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și Viața. Nimeni nu vine

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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Editorial

Scrisoare către un arhiereu

Iubite Preasfințite Părinte, blagosloviți.
Îndrăznesc să spun acum că nevoie
este ca, mai ales noi, „fețele bisericești”, să
„deosebim vremea” (Lc. 12, 54-57) în care
ne aflăm istoric, spre a lucra împreună cu
Domnul în via Lui – și să tragem în aceeași
direcție cu El.
Vremea este a cernerii. Va trebui sa pierdem pe mulți din rândurile preoților si din
numărul credincioșilor: aceasta în Apus s-a
și făcut, mai ales după război, îndeosebi din
anii ’50 încoace; iar cei ce au rămas – dintre
aceștia sunt cei care acum recunosc, și iubesc
– și primesc, acolo, Ortodoxia. Paradoxal, pe
noi Comunismul ne-a păzit, într-o măsură, în
felul lui; dar acum a venit vremea (Ioan 17, 1).
Vom fi nevoiți să vedem propășiri si izbânzi
din partea catolicismului si a celorlalte secte;
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

să ne vedem făcuți de râs și de rușine de către mass-media, și pe noi înșine, și pe iubita
noastră Biserică, și tot ce avem mai scump și
mai sfânt în lume; să răbdăm ocări si prigoane
din afară, iar dinlăuntru smintiri, și poticniri, și
vânzări (Apoc. 13, 7).
Comunismul a lovit cu sabia; „New Age”ul – mai ales cu minciunile acestui veac trecător: căci a început „ceasul lor, si stăpânia
întunerecului“ (Lc. 22, 53). Și dacă „s-a dat
lor stăpânire” (Apoc. 13, 7), cine va putea sta
împotriva voii lui Dumnezeu?
Dar, lui Dumnezeu voim noi a sta împotrivă? Cum, atunci, vom fi lui Biserică, și
Mireasă Hristosului Lui? Căci judecând după
Scripturi, precum și după priveliștea care
ne înconjoară, nevoie este de acest necaz,
pentru ca Biserica – adică noi – să se curețe
de toate preacurviile ei, să se spele de toată
necurăția ei (Iez. cap. 16), să se „lămurească”, întru cele din urmă, ca aurul în cuptorul
ispitirii, să se lepede de tot ce este străin
sfințeniei ei, să se smerească până în sfârșit,
să se gătească Mireasă în așteptarea Mirelui
(Apoc. 22, 16-17).
Acum va trebui să se lămurească credința
noastră; acum se va vedea, în sfârșit, ce va fi
fost Biserică – și ce nu; acum – care va fi fost
acel „popor binecredincios de pretutindenea”
(cf. Liturghierelor recente), și ce anume va
rămânea „neclătit de porțile iadului” (Mt. 16,
18)… și ce va trebui să cadă. Nevoie este de
acest „necaz” (cf. I Tes. 5, 3), pentru că acum,
în sfârșit, Vremea stă să nască Veșnicia.
Înfricoșătoare lucruri… dar nu „băgându-ne capul în nisip”, ca struțul, ne vom
pregăti pentru ceea ce nu vom putea stăvili.
Înfricoșată vreme; dar, dacă de la Dumnezeu
îngăduită – mântuitoare. „Acum mai aproape
este nouă mântuirea decât când am crezut” (Rom. 13, 11) și decât când au crezut
Continuare în pagina 2
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strămoșii noștri; că în zilele Sfântului Ioan
Botezătorul doar „se apropiase” Împărăția
Cerurilor (Mt. 3, 2), acum este „lângă
uși“ (Mc. 13, 29), și „mlădițele smochinului”
vestesc vara (Mc. 13, 28).
Acum a și început acea vreme când „cel
ce nedreptățește – mai nedreptățească, și cel
ce spurcă – mai spurce” (Apoc. 22, 11) – și
oare nu s-a umplut întreg globul pământesc
de „promiscuitate” si de libertinaj neînfrânat,
că cele de negândit în urmă cu vreo treizeci
de ani – acum sunt „monedă curentă”? –...
dar, deși mai puțin vădit, și vremea când „și
cel drept mai facă dreptate, și cel sfânt mai
sfințească-se“, ca „Cel ce este să vie va veni,
și nu va [mai] zăbovi“, și „plata Lui în mâna
Lui” (Evr. 10, 37 si Apoc. 22, 11-12) pentru
fiecare.
Vremea este ca Biserica să se întoarcă
întru ale sale, să ne reînvățăm mai multă încredere în Dumnezeu decât în cele văzute și
„mai la îndemână“, și să ne sprijinim mai mult
pe mijloacele lui Dumnezeu, decât pe mijloacele acestei lumi; iar aceasta, îndeosebi când
aceste mijloace ne silesc să îmbrățișăm și
atitudinile acestei lumi, punând deoparte, fie și
provizoriu, poruncile lui Hristos. Că astăzi, de
ne vom afla despărțiți de Hristos, ce ne vom
face, de la noi înșine, când ne vor întâmpina
„porțile iadului“ (Ier. 12, 5)? – „Nu întru putere
mare, nici întru tărie, ci întru Duhul Meu, zice
Domnul Atotțiitorul” (Zah. 4, 6).
Iubite Preasfințite Părinte, mă rog Domnului să vă împărtășească în inimă ce este
în sufletul meu, făcând și scriind acestea, ca
nu numai să nu vă întristez, ci, poate chiar,
oarecum, să vă și aducă bucurie. […]
Domnul să ne lumineze în toată vremea
să facem ce este drept înaintea Lui. Iar
acum că îmbătrânim, El Însuși să ne învețe
să facem precum pe Petru l-a povățuit ce
să facă, „când va îmbătrâni” el (Ioan 21,
18). […]
Sursa: Ieromonahul Rafail Noica,
Cultura Duhului, Ed. Reîntregirea,
Alba Iulia, 2002

Îndemn la rugăciune,
disciplină și unitate
bisericească
Ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu multă
durere în suflet, cerem iertare tuturor credincioșilor pentru tulburarea produsă de acuzațiile aduse public unor
clerici privind anumite abateri de la morala creștină.
Întrucât peste câteva zile începe perioada postului
Adormirii Maicii Domnului (1–14 august), când fiecare creștin ortodox se roagă mai mult și se gândește
mai mult la propriile sale păcate sau greșeli, cerând,
prin spovedanie, iertare de la duhovnic pentru a se
împărtăși mai des cu Sfânta Euharistie, este mare
nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu și pentru înnoirea
vieții duhovnicești a clerului Bisericii noastre de toate
rangurile (diaconi, preoți, ierarhi), precum și a vieții
monahilor și credincioșilor mireni.
Să ne rugăm Maicii Domnului nostru Iisus Hristos,
Păstorul și Păzitorul sufletelor noastre (I Petru 2, 25),
să lumineze și să ajute cu rugăciunile ei pe toți slujitorii
Bisericii lui Hristos și pe toți credincioșii ei, pentru a
spori în viață curată și sfântă, în faptele iubirii milostive
față de cei aflați în nevoi și în necazuri, spre a dobândi
pace, bucurie și binecuvântare de la Dumnezeu, în
familie, în parohie și în societate.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Sursa: basilica.ro
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Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL VIII

