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Editorial

Smerenia, temelie a virtuţilor

Smerenia este virtutea prin care creştinul
recunoaşte că toate darurile şi însuşirile sale
bune le-a primit de la Dumnezeu şi de aceea nu
se mândreşte cu ele. Cu alte cuvinte, creştinul
conştientizează faptul că adevărata slavă nu
şi-o poate câştiga prin propriile sale puteri, ci
este de la Dumnezeu. Smerenia constă şi în a
ne recunoaşte propriile slăbiciuni, dar şi părţile
bune ale aproapelui.
Adevărata laudă a omului stă în a-şi învinge
propria mândrie, încercând să ducă o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare zice
astfel: „Spune-mi, deci, pentru ce te mândreşti
cu faptele tale cele bune, ca de propriile tale
fapte, în loc să mulţumeşti pentru aceste daruri
Celui ce ţi le-a dat?”
Smerenia este necesară mântuirii, deoarece
fără ea nu poate exista credinţă desăvârşită, ru-
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

găciune cuviincioasă, pocăinţă adevărată şi nici
stăruinţă în bine. Credinţa este smerenie a minţii,
ascultarea este smerenie a voinţei, iar pocăinţa
este smerenie a patimilor. Modelul desăvârşit de
smerenie este Mântuitorul Iisus Hristos, Care spune: „Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit
cu inima şi veţi găsi odihnă în sufletele voastre!” În
haina simplă a smereniei, Mântuitorul Iisus Hristos
Și-a îmbrăcat întreaga Sa viaţă pământească. În
timpul patimilor răscumpărătoare ale răstignirii de
pe Golgota, S-a arătat chip de desăvârşită smerenie şi de profundă umilinţă. Deşi era Dumnezeu
adevărat, nu S-a împotrivit patimilor răstignirii, ci
a primit să treacă prin cele mai cumplite chinuri şi
umilinţe, deoarece ştia că trufia păcatelor oamenilor numai prin umilinţa smereniei o poate birui.
Mântuitorul Iisus Hristos, răbdând întru adâncă smerenie şi lepădare de Sine taina crucii
pentru noi, ne-a izbăvit din osânda diavolului şi
a morţii veşnice, dând tuturor celor ce cred în El,
darul mântuirii. El a izbăvit lumea prin smerenie,
prin lepădarea de Sine, prin slujire în iubire a
oamenilor.
Ca noi să ne dobândim mântuirea, Mântuitorul ne cere „lepădarea de sine”, adică lepădarea
de duhul mândriei, precum ne cheamă prin cuvintele: „Cel ce voieşte să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze
Mie.” (Marcu 8, 34)
Dacă vrem să fim următori ai lui Hristos,
atunci trebuie să ne lepădăm de noi înșine,
să ne eliberăm de tot răul din noi, de trufie, de
falsa părere despre noi înşine, să renunţăm la
patimi, la egoism, la comoditate, la indiferenţa
faţă de viaţa noastră spirituală, impunându-ne
modestia în toate.
În viaţă, modelul pe care trebuie să-L urmăm
este Hristos şi nu oamenii de lângă noi. Orientân-du-ne după smerenia, sfinţenia şi desăvârşirea Mântuitorului Iisus Hristos, vom fi conştienţi
de micimea şi imperfecţiunea noastră.
(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
Lăsându-L pe El să pătrundă în sufletul nostru
cu Duhul Său blând şi smerit, vom afla odihnă
şi linişte în sufletul nostru.
Creştinul smerit şi stăpânit de duhul lui
Hristos nu poate fi biruit de viciile acestei lumi,
deoarece va ţine seama de îndemnul Sfântului
Apostol Pavel: „Să nu vă potriviţi chipului trufiei
veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea
minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui
Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

Studiu biblic lunar

(Romani 12, 2)
Smerenia creştină trebuie să fie curată, adică
să pornească realmente din inimă, să fie unită
cu încrederea în Dumnezeu, să se arate prin
fapte bune şi să rămână statornică în orice împrejurare. Pe parcursul vieţii trebuie să avem în
vedere faptul următor: „Cel ce se înalţă pe sine,
se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se
va înălţa.” (Luca 18, 14)
Părintele Ion Spilcă,
parohia Cernădia

Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL II

1. Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi
mama lui Iisus acolo.
2. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă.
3. Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu
mai au vin.
4. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie?
Încă n-a venit ceasul Meu.
5. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va
spune.
6. Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea
iudeilor, care luau câte două sau trei vedre.
7. Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut
până sus.
8. Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au
dus.
9. Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia
de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a
chemat nunul pe mire,
10. Şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când
se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun
până acum.
11. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii
şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El.
12. După aceasta S-a coborât în Capernaum, El şi mama Sa
şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-a rămas decât puţine zile.
13. Şi erau aproape Paştile iudeilor, şi Iisus S-a urcat la
Ierusalim.
14. Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi
şi porumbei şi pe schimbătorii de bani.
15. Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi
afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat
banii şi le-a răsturnat mesele.
16. Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de
aici. Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie.
17. Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: “Râvna
casei Tale mă mistuie”.
18. Au răspuns deci iudeii şi I-au zis: Ce semn ne arăţi că
faci acestea?
19. Iisus a răspuns şi le-a zis: Dărâmaţi templul acesta şi
în trei zile îl voi ridica.

