
porunca Evangheliei de a împărți toate tuturor și a trăi în sărăcie de bunăvoie.
Mântuitorul nu condamnă bogăția, ci
egoismul, lăcomia, pe cel care adună de
dragul de a aduna, condamnă pe cel care
se bucură când își contemplă pungile și
hambarele. Astfel de oameni uită de Dumnezeu și de semenii lor, toate plusurile lor
le văd ca pe niște minusuri la care trebuie
să mai adauge. Ori asta îi duce la orbire
sufletească. Pentru astfel de oameni a
rostit Mântuitorul pilda cu bogatul căruia
i-a rodit țarina. Tocmai le vorbise despre
lăcomie, iar acum le vorbește despre cel
care, având un surplus de bogăție și cugeta
cum să facă altele mai mari, a fost răpus
de moarte. Mântuitorul a vorbit mereu
despre săraci, dar n-a zis niciodată să rămână săraci. N-a sacralizat sărăcia. El i-a
condamnat pe bogați, dar n-a intenționat
o revoluție socială. Singura revoluție care
poate apropia aceste categorii sociale este
de ordin moral.
Cel bogat abdicase de mult de la
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conștiința răspunderii pentru alții, se concentra asupra sa și plăcerilor sale. Aceasta
nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Bogatul își
suspendase munca. Apoi a început să-și
adune doar pentru sine. În al treilea rând,
din convorbirea intimă din sufletul său reiese că era limitat doar la viața pământească.
A uitat de dimensiunea cerească a omului.
Pentru el totul se rezuma la trup: mâncare,
băutură și veselie. Și încă singur. Pentru
eternitate. Într-o eternitate pământească.
Ori sufletul nu de asta are nevoie, ci de
o bogăție în Dumnezeu, pentru eternitate
cerească.
Mântuitorul spune deseori că pentru fapta bună există răsplată. Este dumnezeiesc

sunt sensibili la astfel de criterii. „Dincolo”
se trag doar consecințele, urmele începând
să se simtă de „aici”.
Literatura universală a creat personaje
celebre de bogați avari. Honoré de Balzac
în romanul său „Eugénie Grandet” descrie
un avar care în fața morții fiind, i-a venit fiica
și i-a zis „Tată, binecuvântează-mă înainte
de a muri.”, iar el i-a spus: „Bagă de seamă,
păstrează bine, nu da nimănui nimic din
toate bunurile pe care ți le-am lăsat. Am
să-ți cer socoteală dincolo, când vei veni,
despre ce ai făcut cu bunurile mele. Să nu
le risipești, să nu dai nimănui nimic.”
Ce multă asemănare cu bogatul din parabola noastră. Să nu uităm o sintagmă

și este și omenesc. Răsplata în ceruri vine
doar dacă am făcut bine aproapelui.
Sfântul Chiril al Ierusalimului spune: „Rădăcina oricărei fapte bune este nădejdea
în Înviere. Așteptarea răsplății întărește
sufletul spre fapta bună. Orice lucrător este
gata să rabde osteneli, dacă va crede că
înaintea lui va sta plata ostenelilor.” (Cateheze VII, 14, XVIII, 1) De aici pornește
misiunea „Bisericii slujitoare.”
De aici pornește revoluția morală pe care
Mântuitorul ne-a adus-o: egalitate, frăție,
dreptate, dragoste, răsplată în viața de
apoi. Totul ni se hotărăște aici în ceea ce-l
privește pe aproapele. Toți cei credincioși

românească: „Cine dă, lui își dă.” Căci toți
suntem trecători și străini pe acest pământ
și nu trebuie să ne investim toate nădejdile,
toată agoniseala, toate bunurile numai aici.
Să mai trimitem o rezervă și „dincolo.” La
întrebarea: „Cele pe care le-ai strâns ale cui
vor fi?” să răspundem în două feluri: ale altora
dacă le-am agonisit pentru noi, ale noastre,
dacă le-am împărțit cu alții. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXVI-a după
Rusalii, Pilda bogatului căruia i-a rodit
țarina, Sf. Ev. Luca 12, 16-21,
20 noiembrie)
Sursă poză: Sfânta Evanghelie
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Păhărelul cu nectar