1. Iar Iisus S-a dus la Muntele Măslinilor.
2. Dar dimineața iarăși a venit în templu, și tot poporul
venea la El; și El, șezând, îi învăța.
3. Și au adus la El fariseii și cărturarii pe o femeie,
prinsă în adulter și, așezând-o în mijloc,
4. Au zis Lui: Învățătorule, această femeie a fost prinsă
asupra faptului de adulter;
5. Iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca
acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici?
6. Și aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de ce să-L
învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul
pe pământ.
7. Și stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat și le-a zis:
Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra
asupra ei.
8. Iarăși plecându-Se, scria pe pământ.
9. Iar ei auzind aceasta și mustrați fiind de cuget,
ieșeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni și
până la cel din urmă, și a rămas Iisus singur și femeia,
stând în mijloc.
10. Și ridicându-Se Iisus și nevăzând pe nimeni decât
pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nu te-a
osândit nici unul?
11. Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Și Iisus i-a zis:
Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai
păcătuiești.
12. Deci iarăși le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina
lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci
va avea lumina vieții.
13. De aceea fariseii I-au zis: Tu mărturisești despre
Tine Însuți; mărturia Ta nu este adevărată.
14. A răspuns Iisus și le-a zis: Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată,
fiindcă știu de unde am venit și unde Mă duc. Voi nu știți
de unde vin, nici unde Mă duc.
15. Voi judecați după trup; Eu nu judec pe nimeni.
16. Și chiar dacă Eu judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Eu și Cel ce M-a trimis
pe Mine.
17. Și în Legea voastră este scris că mărturia a doi
oameni este adevărată.
18. Eu sunt Cel ce mărturisesc despre Mine Însumi și
mărturisește despre Mine Tatăl, Cel ce M-a trimis.
19. Îi ziceau deci: Unde este Tatăl Tău? Răspuns-a
Iisus: Nu mă știți nici pe Mine nici pe Tatăl Meu; dacă M-ați
ști pe Mine, ați ști și pe Tatăl Meu.
20. Cuvintele acestea le-a grăit Iisus în vistierie, pe
când învăța în templu; și nimeni nu L-a prins, că încă nu
venise ceasul Lui.
21. Și iarăși le-a zis: Eu Mă duc și Mă veți căuta și
veți muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteți
veni.
22. Deci ziceau iudeii: Nu cumva Își va ridica singur
viața? Că zice: Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni.
23. Și El le zicea: Voi sunteți din cele de jos; Eu sunt
din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta; Eu nu sunt

din lumea aceasta.
24. V-am spus deci vouă că veți muri în păcatele
voastre. Căci dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în
păcatele voastre.
25. Deci Îi ziceau ei: Cine ești Tu? Și a zis lor Iisus:
Ceea ce v-am spus de la început.
26. Multe am de spus despre voi și de judecat. Dar Cel
ce M-a trimis pe Mine adevărat este, și cele ce am auzit
de la El, Eu acestea le grăiesc în lume.
27. Și ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl.
28. Deci le-a zis Iisus: Când veți înălța pe Fiul Omului,
atunci veți cunoaște că Eu sunt și că de la Mine însumi nu
fac nimic, ci precum M-a învățat Tatăl, așa vorbesc.
29. Și Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat
singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui.
30. Spunând El acestea, mulți au crezut în El.
31. Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El:
Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat
ucenici ai Mei;
32. Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face
liberi.
33. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânța lui
Avraam și nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu
că: Veți fi liberi?
34. Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun:
Oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului.
35. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă
rămâne în veac.
36. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veți fi întradevăr.
37. Știu că sunteți sămânța lui Avraam, dar căutați să
Mă omorâți, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi.
38. Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi
faceți ceea ce ați auzit de la tatăl vostru.
39. Ei au răspuns și I-au zis: Tatăl nostru este Avraam.
Iisus le-a zis: Dacă ați fi fiii lui Avraam, ați face faptele lui
Avraam.
40. Dar voi acum căutați să Mă ucideți pe Mine, Omul
care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta.
41. Voi faceți faptele tatălui vostru. Zis-au Lui: Noi nu
ne-am născut din desfrânare. Un tată avem: pe Dumnezeu.
42. Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu are fi Tatăl vostru,
M-ați iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieșit și am
venit. Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a
trimis.
43. De ce nu înțelegeți vorbirea Mea? Fiindcă nu puteți
să dați ascultare cuvântului Meu.
44. Voi sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți
poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de
oameni și nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr
întru el. Când grăiește minciuna, grăiește dintru ale sale,
căci este mincinos și tatăl minciunii.
45. Dar pe Mine, fiindcă spun adevărul, nu Mă
credeți.
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Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL VIII

46. Cine dintre voi Mă vădește de păcat? Dacă spun
adevărul, de ce voi nu Mă credeți?
47. Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui
Dumnezeu; de aceea voi nu ascultați pentru că nu sunteți
de la Dumnezeu.
48. Au răspuns iudeii și I-au zis: Oare, nu zicem noi
bine că Tu ești samarinean și ai demon?
49. A răspuns Iisus: Eu nu am demon, ci cinstesc pe
Tatăl Meu, și voi nu Mă cinstiți pe Mine.
50. Dar Eu nu caut slava Mea. Este cine să o caute
și să judece.
51. Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi
cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac.
52. Iudeii I-au zis: Acum am cunoscut că ai demon. Avraam a murit, de asemenea și proorocii; și Tu zici: Dacă cineva
va păzi cuvântul Meu, nu va gusta moartea în veac.
53. Nu cumva ești Tu mai mare decât tatăl nostru
Avraam, care a murit? Și au murit și proorocii. Cine te

faci Tu a fi?
54. Iisus a răspuns: Dacă Mă slăvesc Eu pe Mine
Însumi, slava Mea nimic nu este. Tatăl Meu este Cel care
Mă slăvește, despre Care ziceți voi că este Dumnezeul
vostru.
55. Și nu L-ați cunoscut, dar Eu Îl știu; și dacă aș zice
că nu-L știu, aș fi mincinos asemenea vouă. Ci Îl știu și
păzesc cuvântul Lui.
56. Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă
ziua Mea și a văzut-o și s-a bucurat.
57. Deci au zis iudeii către El: Încă nu ai cincizeci de
ani și l-ai văzut pe Avraam?
58. Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt
mai înainte de a fi fost Avraam.
59. Deci au luat pietre ca să arunce asupra Lui. Dar
Iisus S-a ferit și a ieșit din templu și, trecând prin mijlocul
lor, S-a dus.
(bibliaortodoxa.ro)

Despre vederea Împărăției lui Dumnezeu
Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos a
avut loc cu puțin timp înainte de Pătimiri „mai precis, cu
patruzeci de zile înainte ca Hristos să pătimească și să
fie răstignit” (Arhim. Hierotheos Vlachos, Predici la Marile
Sărbători, trad. Daniela Filioreanu, Ed. Egumenița, Galați,
2004, p. 126). Acest lucru L-a
făcut cu scopul de a-i întări pe
ucenici în credința că El este
Fiul lui Dumnezeu, pregătindu-i
în acest fel pentru cele ce aveau
să se petreacă în zilele care au
urmat. Chiar dacă prăznuirea
acestei sărbători ar fi trebuit să
fie făcută mai înainte de Paști,
totuși fixarea ei pe 6 august
nu este întâmplătoare, pentru
că ea precede cu patruzeci de
zile, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci de la 14 septembrie,
sărbătoare ținută cu post, fiind
considerată la fel cu Sfânta și
Marea Vineri.
Momentul schimbării la Față
a Domnului este acela în care
ucenicii sunt urcați pe Muntele
Tabor și, ca urmare a acestei
ridicări a lor de către Domnul
Hristos de la cele pământești,
a înălțării lor, ei sunt învredniciți
să vadă acea slavă necreată a
lui Dumnezeu, ce izvorăște din
Ființa Sa dumnezeiască, cu alte
cuvinte Dumnezeu li S-a descoperit, li S-a revelat Sfinților
Apostoli, care urmându-L pe Mântuitorul Hristos au fost
curățiți și astfel au dobândit cunoștința de Dumnezeu și au
putut să primească Lumina dumnezeiască. Prin aceasta,
Domnul nostru Iisus Hristos a dezvăluit ceea ce era ascuns