20. Şi au zis deci iudeii: În patruzeci şi şase de ani s-a zidit
templul acesta! Şi Tu îl vei ridica în trei zile?
21. Iar El vorbea despre templul trupului Său.
22. Deci, când S-a sculat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus
aminte că aceasta o spusese şi au crezut Scripturii şi cuvântului
pe care Îl spusese Iisus.
23. Şi când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştilor, mulţi
au crezut în numele Lui, văzând minunile pe care le făcea.
24. Iar Iisus Însuşi nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.
25. Şi pentru că nu avea nevoie să-I mărturisească cineva
despre om, căci El Însuşi cunoştea ce era în om.
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Glasul celui ce strigă în pustie
După ce am prăznuit Naşterea Domnului
nostru Iisus Hristos, duminica de astăzi ne pune
înainte prăznuirea Tăierii împrejur a Domnului,
pregătindu-ne totodată pentru viitoarea prăznuire a Arătării Domnului, pregătire care are
loc prin această Duminică dinaintea Botezului.
Dacă la praznicul trecut, L-am văzut cu ochii
minţii pe Domnul prunc mic culcat în ieslea din
Betleem, astăzi Îl vedem la opt zile tăiat împrejur,
după rânduiala Legii Vechi, din care Domnul a
venit să ne răscumpere, tot astăzi Îl vedem, prin
cuvintele Sfintei Evanghelii închinate Duminicii
dinaintea Botezului, bărbat desăvârşit mergând
către Iordan. Dacă la
praznicul Naşterii, am
văzut pe Sfânta Fecioară născându-L pe Mesia, iar pe dreptul Iosif
slujind minunii, astăzi îl
vedem pe Înaintemergătorul, pe cel mai mare
om născut din femeie,
pregătindu-se să-L boteze în apele Iordanului, cu frică primind să
se atingă de creştetul
Stăpânului. Alergând la
Iordan în pustie, auzind
strigătul ca o trâmbiţă,
gura Sfântului Ioan Botezătorul ne îndeamnă
şi pe noi cei de astăzi,
ca atunci pe iudei, să
ne pregătim ca pentru
botez, cu mărturisirea
curată a păcatelor, cu
căinţă faţă de cele făcute după voia noastră, cu
haine albe ca de botez şi cu fapte bune.
Misiunea Sfântului Ioan Botezătorul este
să vestească lumii că timpul când Se va arăta
Domnul s-a împlinit. El a venit să pregătească
înaintea Lui calea, adică să pregătească sufletele oamenilor pentru a crede în Hristos. Să
întoarcă lumea la Dumnezeu, chemându-i la pocăinţă, la mărturisirea păcatelor, la o viaţă după
voia lui Dumnezeu. El merge înaintea Fiului lui
Dumnezeu ca un înger, ca o făclie aprinsă, ca
un luceafăr care vesteşte că va răsări soarele. El
botează lumea cu botezul pocăinţei, arătându-L
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lumii pe Mielul lui Dumnezeu, Cel ce singur poate
să ridice păcatele ei. Desigur că Sfântul Ioan îşi
încheie misiunea şi viaţa pătimind pentru adevăr, mergând să vestească şi celor din iad că a
venit în lume Mântuitorul şi Dumnezeul nostru.
Dar aşa cum Dumnezeu a trimis lumii un glas
pentru a-I pregăti calea, un înaintemergător, tot
aşa şi fiecărui om Dumnezeu i-a trimis un glas
al Său, care-I găteşte calea, şi acesta este conştiinţa omului. „Precum este Sfântul Ioan pentru
lume, asemenea este şi conştiinţa pentru fiecare
om. Sfântul Ioan este îngerul Domnului care a
fost trimis înaintea feţei Sale, este glasul celui
ce strigă în pustie: gătiţi
calea Domnului, drepte
faceţi cărările Lui (Marcu
2, 3).
La fel şi conştiinţa
omului, după toţi Sfinţii
Părinţi – care o numesc
uneori „ştiinţă”, alteori
„sinedisis” (după Cuviosul Dorotei, Cuv. 3) –,
este glasul lui Dumnezeu în om, este divan
de judecată, mai înainte
de veşnica judecată,
este îngerul Domnului
cel nevăzut care merge
înaintea sufletului şi-i îndreptează paşii pe calea
cea bună a poruncilor
Lui. Sfântul Ioan este
făclia care merge înaintea feţei lui Hristos, pe
care nimeni nu a putut-o
stinge. Conştiinţa este
scânteia dumnezeirii,
care, ca o făclie, merge înaintea sufletului şi pe
care nimeni nu o poate stinge. Nici diavolul, nici
omul, nici păcatul, nici plăcerea, nici moartea,
nici viaţa. Sfântul Ioan a fost trimis în lume să
umple văile ei, adică să ridice pe cei smeriţi şi
deznădăjduiţi şi să smerească tot muntele şi
măgura (Isaia 40, 4), adică pe cei mândri. La
fel şi conştiinţa este dată omului de Dumnezeu
pentru a-l smeri când se înalţă, pentru a-l ridica
din groapa deznădejdii, pentru a-l apropia mereu
de Hristos.
(continuare în pagina 4)
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(urmare din pagina 3)
Sfântul Ioan a început să predice în pustie,
învăţând popoarele să se pocăiască, să-şi mărturisească păcatele, iar pe cei răi şi făţarnici cu
aspre cuvinte îi mustra (Luca 3, 7). Asemenea şi
conştiinţa omului începe a striga asupra noastră
după ce rămânem pustii la suflet, prin săvârşirea
păcatului. Întâi ne mustră cu asprime pentru cele
făcute. Apoi ne învaţă să ne pocăim la preot, să
ne spovedim, să începem o viaţă nouă. Sfântul
Ioan, după ce învăţa popoarele, apoi le boteza în
apele Iordanului, când îşi mărturiseau şi păcatele
lor. La urmă le arăta pe Mântuitorul: „Iată Mielul
lui Dumnezeu, Care ridică păcatul lumii” (Ioan
1, 29). Şi în sfârşit îi slobozea pe toţi cu pace,
după ce mai întâi îi sfătuia cum să trăiască în
viitor. La fel lucrează şi conştiinţa omului. Mai
întâi ne înţeapă cu acul mustrării, apoi ne trimite
la biserică să ne spovedim cu căinţă. Acolo, ca
într-un alt Iordan, ne botează în apa lacrimilor
noastre. La urmă ne arată Preacuratele Taine.
Iar după ce am gustat şi am văzut cât de bun
este Domnul, conştiinţa se linişteşte ca o mare,
ne slobozeşte cu pace acasă şi ne învaţă cum
să petrecem restul vieţii.
Sfântul Ioan învăţa şi propovăduia dreptatea
lui Dumnezeu, fără a se uita la faţa oamenilor,

POESIS

fără a se îmblânzi din asprimea sa, fără a se
îndulci de plăcerile lumii, fără a se teme de
Irod, de temniţă, de sabie, de moarte. Tot la fel
şi conştiinţa. Ea nu doarme niciodată cu noi,
nu caută la cinstea noastră, la averea sau priceperea noastră. Nu tace nici când pârâm pe
cineva la judecată. Nici când suntem aruncaţi
în temniţă. Nici când mâncăm şi ne veselim,
nici când stăm pe patul suferinţei. Ci ca un bici,
mereu ne loveşte, mereu ne apasă, mereu strigă
la noi: ce ai făcut? Conştiinţa pe toţi ne pârăşte,
căci nu este om fără de conştiinţă.” (Arhimandrit
Ioanichie Bălan, Predici la Praznice Împărăteşti,
Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2008, pp. 154-156)
Despre conştiinţă vorbeşte Domnul atunci când
spune: „Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până
eşti cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea
judecătorului, şi judecătorul slujitorului şi să fii
aruncat în temniţă.” (Mt. 5, 25)
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Tăierea împrejur cea după Trup
a Domnului, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare,
arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi mama
sa, Sf. Emilia – Anul Nou, Tedeum; Duminica
dinaintea Botezului Domnului; Sf. Ev. Luca 2,
20-21, 40-52, 1 ianuarie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Sfântul Antonie cel Mare (17 ianuarie)

Marele Antonie,
Cuviosul părinte egiptean
S-a născut la Come, în anul 251,
Din părinți creștini şi de bun neam.