Să fii

Fii și apa care curge,
Rotunjind un colț de stâncă,
Fii și piatra ce-și găsește
În ea liniștea adâncă...
Fii și malul ce se-arată
Unui ochi în depărtare,
Fii și barca ce cutează
Înspre cea din urmă zare...
Dar nu uita să afli cine ești,
Când, în oglinda vârstei, azi
privești!
Dar nu uita să crești și să devii
Acel ce ți-ai dori, cândva, să fii!
Fii și dorul ce își află
Împlinirea în alt dor,
Fii și singur, tu cu tine,
Cât ești încă-al tuturor...

Fulguleț nu îndrăznește
Să îi zică ce-și dorește,
Însă mamei i se pare
C-al ei fiu… ar vrea să zboare.
- Am dreptate, sau nu am?
Spune ea, privind pe geam
Dealurile cenușii,
Cândva pline de copii…
Fulguleț e curajos!
Ce-ar mai ninge! Până jos!
Dar nu are, din păcate,
Încă aripi argintate.
Și-i mai trebuie ceva:
Să audă de la ea,
Mama lui, albă și bună,
Că vor fi iar împreună.

Fii și clipa ce își lasă
Toată zestrea veșniciei,
Fii și Clopotul durerii,
Fii și Oda Bucuriei.
Dar nu uita să afli cine ești,
Când, în oglinda vârstei, azi
privești!
Dar nu uita să crești și să devii
Acel ce ți-ai dori, cândva, să fii!

În căsuța unui nor
În căsuța unui nor
Mama Iarnă, c-un odor:
-Fulguleț, întreabă ea,
Care e dorința ta?

Pagină de Elia David
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Despre tinerețea în căutarea vieții de veci

Sfânta Evanghelie ce este rânduită să se
citească în această Duminică are o frumusețe
și o învățătură aparte. În primul rând pentru că
ne prezintă un tânăr în căutarea vieții veșnice.
Ce este mai frumos decât să vezi sau să auzi
de cineva care, din fragedă vârstă, Îl caută pe
Dumnezeu și împărăția Sa, împlinind toate poruncile Lui? Aceasta pentru că, în general, vârsta tinereții este vârsta în care omul trebuie să

fiului văduvei din Nain: „Tinere, ție îți zic, scoalăte”, deci ridică-te din păcat, vino-ți în fire ca și
fiul risipitor și vino la Tatăl tău Cel ceresc, care
te așteaptă să te întorci, vino la casa Părintelui
tău, Biserica, pe care ai părăsit-o când ai apucat
pe căile păcatului. Vine ceasul și acum este,
când morții, sufletește, vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu, spune Mântuitorul, și care vor auzi
vor învia.

treacă prin diferite încercări, fiind supus la multe
ispite, ca omul de toate vârstele de altfel, ispite
care vin de la trup, de la lume și de la diavol,
care însă la vârsta tinereții sunt susținute cu mai
multă putere de către simțuri, ceea ce, la vârsta
bătrâneții, când puterile omului slăbesc, nu se
mai întâmplă. De aceea mulți dintre tineri, fără
experiență sau fără școala vieții, cum se spune,
apucă pe felurite căi care îi depărtează de Dumnezeu, îi amăgesc, le anulează libertatea și orice
raportare la valori morale veșnice și îi aruncă în
prăpastia pierzării vremelnice sau veșnice.
Nu demult am auzit de cazul unei adolescente, care, revoltată împotriva părinților ce nu
erau de acord cu faptele ei și părăsită de
așa-zisul prieten al ei, a ajuns să-și ridice singură
viața, punându-și capăt zilelor. Cred că nu ar fi
ajuns să-și piardă sufletul, dacă ar fi auzit și ea
cuvântul pe care Mântuitorul Hristos i l-a spus