în Sine, slava Dumnezeirii ce ține de firea dumnezeiască
Care S-a unit cu firea omenească în clipa zămislirii în
pântecele Născătoarei de Dumnezeu. Din clipa în care El
a luat „chip de rob” (Filip. 2), a ascuns în Sine ceea ce El
era dintotdeauna, pentru ca ucenicii și toți cei care L-au
văzut cu trup să nu fie nimiciți, să
nu fie arși din cauza nevredniciei
lor, întrucât nu erau pregătiți să
vadă această slavă ce izvorăște
din firea dumnezeiască. Când
Moise în Vechiul Testament I-a
cerut lui Dumnezeu să-i arate
„Slava Sa”, Dumnezeu i-a spus
că: „Fața Mea însă nu vei putea
s-o vezi, că nu poate vedea omul
fața Mea și să trăiască” (Iș. 33,
20), după ce mai înainte când
slava Domnului s-a pogorât pe
muntele Sinai, Dumnezeu i-a zis
lui Moise: „Pogoară-te și oprește
poporul, ca să nu năvălească
spre Domnul, să vadă slava Lui,
că vor cădea mulți dintre ei” (Iș.
19, 21), adică vor muri toți cei
care nu s-au curățit și, necurați
fiind, slava lui Dumnezeu îi va
nimici.
Sfântul Ioan Damaschin spune că pe Tabor, când Domnul
Hristos S-a schimbat la Față, El
nu a luat o altă înfățișare și nici
nu S-a transformat, ci S-a arătat
ucenicilor cu adevărata Lui față, iar Sfântul Ioan Gură de
Aur spune că Hristos nu a dezvăluit întreaga Dumnezeire,
ci numai o mică parte din energia Sa, acest adevăr este
scos în evidență și de troparul Praznicului care spune:
„arătându-le ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea”,
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le-a vorbit ucenicilor: „Adevărat grăiesc vouă că sunt unii
din cei care stau aici care nu vor gusta moartea până ce
nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind întru putere
(Mc. 9, 1).
„Despre Împărăția lui Dumnezeu se spun multe. Unii o
identifică cu o instaurare a voii lui Dumnezeu asupra lumii,
iar alții cu fericirea viitoare a celor drepți. Faptul că există
o legătură între Împărăția lui Dumnezeu și Schimbarea
la Față a lui Hristos arată că, în realitate, Împărăția lui
Dumnezeu este contemplarea harului necreat și a slavei
Dumnezeului Treimic în firea omenească a Cuvântului și,
bineînțeles, îndumnezeirea omului. În legătură cu acest
aspect, Sfântul Grigorie Palama face o observație deosebită. El învață că Împărăția lui Dumnezeu este strâns
legată de Împărat, Care este Hristos Dumnezeu. În Hristos,
firea dumnezeiască s-a unit cu cea omenească, iar slava
Dumnezeirii a îndumnezeit și a iluminat firea omenească.
De aceea, acolo unde Se afla Hristos, era și Împărăția
Cerurilor. Nu există împărat fără împărăție și nici împărăție
fără împărat. Așadar, fără Împăratul Hristos, Împărăția lui
Dumnezeu nu poate fi concepută” (Ibidem, p. 134).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Schimbarea la Față a Domnului,
Sf. Ev. Matei 17, 1-9, duminică, 6 august)
Sursă foto:Sfânta Evanghelie

POESIS
Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei (30 august)
Ce ne-am fi făcut noi, Doamne,
De nu ne-ai fi luminat,
Trimițând oameni cu har,
Ce permanent ne-au îndrumat.

Din tinerețe s-a-ndreptat
Spre viața călugărească
Din Secu, Schitul Zosima,
Aici reușind să se și instruiască,

Privegherile nopții târzii
Și osteneala rugăciunii,
Cu răbdare le-a trecut,
Prin darul înțelepciunii.

Ai iubit mult acest popor,
Pe care l-a creștinat
Întâiul Tău Apostol, Andrei,
Cel ce primul Te-a urmat.

La școala ce fusese înființată
Pe lângă această mănăstire,
Ce avea dascăli destoinici
Și cu multă dăruire.

Prin puterea lui Dumnezeu,
Avea o dragoste neprefăcută,
O iubire pură față de semeni
Și-o bunătate înnăscută.

Ne-a învățat și pe noi
Credința adevărată;
Prin câte-ncercări am trecut,
N-am pierdut-o niciodată.

Cu ei a învățat carte, Vasile
Și limbile străine a studiat:
Latina, slavona și greaca,
Pe care și le-a perfecționat,

A fost hirotonit ierodiacon,
Și ieromonah, în curând;
Prin calități deosebite,
A urcat treptele pe rând.

Nici n-aveam cum să o pierdem,
Pentru c-ai trimis mereu,
Slujitori și îndrumători
Cu credință tare-n Dumnezeu,

Cu minunatul Dositei,
Un călugăr îndrumător,
Ale cărui bogate cunoștințe,
I-au fost de mare ajutor.

Fiind un bun povățuitor,
Egumen al mănăstirii a fost numit;
În tainele cărților duhovnicești,
Varlaam cu osârdie s-a adâncit.

În toată lumea creștină,
Dar și la noi, permanent,
Ca să păstrăm credința trează
Și să mergem pe drumul drept.

Nestor și Mitrofana Ureche
Ctitoriseră această mănăstire(1602),
Înfrumusețând-o cu podoabe
Pentru a Domnului cinstire.

În anul 1610, la Mănăstirea Secu,
A fost numit arhimandrit,
Căci, „să stea în pace și fără prihană”
În fața Domnului, s-a învrednicit.

Înainte de anul 1590,
Într-o familie creștină
De răzeși, din Borcești (Neamț),
Un copil minunat avea să vină.

Vasile a intrat în obștea mănăstirii,
Unde curând a fost călugărit,
Punându-i-se numele Varlaam
Și toți monahii l-au îndrăgit.

Prin muncă susținută,
„Scara” (Leastvița) a tradus,
A Sfântului Ioan Scărarul (1618)
Ce-asupra lui amprenta și-a pus.

Era… Vasile Moțoc,
Un prunc cu mintea luminată,
Înzestrat cu calități deosebite,
Ce-au persistat viața toată.

Tânărul cu aspect feciorelnic,
Asprimile pravilei a biruit,
Greutățile postului a învins
Și întru toate s-a smerit.

Din această lucrare ascetică,
A învățat că ascultarea
Este virtutea cea mai prețuită,
Care bătătorește calea,
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adică pe cât au avut ei posibilitatea să cuprindă. Aceasta pentru că vederea slavei lui Dumnezeu în această
viață este doar o pregustare a Împărăției Cerurilor, dar
și din iubirea de oameni, pe care Domnul a avut-o față
de ucenicii Săi, care, dacă ar fi văzut mai mult decât au
văzut slava lui Dumnezeu, și-ar fi pierdut viața. Oricum
și această vedere pe care au avut-o i-a copleșit, căci Sf.
Evanghelie ne spune că „au căzut cu fața la pământ și s-au
spăimântat foarte”, fiind mai apoi nevoie ca Domnul să se
atingă de ei și să-i întărească prin cuvintele: „Sculați-vă
și nu vă temeți”. În timpul Schimbării la Față a Domnului,
firea omenească îndumnezeită prin asumarea ei de către
Dumnezeu Cuvântul, în momentul zămislirii în pântecele
Născătoarei de Dumnezeu, s-a arătat ucenicilor. Tot acum
însă are loc și schimbarea la față a ucenicilor, căci prin
faptul că s-au învrednicit să vadă firea omenească îndumnezeită a lui Hristos, arată că ei înșiși s-au schimbat, s-au
transformat, s-au transfigurat pentru a vedea nu doar prin
minte care este ochiul sufletului, ci și prin simțurile trupești,
harul necreat al lui Dumnezeu. Aceasta pentru că ochii
trupești, creați fiind, sunt orbi în a vedea lumina necreată
a lui Dumnezeu, de aceea, prin harul lui Dumnezeu ochii
lor au fost transfigurați spre a vedea slava lui Dumnezeu.
Sfântul Evanghelist Luca spune că Schimbarea la Față a
Domnului pe Tabor are loc la șase zile după ce Domnul
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Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

Ce urcă treptele scării spre Rai
Prin lucrări duhovnicești;
Și se supunea cu multă râvnă
La toate nevoințele monahicești.

Dezamăgit, Sfântul Varlaam,
La Mănăstirea Secu s-a retras
În liniște și rugăciune
Unde, trei ani de zile, a rămas.

Sprijinit și de Petru Movilă de la Kiev,
Sfântul Ierarh Varlaam a înființat
Prima tipografie românească,
La Iași, care mult l-a ajutat (1640).

Plin de darul lui Dumnezeu,
Ca o lumină cerească
Strălucea înaintea tuturor,
Făcându-i, pe toți, să-l prețuiască.