Părinții Sfântului Antonie,
În credinţă l-au crescut
După lumina înțelepciunii,
Fiind isteț la minte şi priceput.

A împărțit săracilor
Toată averea moștenită,
Oprind ceva pentru trai
Şi pentru sora sa iubită.

A învățat de la părinți şi moși,
Credința cea adevărată,
Să trăiască întru Hristos
Şi s-a ostenit viața toată.

La toate slujbele religioase,
Pe părinți, la biserică, îi însoțea;
Asculta învățăturile preoților
Pe care-n minte şi le întipărea.

Auzind apoi la Liturghie:
„Nu vă-ngrijiţi ce veți mânca...”
S-a-ncrezut în Dumnezeu
Şi s-a lăsat în voia Sa.

Era un copil cuminte şi modest
Şi cu ce se găsea se-ndestula,
Fără pretenții exagerate,
Pe părinți a nu-i supăra.

Muncea cu sârg în gospodărie,
Fiindcă mult pământ aveau,
Cu părinții şi sora împreună,
Lucrau mereu şi se rugau.

El s-a retras în sihăstrie,
Iar sora sa la mănăstire,
Lăsând-o-n grija fecioarelor,
Spre-a sufletului mântuire.

Având posibilități materiale,
Ar fi putut să studieze
Ca şi copiii celor înstăriți şi multe
Cunoștințe să-acumuleze.

Deși n-avea 20 de ani
Când părinții au răposat,
Moștenitor al unei mari averi,
Pe Antonie l-au lăsat.

La-nceput, el se povățuia
După faptele pustnicilor
De prin partea locului,
Urmând exemplele lor.

Dar, văzând viața cea pătimașă
A tinerilor cu multă carte,
A hotărât să-nveţe singur,
De minte luminată având parte.

Auzind la biserică învățăturile
Spuse tânărului bogat:
„Dacă voiești să fii desăvârșit...”
Viața toată i s-a schimbat.

Din lucrul mâinilor sale,
Oprea puțin pentru sine;
Restul dădea săracilor,
Că dorea să facă bine.
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Atât de mult lua aminte,
La tot ceea ce citea,
Neavând nevoie de dascăli,
Că-nţelegea tot şi reținea.

A ieșit Antonie de-acolo,
Învățat de Dumnezeu:
Multă lume-l vizita
Să asculte sfatul său.

De ei nu se mai temea,
Prin harul cel primit de sus,
Că prin cuvânt îi izgonea,
Provocând răni de nespus.

Folosea mintea-n loc de cărți,
Îmbunătăţindu-se mereu
Prin rugăciuni neîncetate,
Cu mintea, sus, la Dumnezeu.

Muntele s-a împânzit
De colibe pustnicești:
Sfântul Antonie le vorbea
Despre darurile cerești.

Le amintea de multe ori
De izgonirea lor cea dreaptă,
Când s-a făcut război în cer
Şi de chinul ce-i așteaptă.

Antonie era iubit de toți
Şi sporea în fapte bune,
Că toate darurile celorlalți,
Le folosea cu înțelepciune.

Se minunau cei ce-l vedeau,
Că arăta neschimbat
După 20 de ani de asceză;
Cum Bunul Dumnezeu l-a ajutat.

Astfel, că nu mai cutezau,
În vreun fel să îl rănească
Nici să se apropie de el,
Sau măcar să-l ispitească.

Adunând în sine de la fiecare,
Se sârguia să urmeze tuturor,
Petrecea apoi în singurătate,
Cerând la Domnul ajutor.

Nu era nici slab, nici gras,
Nu arăta nici îmbătrânit;
Faţa-i era binevoitoare
Şi-avea un dar aparte la vorbit.

Atât de mare-n fapte bune,
Încât îngeri şi demoni vedea,
Cum se aflau printre oameni
Şi încercau a-i atrăgea.

Cu fiecare zi se întărea
În viața pustnicească,
Prin multă rugăciune şi post
Şi o iubire îngerească.

Avea atâta înțelepciune
Ca un teolog învățat
Deși studiase singur,
Dumnezeu mult har i-a dat.

Demonii, de partea lor
Se străduiau să-i amăgească;
Îngerii săreau în ajutor,
Ca toți să se mântuiască.

Se făcea de toți iubit
Prin calități nemăsurate;
Umbla pe calea lui Hristos
Şi Îi urma îndeaproape.

Toți luau binecuvântare
Şi se-ntăreau în credinţă,
Posteau toți şi se rugau
Cu mai multă stăruință.

Se spune că odată,
Doi diavoli s-au sfătuit,
Să-ntrebe de pot fi mântuiți,
Pe Antonie cel fericit.

Vrăjmașul, care nu dormea,
Cu ura lui cea diavolească
A-nceput lupta cea grea,
Ca pe Antonie să-l ispitească.

Când a vrut să-şi viziteze frații,
Ce peste Nil s-au aflat,
Neavând barcă, cu ucenicii,
Pe crocodili au încălecat.

Știindu-l înainte-văzător,
Cu teamă, unul, s-a apropiat
(Şi pentru a nu fi bănuit),
Într-un monah s-a deghizat.

Cu mai multă sârguință,
Cu cel rău el se lupta
Şi prin credinţă neînfricată,
În morminte locuia.

Aceste „bărcuțe” vii
S-au supus dorinței lui;
Au tăiat apele Nilului,
La porunca Domnului.

Ca să-l impresioneze,
Se jelea atât de tare,
Încât bătrânul Cuvios
I-a ieșit în întâmpinare.

Arătări îngrozitoare
Se năpusteau asupra lui
Pofte şi năvăliri de fiare
Îi tulburau trupul lui.

În vremea prigoanelor lui Maximian
Şi Sfântul Antonie a coborât
De mai multe ori în Alexandria
Şi pe creștini, cu duhul, i-a întărit.

Ascuns fiind de ochii bătrânului,
Cum că-i diavol întunecat,
Care-i pricina, de plânge,
Cu blândețe l-a întrebat.

Cu multe feluri de arme,
Încercau să-l sperie;
L-au bătut cu sălbăticie,
Dar a reușit să-i biruie:

A rânduit Dumnezeu,
Ca Sfântul să fie cruțat,
Prin Edictul din Milan, pe care,
Constantin cel Mare l-a dat.

Spunând el că nu-i om, ci diavol,
Pentru fărădelegi nenumărate,
Îl ruga să mijlocească pentru el,
Spre-a fi iertat de păcate.

„Unde erai, când mă luptam...”
Întreba el cu uimire:
„Eram lângă tine şi te ajutam”,
I-a spus Domnul cu iubire.

Creștinii trăind acum în pace,
În singurătate, cu ucenicii, s-a retras,
Dar, simțind nevoia de liniște,
Mult timp, cu ei, n-a rămas.