Deci cel care are urechi de auzit să audă, și
chiar dacă nu mai este tânăr, să se întoarcă,
atâta timp cât mai este timp. În al doilea rând,
trebuie să mai remarcăm încă un lucru, că, deși
era tânăr, era și foarte bogat, era și dregător, adică deținea și o funcție importantă în societatea
în care trăia, am putea spune că era realizat, că
avea tot ce-și dorea din punct de vedere material,
cu alte cuvinte avea ceea ce pentru mulți dintre
tinerii de azi și de totdeauna reprezintă idealul
sau țelul vieții lor, o viață ce se desfășoară pe
orizontală, fără vreo perspectivă pe verticală,
fără vreo legătură cu Dumnezeu și cu veșnicia.
Și totuși, ceea ce e foarte important la acest tânăr
dregător foarte bogat, această perspectivă nu îl
mulțumea, nu îi aducea împlinire și liniște, fapt
pentru care era în căutarea veșniciei. Poate se
gândea la faptul că, fiind muritor, va veni odată
vremea ca să părăsească toate câte avea, în
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timp ce dacă ar fi trăit veșnic, s-ar fi bucurat
totdeauna de ele. Nu știm, poate gândea și așa.
Cert este că el se prezintă în fața Celui care
putea să-i ofere Răspunsul la căutarea lui și
să îi dăruiască viața veșnică, sau cum au spus
Sfinții Apostoli la un moment dat: „Doamne, Tu
ai cuvintele vieții veșnice.”
La întrebarea și frământarea lui, Mântuitorul
i-a zis: „încă una îți mai lipsește. Vinde toate câte
ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în
ceruri; apoi vino și urmează Mie”, răspuns care,
la acest moment, avea să îl întristeze pe tânărul
nostru. Deci Domnul îi cere ca, pentru a avea o
comoară veșnică, îi trebuie să o cumpere de la
săraci, renunțând la tot ce avea pe pământ, după
care, neavând nimic, să-L urmeze pe Hristos.
De fapt, Domnul încearcă să-l scape de povara
care nu îl lăsa să se ridice la cele cerești, care
îl ținea legat de pământ și nu îl lăsa să plece cu
hotărâre în strângerea comorii celei cerești. Ca
nu cumva, mai târziu, să-i pară rău de bogăția
pe care a părăsit-o, așa cum a făcut Iuda, care
L-a vândut pe Hristos și a căzut din apostolie.

Am zice că Domnul i-a cerut prea mult, însă
nu i-a cerut să renunțe decât la ceea ce, peste
puțin timp, nu va mai fi a lui. Și în comparație
cu demnitatea de a fi ucenic și următor al lui
Hristos, ce preț este prea mare pentru a fi plătit? Nici unul, pentru că prețul unui singur suflet
omenesc este mai mare decât întreaga bogăție
și slavă a lumii.
Dacă în lumea aceasta trecătoare, totul are un
preț care poate fi plătit, singurul lucru care nu poate
fi echivalat cu ceva, pentru că are valoare inestimabilă, este sufletul. Acum încă n-a fost pregătit să
renunțe la tot și să-L urmeze pe Domnul Hristos,
dar, ceva mai târziu, va înțelege că altă cale nu este
pentru a avea viață veșnică și va împlini ceea ce
i-a spus Domnul. Acest tânăr a fost cel care avea
să devină Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXX-a după Rusalii,
Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor,
Dezlegare la pește, Sf. Ev. Luca 18, 18- 27,
27 noiembrie)
Sursă poză: Sfânta Evanghelie