În 23 sept. 1632, Sfântul Varlaam,
Prin lucrarea lui Dumnezeu,
A fost chemat să păstorească
Moldova, din scaunul de arhiereu.

La Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”,
A hotărât să o instaleze
Unde erudiți monahi,
Conduși de el, puteau să lucreze.

Mintea sa curată și plină
De înțelepciune dumnezeiască
Și liniștea interioară
L-au ajutat să se sfințească.

Noul Mitropolit Varlaam Moțoc,
Unea învățătura cu rugăciunea
Și cu faptele cele bune,
Folosindu-și înțelepciunea.

De multe ori, Mitropolitul Varlaam,
Binevestea aici, Evanghelia lui Hristos,
Cu râvnă și înțelepciune,
Spre al enoriașilor folos.

Era atât de iscusit
În cele duhovnicești
Încât veneau pentru sfat
Și membrii curții domnești.

A organizat aici, Sinodul de la Iași (1642)
Care a îndreptat și aprobat
„Mărturisirea de credință”,
Ce 43 de zile s-a discutat.

Chiar voievodul Miron Barnovschi,
Domnitorul Moldovei, îl vizita
Adeseori pe Varlaam
Și-acesta prin dulci cuvinte-l mângâia.

Reprezentanți ai Ortodoxiei ruse,
Ai celei grecești și latinești,
Au dezbătut amănunțit
Dogmele bisericești

Că-și împlinea cu multă râvnă,
Chemarea de povățuitor
Spre urcușul cel ceresc
Și-al celor întristați mângâietor.

Și-au stabilit o călăuză
Împotriva rătăcirilor iscate
De la Sfânta Tradiție
A Bisericii Adevărate.

A călăuzi corect oamenii
Este o știință desăvârșită,
Un meșteșug anevoios
Și o lucrare strălucită.

Pentru a întări credința
Ortodoxă și pe tineri a-i lumina,
A căutat o modalitate,
Pe tineret a-l educa.

Puțini aleși sunt dăruiți
Cu atâta har de Sus,
Să poată sluji celorlalți,
În numele Domnului Iisus.

În timpul său, Mitropolia
Moldovei s-a bucurat de ajutor
Din partea lui Vasile Lupu,
Binecredinciosul domnitor (1634-1654).

L-a îndemnat pe Vasile Lupu
Să înființeze primul Colegiu vestit,
De grad înalt din Moldova,
Unde profesori pregătiți au slujit.

Ajungând sfetnic de încredere
Al distinsului domnitor,
Arhimandritul Varlaam,
Ca un bun cunoscător

A sfințit Biserica „Sf. Trei Ierarhi” (6 mai 1639),
O capodoperă a artei românești,
Având o arhitectură superbă,
Vestită între monumentele bisericești.

De la Academia din Kiev
Au fost aduși prin bunăvoința
Mitropolitului Petru Movilă,
Spre a împărtăși aici credința.

Al limbilor slavonă, latină și greacă,
A fost luat ca împuternicit,
În misiunea diplomatică și culturală
În partea de răsărit,

Care a fost împodobită (1641)
Cu-un tezaur de mult preț:
Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva
Dăruite printr-un gest măreț,

În noul așezământ de cultură
Se preda: retorica, teologia,
Dialectica, aritmetica, muzica,
Gramatica și astronomia,

La Kiev și Moscova (1628)
Unde au achiziționat
Pentru Iași, Dragomirna și Bârnova,
Icoane spre închinat.

De Patriarhul Ecumenic Partenie,
Lui Vasile Lupu, ca mulțumire,
Pentru plata datoriilor către turci
Și a Cuvioasei Parascheva cinstire.

Ca la Kiev sau în Colegiile din Apus;
Mai târziu, a fost înlocuită (1646)
Limba latină cu limba greacă,
Limba greacă fiind apoi folosită.

La înapoiere au aflat că Mitropolitul
Atanasie Crimca a murit (1629),
Iar Domnitorul Miron Barnovschi,
Cu Alexandru Iliaș, a fost înlocuit.

Cu mult efort și cheltuială,
Domnitorul Vasile Lupu le-a adus
De la Constantinopol la Iași
Și, cu cântări de laudă, în Biserică le-a pus.

A fost un vrednic și prolific cărturar,
Un abil și destoinic păstor
Al creștinilor din Moldova și al limbii
Române literare întemeietor.
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Lucrarea sa, „Cazania lui Varlaam” (1643)
Sau Cartea românească de învățătură,
A fost prima carte tipărită în Moldova,
În românește, lucrare de o reală cultură.

Norme de drept civil, de drept
Vamal, fiscal, medicină legală,
Drept canonic, toate pentru
O conduită civilă și morală.

În 1653, când Vasile Lupu
A pierdut scaunul domnesc,
Dornic de liniște și rugăciune,
S-a retras în cinul monahicesc.

Ea s-a răspândit în toate provinciile
Românești, dar mai ales peste Carpați,
Unind în cuget și credință,
Românii toți, ca adevărați frați.

A obținut dreptul preoților de a fi
Judecați de instanțele bisericești,
Fără amestecul în problemele lor,
A „dregătorilor domnești”.

A mai trăit patru ani (la Secu),
În smerenie și rugăciune
Și într-o viețuire sfântă
S-a pregătit cu înțelepciune,

Mitropolitul Varlaam era numit
Părinte duhovnicesc al tuturor,
Fiind iubit și apreciat de români,
Că se-ngrijea de mântuirea lor,

În martie 1645, Sfântul Varlaam
A hirotonit arhimandrit,
Pe ieromonahul Paisie,
Cel ce ulterior a devenit,

De strămutarea sa la ceruri;
Și-a plecat la Domnul Iisus (1657),
Căruia toată viața I-a slujit
Și pe Care L-a iubit nespus.

De unirea prin mărturisire a
Aceleiași credințe întru Hristos
Și păstrarea ființei noastre străbune
Întru viețuirea românilor cu folos.

Patriarhul Ierusalimului
Și a ales dintre ai săi ucenici
Egumeni și episcopi, (Ghedeon, Paisie…)
Pentru că erau destoinici.

Și-a lăsat întreaga agoniseală
Mănăstirii care l-a educat (Secu),
În care și-a petrecut tinerețea,
A învățat și s-a format.

„Răspunsul împotriva Catehismului
Calvinic”, „Cele șapte Taine Bisericești”,
Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu,
„Jitiile” (viețile unor fețe pustnicești),

El a făcut primii pași de înlocuire
A limbilor greacă și slavonă,
Cu limba vorbită a poporului,
Îmbogățind, astfel, limba română.

Pentru lumina duhovnicească,
Dată poporului dreptcredincios,
Pentru apărarea credinței ortodoxe,
În Domnul Iisus Hristos,

În numeroase exemplare
Prin grija lui au fost tipărite,
Cărți de slujbă și de apărare
A credinței și peste tot răspândite.

Trebuie de el să ne amintim
Ca fiind ctitor al limbii române,
„Primul ei mare prozator” (G. Ivașcu),
Ce în istorie, așa va și rămâne.

„Pravila lui Vasile Lupu”,
A fost prima antologie de legi,
Tipărită de eruditul Varlaam,
De unde puteai să culegi,

El a urmat dreptatea, credința,
Pacea și facerea de bine,
Dragostea pentru aproapele
Și a ajutat pe oricine.

Sfântul Sinod al B.O.R. l-a înscris
(12.02.2007)
În rândul sfinților din calendar (30 august)
Pe Mitropolitul Varlaam Moțoc,
Ce pentru noi, românii, a fost un mare Dar!