Blândul bătrân s-a învoit
Să-ntrebe pe Bunul Dumnezeu,
Cum poate să fie iertat,
Cel ce-a făcut numai rău.

Şi rugându-se intens
Tot mai mult s-a întărit;
S-a retras, mai sus, spre munte
Să fie-n loc liniştit. (la 35 de ani)

În muntele cel înalt stând el,
Mari descoperiri i se arătau,
Cobora din când în când,
Că oameni mulţi la el veneau.

Domnul i-a descoperit,
(Prin înger), că cel ce îl ispitise,
Nu cu gând bun a-ntrebat,
Ci cu vicleșug la el venise.

Într-o cetățuie părăsită,
20 de ani a petrecut
Fără să vadă pe nimeni
Şi s-a hrănit cu ce-a putut.

Cu înțelepciune predicând,
Mințile lor se luminau;
Mai mulţi se lepădau de lume
Şi monahi ei se făceau.

Dar nici pe el nu l-a respins,
În Bunătatea Sa cerească,
Spunând (prin înger), dacă vrea,
Poate să se mântuiască.

De două ori într-un an,
Cu pâine uscată, cineva, venea,
Dându-i-o peste poarta încuiată
Şi mai apoi se retrăgea.

Fiind înainte-văzător
Şi trecut prin ispitele drăcești,
Ignora meșteșugirile lor,
Că-i vedea cu ochii cei trupești.

„Te știu pe tine cine ești”,
I-a spus bătrânul Cuvios,
„De vrei să te mântuiești,
Să fii iertat de Hristos,
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Sfântul Antonie cel Mare (17 ianuarie)

(urmare din pagina 5)

Mulțumindu-I lui Dumnezeu,
Pentru că i-a demonstrat,

S-a retras din nou la munte
Spre a se ruga mereu,

Că-n Bunătatea Sa cea mare,
Pe oricare păcătos, de se smerește
Cu adevărat, (chiar diavol de-ar fi),
Bunul Dumnezeu îl mântuiește.

Împreună cu doi ucenici,
Macarie şi Plutin, pe care îi educa,
Să transmită celorlalți pustnici,
Toată învățătura sa:

Auziseră despre Antonie
Şi cei de la curtea împărătească;
Chiar Constantin şi feciorii săi,
Au venit la el să-i sfătuiască.

Să păstreze pustnicia
Cu toate rigorile moștenite,
Să creadă-n Domnul Iisus Hristos
Şi să respecte sfaturile primite.

„Să fie iubitori de oameni,
(Le spunea cu bunătate),
Să creadă-n Iisus Hristos
Şi să împartă dreptate”.

Vesel, blând şi prietenos,
Cu toate simțurile dezvoltate,
Întreg la minte şi la trup,
Emana doar bunătate.

Zerefer, că acesta era numele lui,
Vălul smereniei a lepădat
Şi dându-şi arama pe față,
Cu mândrie a strigat:

Mulţi învățați ai timpului,
Puneau întrebări încuietoare,
Iar prin priceperea lui Antonie,
Aflau răspunsuri umilitoare.

Simțind mutarea sa la Domnul,
Sfântul Antonie astfel a rânduit,
Că Sfinților Atanasie şi Serapion,
Haina şi cojocul său le-a dăruit.

„O, călugăre, dacă aș fi voit,
Singur să mă umilesc...,
De la început, m-aş fi smerit;
Dar nici acuma nu-mi doresc!

Nu înțelegeau de unde știe,
Atâtea lucruri minunate;
Unii plecau de la el rușinați,
Alții schimbați în totalitate.

La vârsta înaintată de 105 ani,
„Patriarhul şi Dascălul cel adevărat
Al pustniciei creștinești”, (pe 17 ian. 256)
La Bunul Dumnezeu a plecat!

Cum să-mi spun eu „urâciune”,
Când păcătoșii mă iubesc
Şi umblă după voia mea,
Ba, zi de zi mă pomenesc!”

Că vindeca, pe loc, în fața lor,
Cu ajutorul lui Dumnezeu,
Diverse boli şi demonizări,
Prin smerenia şi harul său.

Să-L slăvim şi noi pe Dumnezeu
Şi zi de zi, cu evlavie, să-I mulțumim,
Că ne-a trimis luminători, mereu,
Învăţându-ne cum să ne mântuim!

Şi... s-a făcut el nevăzut,
Iar Sfântul Antonie s-a rugat

Cu 15 ani mai înainte,
De a pleca la Dumnezeu,

Trei ani să stai tu nemișcat
Şi să strigi cu fața spre răsărit,
Zi şi noapte neîncetat,
Demonstrând că te-ai smerit.
Să zici de o sută de ori:
„Dumnezeule, miluieşte-mă,
Pe mine, răutatea cea veche!”
Şi tot de câte o sută de ori:
„Miluieşte-mă, pe mine,
Urâciunea pustiirii” şi „Miluiește-mă,
Pe mine „înșelăciunea cea întunecată”
Şi vei fi înger, cum ai fost odată.

Dumitra Groza
(17 ianuarie 2017)

Pocăința este cheia împărăției

Completând descoperirea de la Botez cu privire la Dumnezeu, versetele Evangheliei duminicii
acesteia sunt pline de încărcătură doctrinară.
Dumnezeu Se arată la Botezul Domnului ca
Treime.
În religia iudaică de până la venirea lui Hristos
nu exista o învățătură explicită despre Sfânta
Treime. Evreii credeau doar într-un Dumnezeu
unic, o singură Persoană, întotdeauna afirmându-I unicitatea.
Dogma Dumnezeului unic a fost cea dintâi și
cea mai puternică de la Moise încoace: „Eu sunt
Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei
afară de Mine.” (Ieșire 20, 2-3) Și deodată, la
Botezul Domnului, Se descoperă în 3 Persoane,
nu ca 3 dumnezei. Atunci, la Iordan, s-a petrecut
prima delimitare doctrinară esențială dintre iudaismul monoteist și creștinismul tot monoteist, dar
pentru care Dumnezeu era Unul în Treime.
Toată această descoperire, arătare nu vine
precum ceva neașteptat, scandalos, nou, ci

precum ceva normal, natural, ca și cum s-ar fi
știut de el din vreme. Interesant este faptul că
despre Botezul Domnului scriu toți cei patru
sfinți evangheliști. Despre Nașterea Domnului
scriu doar Matei și Luca, iar despre Botez toți cei
patru, pentru că toți confirmă trimiterea lui Iisus
ca Fiu al lui Dumnezeu și acum este începutul
propovăduirii Sale.
Toate aceste fapte minunate s-au petrecut în
al XV-lea an de domnie al împăratului Tiberiu,
pe când era procurator în Palestina Ponțiu Pilat,
pe când în Galileea era tetrarh Irod. După petrecerea în pustie 40 de zile și 40 de nopți, Iisus
Și-a început propovăduirea prin Predica de pe
Munte (Matei cap. 5, 6, 7 – textul ei complet).
Iisus, continuându-l pe Ioan Botezătorul, va începe propovăduirea prin a vesti pocăința care
deschide Împărăția cerurilor. Despre ea va vorbi
mereu, vreme de 3 ani de zile, sub diferite forme.
Dar ce este pocăința? Și cum poate fi ea cheia
care să ne deschidă Împărăția lui Dumnezeu?
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În sens creștin înseamnă permanenta noastră
întoarcere la starea cea dintâi, la starea la care
eram înainte de a păcătui. Este încercarea noastră permanentă de a ne reașeza în rânduială
sufletul și viața. Este călătoria permanentă la
frumusețea originară în care ne-a așezat Dumnezeu. Este o recondiționare a ființei umane, o
prevenire a despărțirii de Dumnezeu, despărțire
care se produce prin păcat. Pocăință dobândim
în primul rând prin smerenie. Ea mai înseamnă
și curățire, dar o curățire permanentă.