*
- Păcatele mele mă ascund de la fața Ta, Doamne,
după cum norii ascund soarele și razele lui nu mai
pot bucura Pământul!
- Iubirea milostivă, iubirea desăvârșită ce izvorăște
din armonia iubirii lui Hristos, kenoza cea smerită și
muzica raiului, țin în echilibru Universul.
- Omul mândru n-ar putea merge în rai, nemulțumit
fiind că este altcineva înaintea lui.
- Omul smerit se bucură pentru toți oamenii ce
intră înaintea lui in Rai, chiar dacă lui îi mai rămâne
cel mai puțin însemnat colț al raiului.
- Cine iubește cu adevărat pe Dumnezeu, iubește
întreaga creație și deci, pe absolut toți oamenii.
- Cine își critică semenii, Îl critică pe Dumnezeu,
că a greșit făcându-i pe ceilalți mai puțin perfecți
decât pe el.
- Unde este iubirea milostivă, acolo nu este mândrie, acolo este smerenie;
- Unde este smerenie, acolo nu este păcat și unde
nu este păcat, acolo este sfințenie;
- Unde este sfințenie, acolo este asemănarea cu
Dumnezeu, acolo sunt slujitorii lui Dumnezeu, acolo
este Raiul. („Unde voi fi Eu, va fi și slujitorul Meu!”,
spunea Domnul Iisus Hristos)
- Unde este iubirea față de aproapele, chiar
dușman, acolo este asemănarea cu Domnul Iisus
Hristos („O, Paisie, prin iubirea ta te-ai asemănat