Credința care mută munții

„Dar acest neam de demoni nu iese decât cu rugăciune
și cu post” (Mt. 17,21).
În pericopa evanghelică a acestei Duminici, Mântuitorul
Hristos arată puterea negrăită și nelimitată a credinței.
Aceasta după ce vădește încă o dată necredința, mai întâi
a mulțimii, apoi a ucenicilor înșiși.
Împreună cu trei dintre ucenicii Săi, Petru, Iacov și
Ioan, Iisus fusese pe muntele Schimbării la Față (Mt.
17,1 și urm.). Ce fericire cerească simțiseră acolo cei trei
ucenici! „Doamne, zisese Petru, dând glas, sub inspirație
de sus, acestei stări, bine este să fim noi aici, dacă voiești
să facem aici trei colibe: Ție una, lui Moise una și lui Ilie
una” (Mt. 17,4). Ca și cum ar fi spus: „Niciodată să nu
mai plecăm de aici”. Însă, au trebuit să plece de acolo.
În ziua următoare au coborât de pe munte. Jos, la poalele muntelui, i-au găsit pe ceilalți ucenici, înconjurați de
mulțime, „sfădindu-se cu unii dintre cărturari” (Mc. 9,14).
Ce se întâmplase de fapt? Un om avea un fiu grav bolnav.
Fiul, care suferea „din pruncie” (Mc. 9,21), avea o boală
grea. Era vorba de o epilepsie cauzată de demonizare. La
Matei, tatăl zice că fiul său „lunatic” își manifesta crizele
bolii in funcție de fazele lunii. Și continuă evanghelistul
„ ...pătimește rău, căci adesea cade in foc și adesea în
apă” (v.15).

Tatăl bolnavului auzise de Iisus și venise să-L caute. A
pornit pe urmele Sale, dar nu L-a găsit, i-a găsit doar pe
ucenicii care nu fuseseră luați cu El pe Tabor. Neputința de
a-l vindeca a ucenicilor a dat apă la moară contestatarilor.
Iată ce contrast între ce fusese pe Tabor și ce a găsit
Iisus aici! Când L-a văzut pe Domnul, în inima tatălui a
renăscut o vagă speranță. Se apropie si spune: „Doamne,
miluiește pe fiul meu!” (v.15).La Marcu se spune: „ De poți
face ceva, ajută-mi, fie-Ți milă de mine” (Mc. 9,22).
La cuvintele tatălui, Iisus mustră mulțimea pentru
necredință: „O, neam necredincios și îndărătnic, până
când voi fi cu voi?” (Mt. 17,4). Nu văzuseră atâtea minuni?
Nu vindecase Iisus atâția bolnavi? Cum puteau fi atât de
necredincioși?
La cuvintele Domnului, tatăl răspunde: „Cred, Doamne,
ajută necredinței mele!” (v. 24). Astfel se adeverește că „toate
sunt cu putință celui care crede”. Domnul îl alungă pe diavol,
demascându-l drept „duh mut și surd” (Mc. 9,25).
Astfel, doar prin cuvânt, Iisus pune capăt unei boli fără
leac și mai ales unei boli dublate de o pornire demonică.
Această vindecare apare ca o nouă dovadă a puterii
dumnezeiești a Mântuitorului.
Exegeții biblici, comentând textul de la Marcu, văd în
această minune o reflectare a Tainei Sfântului Botez, așa
cum se săvârșea ea în biserica primară.

Continuare în pagina 8
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Astfel, ni se prezintă un exorcism (o alungare
de demoni), o mărturisire de credință (nu copilul
mărturisește, ci tatăl copilului), apoi o moarte și
înviere („copilul a rămas ca mort”), căci Domnul îl

ia de mână pe tânăr și îl ridică (îl învie). Textul mai
scoate în evidență un lucru foarte important: „toate
sunt cu putință celui care crede”. Ucenicii aveau și
ei credința lor, dar „acest neam de demoni nu iese
decât cu rugăciune și cu post”.
Puțina credință l-a făcut pe Petru să se afunde în
valuri, așa și acum ucenicii se dovedesc neputincioși
în a săvârși o lucrare pentru care primiseră mandat
de la Mântuitorul. Câtă credință ar fi trebuit? Ne spune Mântuitorul: „Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă
veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice
muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va
muta, și nimic nu vă va fi cu neputință (Mt. 17,20).
Credința care mută „muntele acesta” este cea care
te ține permanent în prezența lui Dumnezeu și a
Revelației Sale mântuitoare.
Pentru ca ucenicii să dobândească credință sporită, Iisus a trebuit sa moară și, prin preamărirea Sa,
să rămână cu ei de-a pururi (Mt. 28,20).Da, toate
sunt cu putință celui care crede! Cu credință cât un
grăunte de muștar ar fi putut vindeca fiul lunatic.
O dată in plus, Evanghelistul Matei subliniază
situația paradoxală in care se găseau ucenicii: pe de
o parte fuseseră aleși de Mântuitorul, spre a fi martori
ai credinței in El, pe de altă parte de multe ori ei se
arată necredincioși, cu puțină credință.
Autorul sfânt are in vedere și situația multora
din timpul când a scos Evanghelia sa, când mulți
„ucenici” se credeau „credincioși” și care nu erau pe

măsura vocației de „creștini”.
Pe de altă parte, biserica primară a experimentat
într-adevăr faptul că necredința nu poate fi înfrântă
decât prin rugăciune și prin post. Că, adică, puterea
Jertfei și a Învierii lui Hristos devin lucrătoare în viața
credinciosului numai atunci când el pune și din partea sa „toată sârguința” ( II
Petru 1,5 si urm.).
Sfântul Apostol Pavel
dedică credinței un întreg
capitol din Epistola către
Evrei (capitolul 11) unde ne
vorbește despre realizările
fără seamăn ale credinței.
Și acolo, fiind vorba de
personalități din Vechiul
Testament, credința nu era
decât o anticipare profetică a credinței in Hristos.
Credința celor dinainte de
Hristos era cu totul orientată spre viitorul mesianic,
era mai degrabă nădejde,
întemeiată pe făgăduința
lui Dumnezeu.
Însăși definiția credinței
acestora (Evrei 11,1) evidențiază foarte bine acest
lucru: „Iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute”.
Mult mai mult este credința pentru noi astăzi. Astăzi, credința își păstrează desigur orientarea spre
viitor, spre cele încă nevăzute, dar nădăjduite. Dar ea
exprimă în primul rând realitatea comuniunii noastre
cu Hristos Cel înviat și participarea noastră, încă de
pe acum, la „puterile veacului viitor” (Evrei 6,5).
Mai mult decât eroii vechitestamentari, noi am experimentat adevărul cuvântului Mântuitorului: „toate
sunt cu putință celui ce crede” (Mc. 9,23). Celor cu
credință, nimic nu le este cu neputință.
Sfinții noutestamentari continuă strălucitul pomelnic descris de Sfântul Apostol Pavel la Evrei capitolul
11 și, plini de lumină și de harul lui Dumnezeu, ne
arată „măsura credinței” și a lucrărilor ei minunate
care este cu adevărat de „nemăsurat”. Relatarea
evanghelică nu este doar o simplă istorisire de acum
2000 de ani, ci și o mărturie adresată nouă pentru
puțina noastră credință, celor cuprinși de surzenia la
cuvântul lui Dumnezeu și de muțenia la a mărturisi
pe Hristos. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a X-a după Rusalii, a Vindecării lunaticului, Sf. Ev. Matei 17,14-23, 13 august)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Păhărelul cu nectar

Cozonacul, mămăliga
și plugarul

Nu mai spun prin ce-ntâmplare,
Într-un lan de grâu cu mac,
Se-ntâlniră pe cărare
Mămăliga de la țară cu boierul cozonac.
Nici nu mai arăt anume
Ce necaz putea să frigă
Pe boierul zis pe nume,
Care, mândru ca un Rigă,
Avea drept sau nu, să-și bată
Joc de-o biată
Mămăligă:
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Și-un flăcău cu fața pară, ca o floare-a macului,
Veni-n grabă, să răspundă, astfel, cozonacului:
- De-ai avea un dram de minte,
Cozonacule, zevzece,
Mămăligii – caldă-rece –
Nici măcar pe dinainte
Nu i-ai trece!