Venirea lui Hristos a adus tocmai această
noutate, posibilitatea de a ne curăța de trecut.
Totul, prin Hristos, este posibil cu ajutorul voinței
noastre, cu efortul voinței și cu lacrima sufletului
și a inimii. Tâlharul, întors și pocăit de păcate, în
ultimul ceas, aude de la Mântuitorul: „Astăzi vei
fi cu Mine în Rai.”
Aici, acum, astăzi, așa îi spune Mântuitorul.
Tot trecutul său păcătos, de tâlhar, s-a desființat
prin pocăință. Rezultatul este iertarea.
Se spune în Pateric că omul, dacă ar vrea,
dacă ar dori să se întoarcă în sine cu hotărârea
de a se îndrepta, de dimineață până seara ar
ajunge la măsura dumnezeiască. Însuși Mântuitorul ne spune: „Că aşa şi în cer va fi mai multă
bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte,
decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care
n-au nevoie de pocăinţă.” (Luca 15, 7)
Așa de mult Se bucură Dumnezeu de cel care
se întoarce de la calea cea greșită a păcatului,
cerându-și iertare. Dumnezeu îl restaurează
atunci în condiția de la început și numai de
aceasta Se bucură mai mult decât de cei 99 de
drepți, care au fost drepți în toate zilele vieții lor.
Fericiți sunt cei care storc din ei lacrima părerii
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de rău pentru păcatele lor!
În Proloage, la ziua de 17 octombrie, se
amintește despre un tâlhar care nu avea nicio
faptă bună. La judecată demonii au așezat în
talerul balanței zapisul greu al păcatelor sale. Un
înger a așezat în talerul binelui basmaua udă de
lacrimi a tâlharului. Cu aceste puține lacrimi de
pocăință a dobândit Împărăția.
Biserica ne pune la dispoziție un mijloc prin
care să ne aflăm și noi în stare de pocăință:
Sfânta Spovedanie. Lacrima spovedaniei face
să crească în suflete o floare a
curăției. Prin pocăință se intră
în Împărăția Cerurilor pe care
Mântuitorul o anunță ca fiind
foarte aproape: „Împărăția
cerurilor este în voi.” (Luca
17, 21) Curățiți acest interior
și va deveni Împărăție a lui
Dumnezeu. „Împărăția cerurilor, spune Sfântul Apostol
Pavel, nu e nici mâncare, nici
băutură, ci sfințenie și pace
și bucurie în Duhul Sfânt.”
(Romani 14, 17) Atunci când
grăiești în dreptate și iubire,
când dreptatea și iubirea sunt
legile tale de căpătâi, când nu mai trăiești în
contradicții interioare sau cu cei din jur, atunci
ești în Împărăție.
Sfântul Serafim de Sarov, un cuvios din
secolul al XIX-lea, îi saluta pe creștini cu cuvintele: „Bucuria mea!” Aceasta înseamnă de fapt
înduhovnicirea, primirea în tine a Duhului Sfânt,
care dă bucurie. Nu actele exterioare dau măsura pocăinței. Așa credeau și cei care veneau
să se boteze la Ioan în pustie, care se curățau
cu apă, dar nu se îndreptau spre Dumnezeu cu
fapte vrednice de pocăință.
Așa greșesc și cei ce părăsesc Biserica și
spun: „m-am pocăit!” Cred că nu mai au nimic de
făcut. Se înșeală amarnic, nu sunt în Împărăție,
ci în afara ei. Noi să căutăm să fim în ea, căci
o găsim mereu în cămara sufletului nostru de o
vom căuta cu smerenie și adevărată pocăință și
întoarcere. Posibilitatea ne-a dat-o Dumnezeu,
harul este al Său, dar noi avem cheia Împărăției:
pocăința.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica după Botezul Domnului
– Începutul Propovăduirii Domnului, Sf. Ev.
Matei 4, 12-17, 8 ianuarie)
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Porunca recunoștinței

„Iisuse, Învățătorule, miluiește-ne!” (Luca 17, 13)
Un grup de 10 leproși, aflați probabil în căutare
de hrană în satul prin care trecea Mântuitorul, și care
auziseră de El că era făcător de minuni, de departe
strigând, L-au rugat: „Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă
de noi!” (Luca 17, 13)
Coborând spre Ierusalim, Domnul venea din
nordul Țării Sfinte, trecând printr-un sat, unde L-au
întâmpinat aceștia. Oameni suferinzi de o boală
incurabilă, căruia doctorii nu-i găsiseră leac, trăiau
izolați, după cum era legiferat în Ierusalim, la marginea comunității. Pentru ei nu existau spitale. Locuiau în locuri părăsite, izolate, în morminte goale, în
peșteri sau văi ascunse. Orice atingere de ei însemna
molipsire. Leproșii nu locuiau decât cu leproșii. Mila
părinților, a rudelor, a oamenilor cu inimă bună îi
hrănea și îi îmbrăca. Se hrăneau din vase care nu se
mai dădeau niciodată înapoi, ci erau puse deoparte
pentru a nu mai fi atinse.
La vederea și la auzul rugăminții lor, Mântuitorul
are o reacție imediată: „Mergeți și vă arătați preoților!”
Văzându-i pe leproși, Iisus Își aduce aminte de Lege,
așa era scris, că, dacă printr-o minune, un lepros s-ar
fi vindecat, el trebuia să fie cercetat de preot de la
care căpăta un certificat de vindecare. Doar cu acesta
s-ar mai fi putut întoarce în comunitate.
Tocmai pentru că preoții erau cei care constatau
boala, de aceea tot ei erau cei care făceau cercetarea
vindecării. Au plecat fără să spună ceva, dar pe drum
s-au vindecat. Unul a socotit să se întoarcă din drum
să-I mulțumească Binefăcătorului său, iar ceilalți 9
au mers mai departe, fie la preoți, fie la casele lor.
Celui întors și recunoscător, Mântuitorul îi spune
memorabilele cuvinte: „Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu
s-a aflat să vină să dea slavă lui Dumnezeu decât
străinul acesta?” S-a întors cel de alt neam și de altă
lege, recunoscătorul era samarinean. Acum stătea la
picioarele lui Iisus, mulțumindu-I pentru vindecare,
când a auzit cuvintele: „Scoală-te și du-te. Credința
ta te-a mântuit.”
Istorisirea a ajuns până la noi prin paginile Sfintei
Evanghelii, tocmai pentru că Domnul a voit să ne
dea o învățătură despre o rară virtute: recunoștința.
În vorbirea de toate zilele auzim și spunem și noi:
recunoștința – floare rară -, deși n-ar trebui să fie
rară. Ar trebui să fie peste tot, la toți oamenii, care
primesc de la Dumnezeu sau de la ceilalți oameni,
un bine, un dar, o vindecare sau atenție. Se vede
însă că nu se află pe toate drumurile, crește rar în
sufletele fraților oameni.
Întâmplarea cu leproșii nu ne pune probleme de
interpretare, unul din zece oameni a fost recunoscător. Ne întrebăm dacă suntem dintre cei nouă sau