Mie!”- spunea Domnul Iisus Hristos).
- „Iertați vrăjmașilor voștri, iubiți-i și rugați-vă
pentru ei!” ne spune Domnul Iisus Hristos; noi însă
spunem „Te iert, dar nu te uit.” A ține minte răul făcut
înseamnă a micșora până la anulare iubirea și, deci,
asemănarea cu Dumnezeu. În pilda întoarcerii fiului
risipitor, Tatăl își primește fiul ca pe un egal, îl îmbracă
în haine bune, pune încălțăminte în picioarele lui, inel
pe degetul lui, taie vițelul cel gras și se veselește, îl
îmbrățișează și îl sărută. Nu îl mustră pentru a nu-l
micșora în ochii lui, îl iartă fără a-l umili. Câtă iubire
cuprinde iertarea Lui! Ce lungă și anevoioasă este
pentru noi calea de la iertare la iubire!
- Oamenilor le este cu neputință a-L cunoaște pe
Dumnezeu (pe muntele Tabor ucenicii lui Hristos nu
au putut suporta strălucirea slavei Domnului, căzând
cu fața la pământ);
- Cu stăruință și cu mintea curată omul îl poate
găsi pe Dumnezeu în micro și macrocosmos, în
întreaga Sa creație. În spatele perfecțiunii creației
stă Creatorul ei.
- Cunoașterea Celui Preaînalt, peste puterile
slabe ale omului, este posibilă numai prin Duhul
Sfânt, iar harul Duhului Sfânt vine numai la cei cu
smerită cugetare, după smerita kenoză. (Retorica
întrebare a sectanților: „Ai cunoscut tu pe Domnul?”
este, deci, infantilă.)
- Puțini și dintre sfinți au primit harul Duhului Sfânt
(s-au făcut sălaș al Sfintei Treimi și, prin Domnul
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Iisus Hristos, au trăit pe pământ în afară de pământ,
în Raiul cel de jos), dar mulți dintre cei care L-au
primit, L-au pierdut, nerămânând într-o perpetuă
smerită cugetare.
- Ispita gândurilor nu este un păcat pentru că este
de la diavol, și nu depinde de noi, de noi depinde
dacă le acceptăm sau nu, dacă ne dedulcim cu ele.
De ispita gândurilor nu a fost ocolit nici Domnul Iisus
Hristos, dar reacționează și spune: „Treci înapoia
Mea, Satano!” și nu i-o spune Apostolului Petru, ci
diavolului care îl ispitea prin Petru.
- Ni se spune adesea: „Este mai mare păcatul să
poftești, decât să păcătuiești.” Mare eroare! În fața
gândurilor rele să ne comportăm asemenea unei
oglinzi, care reflectă toată lumina și nu păstrează
nimic întru sine.
- Cea mai puternică armă împotriva Satanei este
smerita cugetare, a-ți ține mintea în iad, (considerându-te cel mai păcătos dintre oameni) și a nu deznădăjdui, (ci punându-ți nădejdea în iubirea desăvârșită
și în mila mântuitoare a Domnului Iisus Hristos).
- Femeia care pierdea sânge (avea metroragie,
probabil prin fibrom uterin), avea atâta credință și
smerenie, că abia s-a atins cu sfială de poala hainei
lui Hristos și s-a vindecat în momentul acela. Oare
noi trebuie neapărat să ștergem cu lenjeria noastră
fața sfintelor icoane sau a sfintelor moaște? Nu ne-ar
strica și nouă puțină smerenie!
- Noi am suporta ca, un cerșetor murdar, să ne
ia fața în palme, să ne sărute pe gură, sau pe față?
Atunci cum îndrăznim a săruta pe gură sau pe față
Sfintele icoane ale Domnului Iisus Hristos, ale Preacuratei Sale Maici și ale sfinților!
- Ridicarea brațelor spre Cer în Sfânta biserică,
pentru a primi harul Duhului Sfânt, este un act de
mare curaj. Trebuie să ne pregătim prin post, priveghere și rugăciune. O fac preoții în Sfântul Altar
când invocă pogorârea Sfintei Treimi, în timpul Sfintei
Euharistii. Noi cei nepregătiți, nemerituoși, ar trebui
să ne împreunăm palmele cu smerenie.
- Când mergem în audiență la primar, ne putem
întoarce cu spatele la el, deranjând desfășurarea
audienței pentru a bârfi cu vecinii? Dar în Sfânta
Biserică, ce este casa Domnului și în prezența Sfintei Treimi, a Maicii Domnului, a cetelor îngerești și
a soborului tuturor sfinților, putem vorbi deranjând
Sfânta Liturghie?
- Când dai milostenie, nu ține cont de aspectul
celui care primește milostenia, considerând că-i poți
da orice, dăruiește din ce ai mai bun și mai plăcut ție,
pentru că ce dai, aceea vei avea în veșnicie.
- Este ușor a-ți judeca aproapele, dar Domnul
nostru Iisus Hristos a zis: „Cel care este fără păcat,
să arunce primul cu piatra” și apoi, care dintre noi
se bucură când altcineva îi ceartă sau îi bate copiii
ori pe servitorul său? Atunci, cine este îndreptățit a
judeca un preot (poate vinovat, ca orice om), afară
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de Stăpânul său, Care l-a chemat la preoție?
- Preotul duhovnic a primit mai multă putere de
la Domnul Iisus Hristos, chiar și decât îngerii și arhanghelii, fiind singurul care poate ierta păcatele în
numele Domnului Iisus Hristos: -” Luați Duh Sfânt,
celor care le veți ierta păcatele, vor fi iertate și în Cer,
iar celor care le veți ține, ținute vor fi!”
- Mărturisirea păcatelor este totul sau nimic, este
ceasul tău de sinceritate, smerenie și pocăință, iar
pocăința nu este selectivă, altfel este falsă, este mândrie camuflată. Un păcat ascuns și nemărturisit, le
aduce pe toate înapoi, anulează sfânta mărturisire.
- Este infinit mai ușor a fi judecat și iertat în
prezența duhovnicului de Domnul Iisus Hristos pe