- Uite ce nerușinare fără margini!... Ptiu, la necuratul
Zise, țanțoș, cozonacul,
Mămăliga mea umilă,
Tu mă faci să-ți plâng de milă!...
Cum? Când nu ești decât, vai:
Apă, sare și mălai,
Ai curajul să mai stai
În cărarea mea, pe plai?!
Fiind galbenă ca luna,
Ți-ai închipuit, nebuna,
Că poți fi cu mine, una?...
Și-ntr-o clipă cozonacul, cu albuș de ou la gură,
Spuse câte bunuri scumpe are-n dulcea lui făptură,
Încheindu-și cuvântarea cu dispreț, dar și cu ură:
- Astfel, mămăligă lată, oricum ai căta s-o-ntorci,
E-n zadar, că tu, sărmano, bună ești doar pentru porci!...
- Minți! – zbucni un glas alături,
Dintr-un lan înalt de lături –

Căci, să știi: din câtă lume-i pe pământ – norod sărac –
Niciun ins, de când e veacul, n-a trăit din cozonac.
Dar sunt mii și milioane, ce prin mine, azi îți strigă:
La o parte, cozonace!... noi trăim din mămăligă!
Și-apoi, dragă cozonace, una să mai știi anume:
Dacă n-ar fi mămăliga, n-ai mai fi nici tu pe lume!
(preluat din cartea Vasile MILITARU, Fabule,
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007)
Sursă foto: savoriurbane.com

Despre iertare

În scurta sa activitate publică, Mântuitorul a învățat în
multe feluri. Uneori prin cuvântări și chiar destul de lungi,
cum este, de pildă, Predica de pe Munte, reținută probabil
în întregime de Evanghelia după Matei, alteori sub formă
de rugăciuni, cum a fost, de pildă, marea rugăciune din
Evanghelia după Ioan (cap. XVII), în care a concentrat
speranța, porunca și profeția ca toți să fie una, alteori
prin minuni, când voia ca cei care-L înconjurau să tragă
concluzii directe asupra puterii lui Dumnezeu și asupra
puterii învățăturilor Sale. Învăța și atunci când i se puneau
diverse întrebări. A învățat mai ales prin parabole, când
voia să ilustreze o anumită idee.
Parabolele sunt ușor de ținut minte și tot la fel de ușor
de transmis mai departe. E mai greu să transmiți o teorie
abstractă sau un adevăr dogmatic decât o istorioară simplă și ușor de ținut minte. Dacă am aduna aparte pildele
Mântuitorului Hristos, ne-am da seama că avem în ele
piese de mare frumusețe și de mare valoare filologică și
literară.
Poeme ca Iov, Cântarea Cântărilor, Estera, Proverbele
și Ecclesiastul au fost lăsate exclusiv pe seama religiei.

Cultura nu s-a folosit de ele și nu și le-a însușit decât
indirect.
Când a rostit această pildă, Mântuitorul se afla în nord,
în Galileea, în patria lui, cum spun adesea Evangheliștii,
pentru că acolo sunt și Nazaretul unde copilărise, dar și
Capernaumul în care se stabilise mai târziu. Era împreună
cu ucenicii. Vorba Îl adusese să dezbată pe tema impozitelor, pentru că a venit un perceptor care I-a cerut chiar
Lui să plătească impozitul anual pentru Templu.
Dar parabola acestei duminici vorbește despre iertare,
care deschide ușile Împărăției cerurilor, căci Tatăl este Cel
care iartă întâi, iar noi să-L imităm. Ascultând cu atenție
această pildă, suntem încercați de un sentiment de revoltă
împotriva celui care, fiind iertat de o datorie mare, n-a
fost in stare, la rândul lui, să-l ierte pe cel care-i datora
foarte puțin.
Purtarea slugii nemiloase supără bunul simț, răscolește
simțul nostru de dreptate. Suntem de multe ori capabili să
judecăm drept întâmplările în care nu suntem implicați noi
înșine, întâmplările în care sunt implicați alții.
Stăpânul de care vorbește pilda este Dumnezeu, iar
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datornicii suntem noi oamenii. Stăpânul, Dumnezeu, iartă,
este în stare să ierte o datorie oricât ar fi de mare. A fi
iertați și a nu ierta la rândul nostru este o revoltă împotriva
lui Dumnezeu, o neînțelegere totală a lui Dumnezeu care
este iertător. Tratamentul aplicat de noi altora, după ce am
fost iertați se întoarce împotriva noastră. Nu Dumnezeu
o aplică matematic, ci noi înșine ne-o aplicăm: „Cu ce
judecată judecați, cu aceea veți fi judecați” (Mt. 7,22) și:
„te voi judeca după cuvintele tale” (Lc. 19,22).Nouă înșine

nu ne este dată judecata: Pentru ce nu judecați și după
voi înșivă ce este drept?” (Lc. 12,57).
Privindu-i pe cei doi datornici, cred că fiecare am judecat drept și judecata noastră ne-a orientat. Învățătura
parabolei este atât de simplă că nu mai trebuie explicată. De aceea, cred că toți suntem de acord cu sfârșitul
pildei și cu concluzia pe care o trage Mântuitorul: „ Așa
va face și Tatăl Meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare
dintre voi nu va ierta fratelui său din inimă greșelile lui”
(Mt. 18,35).
Creștinismul este nu numai o învățătură dumnezeiască
pentru dincolo, pentru Împărăția cerurilor. Este o învățătură
și pentru lumea de aici, pentru că ne învață să ne purtăm
bine unii cu ceilalți, ne învață în ce raporturi trebuie să trăim
în societate. Măsura până la care ajungem la Dumnezeu
este măsura până la care ajungem aici, între oameni, pe

pământ.
În popor există o vorbă care spune că omul poartă
pe pământ doi desagi pe umeri: în desaga din față pune
păcatele oamenilor, iar în cea din spate păcatele noastre.
Așadar, vedem mai ușor păcatele altora decât pe ale noastre. Suntem gata să judecăm mai ușor păcatele altora, decât
pe ale noastre. Spune Sfântul Vasile cel Mare: „Încetează
de a te mai scuza fără folos, arătând că și alții păcătuiesc;
nu lăsa timp liber minții tale ca să cercetezi slăbiciunile
altora, ci ia seama la tine însuți, adică
îndreptează ochiul tău ca să te cercetezi
bine pe tine însuți”. Și Fericitul Ieronim
învață: „Nu bârfi pe alții, nici nu te crede
sfânt dacă sfâșii pe alții cu clevetirile tale,
căci adesea se întâmplă să blamăm la
alții tocmai ce noi înșine facem”.
Un lucru este cert: bunătatea naște
bunătate, răutatea naște răutate.
Răutatea altora s-o „pedepsim” cu bunătatea noastră: „Dacă vrăjmașul tău
e flămând, dă-i să mănânce; dacă e
însetat, dă-i să bea, căci făcând aceasta îi pui pe capul lui cărbuni aprinși. Să
nu fii biruit de rău, ci biruiește răul cu
binele” (Rom. 12,20).
Dacă cineva nu se îndreaptă prin
bunătate, asta înseamnă că a ajuns la apogeul răutății.
Între ei, cei mai amenințați de pericol sunt „drepții mândri”. Aceștia sunt într-o situație mai periculoasă decât a
păcătosului care se pocăiește. Vameșul, păcătos, spunea:
„Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului”. Fariseul se
credea drept: „Doamne, eu nu sunt ca acest vameș”. Mai
îndreptat s-a întors acasă vameșul.
Mai îndreptați suntem și noi dacă vom măsura pe alții
cu măsura cu care ne-a măsurat nouă Dumnezeu, pentru
că mila biruiește judecata atunci când ea este provocată
de mila noastră pentru aproapele. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XI-a după Rusalii, a Pildei datornicului nemilostiv, Sf. Ev. Matei 18, 23-35, 20 august)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Prin moarte
Prin moarte mă cobor în cripta cea de jos,
Prin înviere urc la Ceruri cu Hristos!
Cât m-am temut de tine, ce încercare grea!
Și ce rămâne, Moarte, din veșnicia ta?
Ce beznă e în tine și cât necunoscut!
Cât mi-am dorit să-mi fie trecerea sub scut,
Plecarea să îmi fie la împlinită vreme!
Avându-L pe Hristos, de ce mă voi mai teme?
Din măreția lumii, nălucă și cenușă,
Nimic nu iau cu mine trecând temuta-ți ușă.
O lume las în urmă, mă scutur de-a mea tină,
Mă cheamă altă lume, o veșnică lumină.