ca acela unu?
Nu am fost leproși, dar am avut cu siguranță în
viață mari nevoi și am cerut ajutor de la Dumnezeu
sau de la semeni. Și ni s-a făcut. Poate nu am învățat
că întotdeauna după un bine pe care l-am primit,
recunoștința este obligatorie. Nerecunoscătorul nu
are simțul valorilor, nici al echității, nici al bunătății.
El doar primește, dar nu întoarce niciodată. Profită
de binele primit ca un hoț, ca de ceva găsit în drum,
nu ca de darul unei inimi bune. Se uită binele primit?
Niciodată. Nu au memorie cei nerecunoscători?
Au, dar se fac că uită. Cu atât mai ciudat cu cât
recunoștința nu cere sacrificii materiale. Mulțumirea
este născătoare de alte fapte bune, de aceea trebuie
împlinită ca o poruncă.
Sfântul Grigorie Taumaturgul scrie către Origen:
„Socotesc lipsa de recunoștință ca pe un lucru urât.
Acela care nu ține minte binele făcut lui și nu arată
recunoștință săvârșește o greșeală de neiertat.”
(Discurs către Origen, III) și continuă: „…stă în firea
lucrurilor ca oamenii superiori, care au adunat în
cuget o adevărată comoară, să răsplătească pe
binefăcătorii lor pe măsura puterii și a binefacerilor
primite.” Nimic nu s-a dus în van, răsplata vine de la
Dumnezeu, de la El trebuie așteptată.
A rămas în popor o zicală: „a încălzit șarpele la
sân.” Iată un exemplu de om care a căzut în rândul
reptilelor necuvântătoare. Este întreitul răufăcător:
nu răspunde cu recunoștință, pentru binele primit,
nu face bine în schimbul binelui, face rău pentru
binele primit. Ce bine l-a găsit poporul și-l descrie
pe cel care te mușcă pe ascuns, chiar și atunci
când primește bine din partea ta. Se spune că, la
masă, Dumnezeu a chemat toate virtuțile. Au venit
bunătatea, simplitatea, adevărul, credința, dragostea,
speranța, mila, generozitatea, smerenia, modestia.
Se cunoșteau și vorbeau și erau pline de bunăvoie. Doar două, deși stăteau alături, nu vorbeau.
Le-a întrebat Dumnezeu: „Voi de ce tăceți?” „Nu
ne cunoaștem. Nu ne-am întâlnit niciodată!” Așa
se întâmplă când lucrurile ies din ordinea naturală,
bunăvoința și recunoștința nu se cunosc.
Numai sufletul orgolios, mândru, plin de sine, pervertit, numai acela uită bunăvoința care i s-a arătat
de către Dumnezeu sau de către semeni.
Dumnezeu nu vrea recunoștință pentru sine, nu
vrea mulțumirea, decât ca să vadă că în noi s-a
schimbat ceva, că în sufletul nostru s-a transformat
ceva, că bunăvoința pe care am primit-o ne-a făcut
și pe noi mai buni.
Vindecarea celor 10 leproși ne învață să ne rugăm. Ne învață că Dumnezeu ascultă rugăciunea
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noastră. Există 3 feluri de rugăciuni: de cerere, de
laudă, de mulțumire. De obicei noi facem doar rugăciuni de cerere. Prin aceasta ne înscriem printre
cei 9. Ca să ne asemănăm celui unu, mulțumitorului,
trebuie să facem și rugăciuni de mulțumire.
Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și pe cei care
ne fac binele. Înseamnă a vorbi de bine. A cere harul lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este Cuvântul.
Atunci chemăm Cuvântul, Logosul lui Dumnezeu, pe
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Fiul lui Dumnezeu în viața noastră.
Să fim ca acel unu care s-a întors cu mulțumire și
viața să ne fie presărată cu flori de recunoștință, căci
numai așa se reînnoiește în noi bunăvoința lui Dumnezeu și vin la noi harul și mila Fiului Său. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXIX-a după Rusalii, a
celor 10 leproşi, Sf. Ev. Luca 17, 12-19, 15 ianuarie)

Veghează-mă, să nu mă nărui!

Cât încă-i lutul crud în mine,
În neputința mea mai stărui
Şi Te implor, Slăvit Stăpâne,
Veghează-mă, să nu mă nărui!

Când mă înalț prea sus în lume
Şi mă agăț de viitor,
Ajută-mă, Te rog, Stăpâne,
Să-mi amintesc că-s muritor!

Izvor de viaţă şi lumină,
Stăpâne-al spațiului Ceresc,
Eu, care nu-s decât țărână,
Învăță-mă să mă smeresc!

Veghindu-mă să nu mă clatin
Sub tot belșugul cel lumesc,
Cu fruntea-ncoronată-n dafin,
Învaţă-mă să-Ţi mulțumesc!

Cum ura-mi picură în suflet
Şi crește-n fiecare zi,
Dă-mi harul Tău să pot să cuget
Şi-nvaţă-mă să pot iubi!

Păcatu-mi picură în sânge
Robit mereu de Cel Hain,
Dă-mi, Doamne, lacrimi să pot plânge,
Să schimb destinul lui Cain!

Ca nelăsând Cel Rău să toarne
Otrava urii-n mintea mea,
Te rog, Preamilostive Doamne,
Învaţă-mă să pot ierta!

Şi înnoit prin al Tău nume,
Sub Harul Cel Dumnezeiesc,
Te rog să nu mă lași, Stăpâne,
Şi-nvaţă-mă să Te slăvesc!