pământ, decât la Dreapta Judecată a lui Hristos, la
sfârșitul veacurilor. (Păcatele odată iertate, nu ne mai
însoțesc la Judecata de Apoi)
- La Sfântul Botez primim carte de identitate, de
viețuitori ai turmei lui Hristos, primim un înger păzitor
și mai ales, primim haina de nuntă pentru a ne așeza
la masa Domnului. S-o ținem mereu curată și dacă
nu putem, s-o curățăm cât mai des prin sfânta taină
a mărturisirii păcatelor, pecetluită cu Sfânta Taină
a Euharistiei, a împărtășirii cu Trupul și Sângele lui
Hristos, a îndumnezeirii omului încă muritor. (este o
greșeală a aștepta vârsta de 30 de ani pentru botez
cum fac sectanții, neavând ajutorul îngerului păzitor
înainte de botez și, mai ales, cine le garantează că
vor trăi cel puțin 30 de ani?)
- Trupul este muritor și se întoarce în lutul din care
a fost luat, dar îi satisfacem toate nevoile și dorințele:
îl spălăm, îl îmbrăcăm în cele mai frumoase și mai
scumpe haine, îl împodobim cu ce avem mai frumos,
îl hrănim cu bucate alese, îi potolim setea cu cele
mai plăcute băuturi, îl odihnim și îl recreăm 24 de
ore din 24, toate zilele anului și toată viața noastră,
dar sufletului care este veșnic, cât timp îi dedicăm?
Oare nu prea puțin?
- Dacă noi ne trecem viața fără a ne aminti de
Dumnezeu, decât la necaz, și atunci inconstant,
oare Dumnezeu ar trebui să-Și amintească de noi
în tot ceasul?
- Nu-ți însuși proverbul: „Te faci frate cu dracul,
până treci puntea!” pentru că Satana va avea grijă
să-ți fie „frate” tot restul vieții.
- Amintește-ți de moarte și de veșnicia ei în fiecare
zi a vieții tale și atunci, necazurile ți se vor părea mai
mici, te vei împăca mai bine cu lumea și vei fi mai
aproape de Cer.
- Cine nu-L are pe Dumnezeu de Tată și Biserica
lui Hristos de Mamă, acela nu va cunoaște Raiul.
- Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât,
pentru răscumpărarea și mântuirea ei, Și-a trimis pe
Unic Fiul Său, drept călăuză și jertfă. Oare, L-a dezamăgit Domnul Iisus Hristos pe Tatăl Său din Ceruri,
încât a fost nevoie de alți mesageri care să înființeze
noi religii? Sau aceștia sunt mesagerii înșelăciunii?
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Fraților, răul cosmic, Satana, este suficient de abil
pentru a semăna similitudini și asemănări viclene
cu creștinismul, pentru a ne deturna de la calea
mântuirii. Eu sunt Calea, Adevărul și Viața, ne spune
Domnul Iisus Hristos. Avem noi nevoie de o altă cale,
de unirea tuturor religiilor, de o religie hibridă, alta
decât Biserica lui Hristos? Îl putem noi corecta pe
Hristos cu învățături luate din alte religii?
- Cum se cheamă a te răzvrăti și a înființa noi
secte așa-zis creștine, apoi a te lăuda cu tradiția
strămoșilor tăi? Oricum, primul dintre ei a fost un
dezertor. Biserica este Hristos și Hristos este Unul
singur. Un păstor este urmat de o singură turmă.
Celelalte sunt oi rătăcite și cad sub colții lupilor!
- A-l aduce pe fratele rătăcit pe calea mântuirii
se face prin smerenie, prin lacrimi și prin rugăciune!
Acest mod al iubirii și jertfei pentru fratele tău este
binecuvântat de Domnul Iisus Hristos. Prozelitismul
prin forță, prin cumpărare, crearea de avantaje materiale, are doar binecuvântarea Satanei! A rupe un
creștin ortodox de la turma Domnului Iisus Hristos
este un păcat asemănat uciderii lui.
- Nu este război în numele Domnului și pentru dreptatea Lui. Războiul este o amăgire pentru
dreptatea oamenilor. Dreptatea lui Dumnezeu este
iubirea milostivă, desăvârșită, față de tot aproapele,
este smerita cugetare, este pacea. „Pacea mea dau
vouă!” Cu aceste cuvinte, îi întâmpina pe ucenici
Domnul Iisus Hristos. Singurul război care este acceptat și iubit de Dumnezeu este războiul cu păcatul,
cu viclenia Satanei, pentru câștigarea vieții de veci
și durează întreaga viață pământească!
- Ne facem concesii, încercând să părem obiectivi, când spunem că „uneori mai și greșim, doar
suntem oameni!” Adevărul este că greșim mult prea
des, dar mult, mult, mai rar recunoaștem și ne cerem
iertare!
- Ignoranța nu este o scuză că am rătăcit calea
mântuirii. Cine este vinovat că am citit cărțile pierzării
și nu cărțile sfinte, îndreptare pentru mântuire?
- Viața este un maraton al victoriei asupra morții.
Nu abandona și nu-ți irosi timpul! La capătul lui este
Raiul.
- Nu denigrați ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului; merită orice preț și orice efort, doar este Biserica lui Hristos, este blazonul apartenenței neamului
nostru la Sfânta Ortodoxie. În ea și în jurul ei ne vom
aduna la Judecarea neamurilor de către Dreptul Judecător. Ne mândrim cu Palatul Parlamentului, și de
ce nu putem și cu simbolul veșniciei neamului nostru? „Mă laud numai în Crucea lui Hristos!” spunea
Apostolul Neamurilor (Sfântul Apostol Pavel).
- Iubiți Crucea și semnificația ei! Este simbolul victoriei asupra morții, prin moarte jertfelnică. Este iubirea desăvârșită a Domnului Hristos, față de întreaga
umanitate, față de întreaga Creație, este blândețea
și smerenia absolută, până la jertfa supremă. „Veniți