Să-mi împlinesc destinul, la Tatăl cel Ceresc,
Mă însoțești la poartă, și, Moarte,-ți mulțumesc.
Tu, cea jelită-n slove, urâtă deseori,
Tu, ce-ai să faci, o, Moarte, atunci când ai să mori?
La împlinirea vremii, prin Grația Divină,
Celesta armonie va triumfa, deplină,
Păcatul va întoarce atunci ultima-i filă
Și existența-ți, Moarte, devine inutilă.
Radu Cârstoiu Arbore
Târgu Jiu, 11 iulie 2014
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Despre cea mai importantă căutare

Una dintre maximele Părinților îmbunătățiți în viața duhovnicească este legată de căutarea principală care ar trebui să
îl preocupe pe orice credincios autentic și anume: „Cine vrea
să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească”. Aceasta
pentru că mântuirea nu este o țintă ușor de atins despre care
se știu toate și de către oricine, iar cel care călătorește spre
această țintă nu trebuie să călătorească la întâmplare, ci pe
drumul cel mai bun, cel mai drept și cel mai sigur. Pentru
Sfinții Părinți, nu este rușine să întrebi, de aceea multe tratate
duhovnicești, pentru a fi mai ușor înțelese sunt scrise sub
formă de întrebări și răspunsuri, e rușine să rătăcești pentru
că nu ai întrebat și ai mers după mintea ta. În general, cel
care întreabă se smerește și în căutarea lui el ține seamă de
experiența celor care au mers înaintea lui pe drumul mântuirii, pe când cel mândru, care consideră că nu are nevoie de
călăuzire, se dă pe sine desăvârșit și sigur îl paște rătăcirea.
Cartea Faptele Apostolilor ne prezintă această căutare a celor care se aflau în Ierusalim în ziua Pogorârii Sfântului Duh,
când în urma cuvântării ținute de Sfântul Apostol Petru, care
i-a încredințat de Învierea Mântuitorului Hristos, mulțimile au
întrebat: „Ce să facem?”. La care Sfântul Apostol Petru i-a
îndemnat să-și schimbe viața, întorcându-se către Dumnezeu
prin pocăință, să se boteze pentru a primi iertarea păcatelor
și harul Sfântului Duh.
La fel și Sfânta Evanghelie din această Duminică ne
prezintă un tânăr preocupat de a dobândi viața veșnică, care
vine la Mântuitorul Hristos pentru a primi răspuns la această
căutare: „Bunule Învățător, ce bine să fac, ca să am viața
veșnică?” Pentru că tânărul i se
adresează Mântuitorului ca la un
Învățător Bun, Domnul îi atrage
atenția că Bun cu adevărat este
numai Unul Dumnezeu, ori dacă
recunoaște că El este Bun, să
recunoască și că este Dumnezeu
adevărat, nu numai un Învățător
„oarecare”, pe care el îl cinstește
cu apelativul de Bun, iar răspunsul pe care îl primește să îl
accepte ca venind din partea lui
Dumnezeu, ca un răspuns ultim,
pe care el trebuie să îl urmeze indiferent de felul în care se
va raporta la el. Cu alte cuvinte, fie că va vrea, fie că nu va
vrea, el trebuie să împlinească acest răspuns pe care îl va
primi de la Dumnezeu, pentru că de această acceptare și
împlinire ține dobândirea vieții veșnice. În Sfânta Evanghelie
după Ioan, Mântuitorul spune: „Și aceasta este viața veșnică:
Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe
Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (In. 17, 3), ori acest tânăr nu
ajunsese la această cunoștință că Iisus Hristos, este Trimisul,
Dumnezeu arătat în trup, Cel ce dăruiește descoperirea lui
Dumnezeu Tatăl și Cel care este viața cea veșnică pe care el o
căuta. Mai mult decât atât, Domnul îi răspunde inițial tânărului
printr-o întrebare retorică, la care El nu așteaptă răspuns din
partea tânărului: „De ce-Mi zici bun?”, pentru a-l feri pe acesta
de păcatul slavei deșarte, al lingușelii, la gândul că dacă i s-a
adresat cu aceste cuvinte măgulitoare, răspunsul pe care îl
va primi va fi unul pe placul lui, acceptabil și ușor de împlinit.
Crezând că Domnul îi va spune ceea ce îi convine să audă,
el consideră că le-a făcut pe toate și este desăvârșit: „Toate
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acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește?”, în
timp ce Domnul procedează pedagogic, începe cu cele ușoare
pentru a ajunge la adevăratul răspuns de care avea nevoie
tânărul căutător de veșnicie, la adevărata lui problemă care
îl împiedica în acest urcuș duhovnicesc: speranța pe care o
avea în bunurile pământești pe care el le agonisise. „Dacă
voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor
și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmeazăMi”, este răspunsul pe care Domnul i-l dă tânărului, răspuns
pe care el nu este pregătit să-l primească: „auzind cuvântul
acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții”. Ori
una dintre poruncile pe care tânărul spunea că a împlinit-o
din tinerețea sa este: „să iubești pe aproapele tău ca pe tine
însuți”, iar aceasta presupune și a împărți celor care nu au din
ceea ce ai tu, și dacă era așa de ce s-a întristat când Domnul
i-a făgăduit că de va împărți averea sa aici, va avea comoară
veșnică în ceruri, cu alte cuvinte va deveni bogat veșnic.
Iubirea de bogății a fost cea care l-a împiedicat pe acest
tânăr să devină desăvârșit, să renunțe la tot pentru a deveni
ucenic al lui Hristos. Să ne gândim că și lui, ca și apostolilor,
Domnul i-a cerut să renunțe la tot și să-I urmeze, cerere pe
care Apostolii au împlinit-o: „Iată, noi am lăsat toate și Ți-am
urmat Ție”, a spus la un moment dat Sfântul Apostol Petru,
dar care pe tânăr l-a întristat. Să presupunem că peste un
timp tânărul acesta bogat a pierdut tot, a ajuns sărac, dintrun motiv oarecare, a urmat o perioadă de secetă, a trecut
printr-o încercare, așa cum a trecut Iov, care era cel mai de
seamă dintre toți răsăritenii, care ispitit fiind de diavol a pierdut tot ceea ce avea. Ce s-ar
întâmpla atunci cu el, care și-a
pus toată speranța în bogăție,
iar aceasta a pierdut-o? Iov a
avut tăria să spună: „Domnul a
dat, Domnul a luat; fie numele
Domnului binecuvântat!” (Iov
1, 21). Ce va fi spus atunci tânărul, care atunci când Hristos
Domnul i-a cerut să renunțe el
de bună voie la bogăție nu a
făcut-o? Însă spun Sfinții Părinți
că până la urmă el a împlinit
acest cuvânt, a renunțat la tot și L-a urmat pe Mântuitorul
Hristos, acesta nefiind nimeni altul decât Sfântul Apostol și
Evanghelist Marcu.
Dar să presupunem că acest răspuns ne-ar fi fost adresat
nouă, ce am fi făcut noi dacă am fi fost în situația tânărului?
Această pericopă din Sfânta Evanghelie este un avertisment
pentru toți, să nu ne punem toată nădejdea în bunurile materiale, pe care oricând le putem pierde. „Nu vă adunați comori
pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și
le fură. Ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina
nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură” (Mt. 6, 19-20),
spune Mântuitorul. Dacă noi nu avem tăria să renunțăm la
bunuri materiale pentru Dumnezeu, va veni însă un timp când
fără de voia noastră, vor renunța ele la noi. Se pune astfel
întrebarea: În ce ne vom pune atunci nădejdea?
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XII-a după Rusalii, a Tânărului
celui Bogat, Sf. Ev. Matei 19, 16-26, 27 august)
Sursă foto:Sfânta Evanghelie
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Sfântul Ierarh Nifon,
Patriarhul Constantinopolului (11 august)