Păhărelul cu nectar
Două litere oarecare
vorbeau între ele cu voce tare:
- Suntem închise în cartea asta pentru vecie!
zise o Majusculă stacojie,
pentru care eu, un scriitor poznaş,
nutrisem, când eram mititel, un respect uriaş.
- Asta este părerea ta,
eu zic că ne putem oricând fofila!
răspunse o literă mărunţică,
aflată nu prea departe,
străduindu-se, pentru început,
să iasă de sub semnul de carte.
- Lasă, că ştiu eu mai bine,
cunoşteam multe majuscule… ca şi mine.
Ne adunam, pline de măreţie,
în jurul câte unui subiect...
Dar, astăzi unde sunt? E suspect!

Ca-n așteptata judecare,
Nu pentru cât aş merita,
Ci pentru marea Ta-ndurare,
Primeşte-mă de-a dreapta Ta!
Radu Cârstoiu Arbore

Fotografie de
Părintele Valerian Cruceru

Poveste cu două litere
- Ascultă… Auzi? Un foşnet!
Mie mi se pare
că o să ieşim foarte curând la plimbare…
- Nu mai sper, este inutil!
- Ah, dacă am avea norocul
să trecem pe sub ochii unui copil!
Să fim citite o dată şi încă o dată,
la nesfârşit!
- Ajunge, dragă, m-am plictisit!
Dar minunea se petrecu.
Şi ţinu… două zile.
Cât îi luă unei fetiţe curioase şi sprintene
să ajungă
până la capătul ultimei file.
Elia David
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Copilărie

Poezie de Monica Buțu

Copilărie
ești decupată din hârtie
de un alb imaculat
sau colorată câteodată
în culori
pe care doar copiii
știu să le inventeze.
Ești răsăritul ce se naște
dintre brume și ierni
dintre nămeți și oameni de zăpadă.
Bucuria ce vine de la tine
e mai veche
decât bucuria mugurilor
ce-și împletesc din raze primăvara.
Ne porți prin viață de mână,
apoi te stingi încet

apunându-ți lumina-ntr-o stea
și ea va cădea,
dar tu nu te naști din nou
cu fiecare copil ce se naște,
cu fiecare copil ce crește,
cu fiecare copil ce rămâne în noi.

Zaheu, grăbeşte-te şi dă-te jos!
Sfânta Evanghelie din această duminică, a
XXXII-a după Pogorârea Sfântului Duh, ne prezintă întâlnirea dintre un om bogat, mai marele
vameşilor, numit Zaheu, şi Mântuitorul Iisus
Hristos. Această întâlnire este importantă, dacă
ne gândim că ea poate fi întâlnirea oricărui om
bogat cu Dumnezeu. Însă bogăţia poate fi nu
numai materială, căci sunt mulţi săraci material,
care sunt plini de diferite patimi, încât se pot
considera mai bogaţi ca bogaţii. Desigur, ca un
om ca Zaheu să aibă posibilitatea de a-L întâlni
pe Dumnezeu, trebuie ca acesta să nu se fi închis cu totul harului, şi astfel să-şi dorească să-L
cunoască pe Dumnezeu, aşa cum Zaheu din
Sfânta Evanghelie de astăzi „căuta să vadă cine
este Iisus”. Acest lucru, deşi este posibil, nu este
cu uşurinţă de împlinit, pentru că în foarte multe
cazuri bogăţia însăşi devine un fals dumnezeu,
adică un idol, care nu te mai lasă să te închini
adevăratului Dumnezeu.
Dar totuşi să presupunem că nu este totul
pierdut şi cel bogat vrea să-L cunoască, să se
apropie de Dumnezeu, pentru că simte că îi
lipseşte ceva, deşi din punct de vedere material
are de toate, totuşi sufleteşte nu este împlinit, nu
este mulţumit. Acesta, pentru a se putea întâlni
pe Dumnezeu, pentru a-L putea primi în casa
sufletului său pe Hristos Domnul, trebuie să se
grăbească să se dea jos, adică să se coboare
degrabă de la înălţimea la care l-a ridicat mân-

dria, căci, datorită bogăţiei, mulţi sunt înconjuraţi
de fumul mândriei, începând să creadă despre
ei că precum sunt ei nu mai este nimeni, nu a
mai fost şi nici nu va mai fi. Dacă ne gândim cu
sinceritate câte generaţii s-au perindat înaintea
noastră pe pământ şi câte vor mai veni după noi,
ne putem da seama cu uşurinţă că nu suntem
noi „cei mai cei” şi că mai devreme sau mai
târziu şi noi vom urma celor care au plecat înaintea noastră din lumea aceasta, şi chiar dacă
ne-am amăgit crezându-ne că suntem noi „cei
mai cei”, ajungem să fim cei mai cei din cimitir,
pentru că acolo se termină slava lumii acesteia,
iar sufletul nostru poate ajunge acolo unde este
tatăl mândriei, cel care din înger luminat a ajuns
prin mândrie diavol întunecat.
Pentru a ne izbăvi de această cumplită patimă, care ne înalţă, încât ne face să ne pierdem
sufletele, avem ca îndemn cuvintele Sfântului
Ioan Casian, care în învăţătura sa „Despre cele
opt gânduri ale răutăţii”, spune despre mândrie:
„Şi precum ciuma cea aducătoare de stricăciune
nimiceşte nu numai un mădular al trupului, ci întreg trupul, aşa mândria nu strică numai o parte
a sufletului, ci tot sufletul. Fiecare din celelalte
patimi, deşi tulbură sufletul, se războieşte numai
cu virtutea opusă şi căutând să o biruiască pe
aceea, întunecă numai în parte sufletul. Patima
mândriei însă întunecă întreg sufletul şi-l prăbuşeşte în cea mai adâncă prăpastie. Ca să înţe-
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legem mai lămurit cele zise, să luăm seama la
lucrul următor: îmbuibarea stomacului se sârguieşte să strice înfrânarea; curvia, curăţia; iubirea
de argint, sărăcia; mânia, blândeţea; şi celelalte
feluri ale păcatului asemenea pe celelalte virtuţi
opuse. Dar păcatul mândriei, când pune stăpânire pe bietul suflet, ca un tiran prea cumplit care a
cucerit o cetate mare şi înaltă, îl dărâmă în întregime şi îl surpă până în temelii. Mărturie despre
aceasta este îngerul acela, care pentru mândrie
a căzut din cer. Căci fiind zidit de Dumnezeu şi
împodobit cu toată virtutea şi înţelepciunea, n-a
voit să le recunoască pe acestea venite din darul
Stăpânului, ci din firea sa. De aceea s-a socotit