la Mine că sunt blând și smerit!” ne spunea Domnul
Iisus Hristos, iar noi îi răspundem cu: „Armă asupra
diavolului, Crucea Ta ne-ai dat-o nouă!” Cine nu
iubește Crucea lui Hristos este asemenea fariseilor,
prizonieri între literele, pentru ei neînțelese, ale Legii
Vechiului Testament.
Pentru atei: -Dacă Dumnezeu n-ar exista, atunci
nu ar fi nici viață veșnică, nici rai și nici iad, totul s-ar
termina aici, pe pământ. Ce ar mai reprezenta viața
noastră, oricum prea scurtă, față de existența Universului? Deci, noi ce am pierde? Practic… nimic!
Ne-am înfrânat de la vicii, plăceri egoiste, răutate,
urmând calea moralei creștine, dar totul s-ar încheia
într-o zi, și atât! Dar, dacă Dumnezeu există, viața
nu se oprește aici, urmează veșnicia… și atunci…
am pierdut totul!
- Iisus Hristos a existat și există! Mărturie stă
descoperirea urmei stelei care a luminat Nașterea,
arhivele cu documentele acelor vremi, care vorbesc
despre Viața, Activitatea, Moartea pe cruce și Învierea lui Hristos. Dacă Hristos nu ar fi înviat, nici noi
nu vom învia, zadarnică ar fi credința noastră. Dar
însăși existența și dăinuirea creștinismului, a martirilor întru Hristos, a mărturisirii Apostolilor și a Sfinților
Părinți, care L-au cunoscut prin Harul Duhului Sfânt
pe Hristos, confirmă ÎNVIEREA!
Radu Cârstoiu Arbore
Foto: Părintele Valerian Cruceru

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”
Duminică, 13 noiembrie: Acatistul Sfântului Ierarh Ioan
Gură de Aur.
20 noiembrie: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 24.
27 noiembrie: Tânărul ortodox și ascultarea în Biserică.
Informații la avizierul Bisericii.
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