„Cu faptele dreptei credințe strălucind, toată Biserica ai luminat,
însoțindu-te cu smerenia cea dătătoare de înălțare, tu, cinstea
cea mărită a celor două lăcașuri, podoaba și înfrumusețarea
patriarhilor, mărite Nifon. Iar acum umple de dumnezeiești daruri
pe cei ce cu credință te măresc pe tine”. Așa sună troparul Sfântului Ierarh Nifon, ce face trimitere la cele două eparhii pe care
Sfântul le-a păstorit: Patriarhia Constantinopolului și Mitropolia
Țării Românești.
Sfântul Nifon s-a născut în sudul Greciei de azi (Peloponez),
din părinți binecredincioși (Manuil și Maria), prin anii 1434-1440. A
primit la Sfântul Botez numele de Nicolae. A fost dat la școală și îi
întrecea pe ceilalți copii în știință, dar și în purtare. Nu se preocupa
de jocurile copilăriei, ci ca o albină aduna nectarul învățăturilor,
ucenicind pe lângă mai mulți dascăli renumiți. De asemenea,
micuțul Nicolae era înfrânat, postind doar cu pâine și apă.
La școală, viitorul patriarh a cunoscut pe un ieromonah învățat
Iosif, cu care a mers la mănăstire și s-a călugărit, sub ascultarea
de starețul Antonie, primind numele de Nifon. Murind starețul,
Nifon a cunoscut un alt călugăr învățat, venit din Sfântul Munte,
anume Zaharia. Cu acesta, Nifon a ajuns în Albania și în cetatea
Croia (Kruja), unde domnea Gheorghe Kastrioti (Skanderbeg).
Aici, a fost hirotonit ieromonah.
Peste câțiva ani, Zaharia a fost hirotonit arhiereu în Ohrida, iar
Sfântul Nifon a plecat în Muntele Athos. S-a nevoit în Mănăstirile
Cutlumuș (așezământ ajutat mult de domnitorii Țării Românești),
Marea Lavră și Dionisiou. A fost văzut de un alt părinte îmbunătățit,
Petronie, învăluit într-o lumină duhovnicească, ce se urca spre
cer. Petronie a spus această minune egumenului mănăstirii, care
a afirmat: „Aceasta dovedește curăția desăvârșită a bărbatului
[Sfântului Nifon] și ne arată că prin el se vor lumina mulți”.
În 1483, fiind vacant scaunul mitropolitan de Tesalonic, a
venit solie în Muntele Athos pentru a-l alege pe Sfântul Nifon în
această slujire. El a spus: „Cine sunt eu, leneșul și păcătosul,
să primesc pe grumazul meu cu totul rănit un jug așa de greu?”,
ceea ce arată marea sa smerenie. Până la urmă, la insistențele
tuturor, a acceptat, zicând: „Fie voia Domnului, precum hotărâți,
însă mare primejdie îmi va urma mie, nevrednicului. De aceea,
rugați-vă Domnului pentru mine!”.
După trei ani de slujire ca mitropolit, Sfântul Nifon a fost ales
Patriarh al Constantinopolului. Din cauza intrigilor unor clerici, a
fost izgonit de sultanul Baiazid al II-lea din scaun de două ori,
ultima dată fiind trimis la biserica „Sfântul Ștefan” din Adrianopol.
Acolo, l-a cunoscut pe domnitorul Țării Românești, Radu cel Mare
(1495-1508), care l-a convins pe Sfântul Ierarh să vină ca mitropolit la noi în țară. Sfântul Nifon i-a spus domnitorului: „Orice voi
face spre îndreptarea voastră, s-o primiți cu mulțumire și, chiar
tu de vei greși, să primești duhovnicescul meu sfat, căci atunci
când poporul cel de obște va vedea pe domnul țării că primește
îndreptare spre pocăință, atunci și el cu înlesnire se îndreaptă; și,
dimpotrivă, când domnul țării va călca legea și va defăima sfintele
canoane, atunci se face mare cădere multora, pentru că oamenii
se pleacă lesne spre lucrul cel rău”.
Nifon a păstorit Biserica din Țara Românească vreme de cinci
ani (1500-1505). Din păcate, a fost alungat din nou de pe scaun,
de data aceasta de fărădelegile familiei domnitoare. Radu a dat de
soție pe sora sa unui boier moldovean, care își lăsase în Moldova
soția lui legitimă și copiii. Auzind aceasta, Sfântul Nifon s-a întristat și a încercat să convingă pe boier și pe domnitor că această

căsătorie încalcă Sfintele Canoane. Din păcate, nu a reușit decât
să atragă mânia lui Radu. După ce l-a afurisit în biserică pe boierul
moldovean și pe sora domnitorului, Sfântul Nifon a plecat din Țara
Românească, spunându-i apropiatului său Neagoe Basarab toate
relele care vor veni peste familia lui Radu, dar și viitoarea domnie
a acestui fiu de boier. Ultimele cuvinte pe care i le-a spus domnitorului au fost: „Domnule Radu, să știi că toată puterea mea este
legea Bisericii, pentru care Domnul meu Și-a vărsat Preasfântul
Său Sânge, ca s-o curățească de tot păcatul și s-o sfințească. Ea
va fi curată și sfântă cu lucrarea dumnezeieștilor porunci, pe care
doresc să le păzesc până la sfârșitul vieții mele”.
Marele Ierarh a plecat din nou în Sfântul Munte. La Mănăstirea
Dionisiou, Sfântul Nifon a pornit iar de la cele mai de jos ascultări,
aducând cu catârii lemne, deoarece nu era știut de nimeni. Noaptea, însă, Sfântul Ioan Botezătorul, patronul mănăstirii, i s-a arătat
în vis egumenului, spunându-i: „Adună toată frățimea și ieșiți întru
întâmpinarea Patriarhului Nifon, că-i ajunge atâta smerenie ce a
arătat-o ca un simplu monah!”. Pe când se afla la Athos, Sfântul
Nifon a prorocit ucenicilor săi, Macarie și Ioasaf, că vor deveni
mucenici, a oprit prin rugăciune furtuna de pe mare, a sfințit un fier
[probabil, o ancoră] pentru izbăvire din furtună pe care monahii îl
aruncau în mare și furtuna se potolea. Lăsând fraților și o rugăciune
de dezlegare pentru cei adormiți, Sfântul Ierarh a adormit cu pace
în ziua de 11 august 1508, cunoscându-și mai dinainte sfârșitul.
În 1512, Neagoe Basarab a ajuns domnitor al Țării Românești.
Trei ani mai târziu, sfintele moaște ale Sfântului Nifon aau fost
aduse la noi, la Mănăstirea Dealu, pentru a da iertare lui Radu
cel Mare, care fusese îngropat acolo. Neagoe a văzut în vis pe
Sfântul Nifon care i-a zis: „Iată, fiule, că am auzit rugăciunea ta!
Numai îți poruncesc să te împaci totdeauna cu poporul tău și să
trimiți moaștele mele la mănăstirea mea, spre mângâierea fraților
care se nevoiesc acolo”. Domnitorul a îndeplinit această ultimă
rugăciune și a înapoiat moaștele Mănăstirii Dionisiou. Drept răsplată, a primit capul și mâna dreaptă a Sfântului Nifon, pe care
le-a așezat în ctitoria sa, Mănăstirea Curtea de Argeș (astăzi, ele
se află în Catedrala „Sfântul Dumitru” din Craiova). Pe 16 august
1517, a doua zi după sfințirea mănăstirii de la Argeș, Patriarhul
Nifon a fost trecut în rândul sfinților, cu zi de pomenire 11 august,
ziua trecerii sale la Domnul.
Să ne rugăm și noi Sfântului Ierarh Nifon astfel: „O, întru tot
fericite, Sfinte Ierarhe Nifon, primește această puțină rugăciune
ce ți-o aducem din inimă curată; izbăvește-ne de boli, de primejdii, de moarte năprasnică și de toate ispitele diavolești. Roagă,
Sfinte, pe Înduratul Dumnezeu să ne izbăvească de focul cel
veșnic, iertându-ne păcatele noastre, iar la sfârșitul vieții noastre,
să ne primească în Împărăția Sa cerească, unde toți sfinții se
veselesc”.Amin.
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