în zadar s-ar trudi ziditorii” (Ps. 16, 1), şi în sfârşit
cel zis de Apostol: „Nu a celui ce voieşte, nici a
celui ce aleargă, ci a lui Dumnezeu, care miluieşte” (Rm. 9, 16). Căci chiar de ar fi cineva cât
de fierbinte cu osârdia şi de sârguitor cu vrerea,
fiind legat de trup şi sânge nu va putea ajunge
la desăvârşire, decât prin mila lui Hristos şi prin
harul Său. Pentru că zice Iacov: „Toată darea
cea bună de sus este” (Iac. 1, 17); iar Apostolul
Pavel zice: „Ce ai tu, ce nu ai luat? Iar dacă ai
luat, ce te lauzi ca şi cum n-ai fi luat şi te făleşti
ca de ale tale?” (I Cor. 4, 7).
Iar că mântuirea ne vine prin harul şi mila lui
Dumnezeu, ne dă mărturie adevărată tâlharul

pe sine întocmai ca Dumnezeu. Gândul acesta
al lui mustrându-l Proorocul zice: „Ai zis întru
inima ta: şedea-voi pe un munte înalt, pune-voi
scaunul meu peste nori şi voi fi asemenea Celui
Prea înalt” (Is. 14, 13-14). Iată tu om eşti şi nu
Dumnezeu. Si iarăşi alt Prooroc zice: „Ce te
făleşti întru răutate puternice?” (Ps. 101, 3), şi
celelalte ale psalmului. Deci, ştiind acestea, să
ne temem şi „cu toată străjuirea să păzim inima
noastră” (Prov. 4, 23), dinspre duhul mândriei cel
purtător de moarte, zicând în noi înşine de câte
ori am dobândit vreo virtute, cuvântul Apostolului:
„Nu eu, ci darul lui Dumnezeu, carele este cu
mine” (I Cor. 15, 10), şi cel zis de Domnul: „Fără
de Mine nu puteţi face nimic” (In. 15, 5), sau cel
zis de Proorocul: „Dacă Domnul nu ar zidi casa,

acela de pe cruce, care a primit Raiul nu ca
preţ al virtuţii, ci prin harul şi mila lui Dumnezeu.
Acestea ştiindu-le Părinţii noştri, toţi cu un glas
au învăţat, că nu putem ajunge într-alt fel la desăvârşirea virtuţii, fără numai prin smerenie. Iar
aceasta se naşte din credinţă, din frica lui Dumnezeu, din blândeţe şi din sărăcia desăvârşită,
prin care ne vine şi dragostea desăvârşită, cu
darul şi cu iubirea de oameni a Domnului nostru
Iisus Hristos, Căruia se cuvine slava în veci.
Amin” (Filocalia, vol. I, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stăniloae, Ed. Humanitas, 1999, pp. 133-135).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii,
a lui Zaheu, Sf. Ev. Luca 19, 1-10, 22 ianuarie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Chemarea neamurilor

Pentru a săvârşi această minune, Domnul
nostru Iisus Hristos iese din ţinuturile iudaice
şi intră într-un pământ străin de Ţara Sfântă,
un pământ cu oameni păgâni, închinători la
idoli. Însă mai întâi Domnul a ieşit din ţinuturile
dumnezeirii Sale şi a venit în hotarele omenirii
căzute şi întunecate de păcat pentru a ne putea
mântui. Dar şi femeia pentru a se putea întâlni
cu Dumnezeu şi ea a ieşit din ţinuturile sale, ale
poporului său, tot aşa şi noi pentru a ne putea
întâlni cu Dumnezeu trebuie să părăsim felul
nostru păcătos de vieţuire spre a primi şi noi
lucrarea lui Dumnezeu.

Minunea făcută cu fiica femeii cananeence
rămâne peste veacuri o dovadă că Dumnezeu
răspunde chemării omului care are credinţă şi
îşi îndreaptă viaţa spre El, indiferent de neamul
din care provine. Se împlineşte astfel cuvântul
pe care Sfântul Apostol Petru îl spune în legătură cu venirea la credinţă a sutaşului Corneliu,
care nu făcea parte din poporul ales, inspirat
de Dumnezeu, zice: „Cu adevărat înţeleg că
Dumnezeu nu este părtinitor ci, în orice neam,
cel ce se teme de El şi face dreptate este primit
de El” (F.A. 10, 34-35). Însă cum era şi firesc,
Mântuitorul vine mai întâi în mijlocul poporului
ales, care fusese pregătit prin toată rânduiala
Vechiului Testament, de aceea şi când îi trimite
pe Sfinţii Apostoli, în prima misiune de propovăduire le-a zis: „În căile păgânilor să nu mergeţi,
şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi; ci
mai degrabă mergeţi către oile pierdute ale casei
lui Israel” (Mt. 10, 5-6), sau cum spune în Sfânta
Evanghelie de astăzi: „Nu sunt trimis decât către
oile cele pierdute ale casei lui Israel”.
Dar pentru că cei chemaţi întâi nu L-au primit,
după cum zice Sfântul Apostol Ioan: „Întru ale
Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Şi celor

câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a
dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu,
care nu din sânge, nici din poftă trupească,
nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu
s-au născut” (In. 1, 11-13), acestor îndărătnici
Domnul le adresează cuvinte grele: „Ierusalime,
Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre
ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să
adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii
săi sub aripi, dar nu aţi voit. Iată, casa voastră
vi se lasă pustie” (Mt. 23, 37-38), pentru ca după
Înviere să le dea poruncă Apostolilor zicând:
„Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”
(Mt. 28, 19).
Mustrarea Domnului are în
vedere făţărnicia şi împietrirea
inimii lor, după cum spusese mai
demult despre iudei şi prorocul
Isaia, ale cărui cuvinte le repetă
Mântuitorul, zicând: „Poporul
acesta Mă cinsteşte cu buzele,
dar inima lor este departe de
Mine, şi zadarnic Mă cinstesc
ei, învăţând învăţături ce sunt
porunci ale oamenilor” (Mt. 15,
8-9), pentru că „El, răspunzând,
le-a zis: De ce şi voi călcaţi porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră?” (Mt.
15, 3). Această permanentă împotrivire a iudeilor
faţă de Domnul, datorată în mare parte împietririi
lor şi rămânerii lor la nivelul Legii Vechi, date de
Dumnezeu prin Moise, a făcut ca Domnul să
pronunţe asupra lor sentinţa de dezmoştenire:
„De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu
se va lua de la voi şi se va da neamului care va
face roadele ei” şi în locul lor să fie chemate neamurile, care nu fuseseră pregătite, dar la care
Dumnezeu a găsit, ca şi la femeia cananeeancă:
nădejde, credință, dragoste şi smerenie, virtuţi
care îi dau omului posibilitatea de a primi în sine
lucrarea lui Dumnezeu.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XVII-a după Rusalii, a
Cananeencei, Sf. Ev. Matei 15, 21-28, 29 ianuarie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”
Duminică, 22 ianuarie: Studiu biblic, Sf. Ev. Ioan, cap. 2.
29 ianuarie: Acatistul Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan.
Informații la avizierul Bisericii.
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