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Editorial

Doamne, să văd iarăşi!

O întâmplare ca aceasta, a vindecării orbului, devenise
ceva obișnuit în vremea propovăduirii pământești a lui Iisus.
Din perspectiva noastră, a celor de azi, totul pare neobișnuit.
Ca s-o putem crede, și trebuie s-o credem, avem nevoie s-o
înțelegem. Apoi, avem nevoie să ne folosim și noi de ea,
învățând din credința orbului.
Domnul, însoțit de mare mulțime, se apropia de orașul
Ierihon. Toți vorbeau, se înghesuiau, îl urmau. Voiau să se
atingă de El pentru a se vindeca de vreo boală sau a se sfinți.
Dintotdeauna, oamenii au crezut că atingându-se de un om
sfânt, de un obiect sfințit, se vor sfinți și ei.
Zgomotul acesta care se apropia de oraș l-a făcut mai
atent pe un orb care stătea la marginea drumului și cerșea.
Era neputincios și își trăia viața cerând milostenie de la trecători. După zgomotul mulțimii, și-a dat seama că acum se
petrece ceva neobișnuit. Nu trecea un oarecare. A întrebat:
„Cine este?”. Trecea Iisus, profetul din Nazaret. Deodată,
inima i s-a umplut de bucurie, n-a mai vrut milostenie, ci
altceva, vindecare: „Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă!”.
Nu vedea la ce distanță este de Iisus, de aceea striga,
să fie auzit în vacarmul acela. Era certat, apostrofat de cei
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

din jur și asta îl făcea să strige și mai tare. Iisus l-a auzit, a
venit la el și l-a întrebat: „Ce voiești să-ți fac?”. Putea cere
orice: un ban, mâncare, o haină sau altele. Dar ce putea cere
de la Iisus pe Care L-a numit Fiul lui David? Decât atât, să
vadă. Și Iisus, luând act de credința lui, de credința în El ca
Mesia, i-a redat vederea.
Am putea spune că orbul parcă L-a așteptat pe Iisus. E
ca și cum ar fi avut o înțelegere privind această minune. De
unde știa orbul din Ierihon că Iisus este Mesia, Hristosul?
Putem presupune că auzise despre minunile Sale. Credea
cu tărie că odată va trece și prin Ierihon și-l va vindeca de
orbire.
Sfântul Apostol Pavel spune: „credința este din auzire”
(Romani 10, 17). Orbul avea „urechi de auzit”. El a auzit taina
credinței cu „urechile inimii”. Pentru aceasta, „nu trup și sânge” i-au descoperit taina mesianității lui Iisus Nazarineanul.
Credința l-a vindecat, tot ea l-a făcut să-L urmeze pe Iisus,
slăvind pe Dumnezeu.
Ne punem și astăzi întrebări de genul: De ce există boli?
De ce există infirmități? De ce unii se nasc cu boli ce nu
se pot vindeca niciodată? De cele mai multe ori nu găsim
răspunsuri la astfel de întrebări. Dar știm că Dumnezeu este
un Dumnezeu logic, un Dumnezeu al sensului și că în toate
există o logică a lui Dumnezeu. În temeiul acestei credințe,
găsim unele explicații.
Credința ne dă speranță într-un sens și ne întrarmează
cu sinceritate și cu răbdare chiar și-n fața celor mai disperate
situații. La o cercetare mai adâncă vedem că se ascund în
jurul nostru multe taine. Pe toate le absoarbe marele răspuns:
la Dumnezeu toate au un sens. Cu ajutorul credinței, mintea
noastră refuză absurdul.
În credință, deși unii nu sunt de acord, totul este
însoțit de logică, dar nu de logică omenească, ci de logică dumnezeiască. S-a zis: părinții au mâncat aguridă
și copiilor li se strepezesc dinții. Tainele trebuie să ne
întărească credința, nu să ne-o scadă. Un astronom de
mare notorietate scria: „Când te confrunți cu asemenea
mistere profunde, cred că este înțelept să simți o anume
smerenie”.
O mulțime de taine ne înconjoară pe fiecare și unele
chiar există în noi. Suntem terenul unor fluctuații de
informații, unor acumulări în noi, dar și unor transmiteri
către lumea din jur. Cu cât cuvintele, judecățile, hotărârile
noastre sunt mai clare, cu atât mai mult transmitem celor
din jur claritate și coerență. Și spun aceasta pentru că orbul din Ierihon era lipsit de un instrument principal prin care
să ia la cunoștință de lumea din jurul său: văzul. Redându-i
vederea, Mântuitorul l-a restaurat în deplinătatea în care
trebuia să fie de la început. Iisus restaurează o ordine
originară. Nu a făcut nimănui trei ochi sau trei picioare.
(Continuare în pagina 2)
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(Urmare din pagina 1)
Există de pildă „ochi răi” (Mt. 6, 23), „ochi cu poftă vinovată” (I Ioan 2, 6), „ochi pironiți spre cer” (F.Ap. 1, 10), ochi cu
pai, ochi cu bârnă și toate aceste denumiri se referă la ochii
spirituali. Ei aduc în noi bucurie sau întuneric. Și fiecare vede

ce caută. Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu, Îl vedem.
Kant spunea: „Nimic nu mă minunează mai mult decât cerul înstelat de deasupra mea și legea morală din mine”. Deși
e limitat, ochiul trupului ne poate aduce multe cunoștințe. El
trebuie ajutat de ochiul sufletului, care vede mult mai multe
decât ochiul trupului. Pascal, mare matematician și om de
știință, spunea: „Inima are rațiuni despre care rațiunea nu
știe nimic”. Aceasta este „vederea prin credință”, așa cum
a văzut orbul.
Păcatul deteriorează ochiul spiritual. Mulți Sfinți Părinți
au scris lucrări intitulate: „Paza celor cinci simțuri”, „Paza
simțurilor”, „Paza minții”, „Paza gândurilor”. Le-au scris
pentru că toate aceste simțuri spirituale își pierd coerența,
se dezorganizează, mai ales când sunt afectate de păcat.
De aceea, Mântuitorul spune: „Dacă ochiul tău va fi curat,
tot trupul tău va fi luminat, iar dacă ochiul tău va fi rău, tot
trupul tău va fi întunecat” (Mt. 6, 22-23).
Sfântul Vasile spunea: „Fiule, păstrează-te curat în toate,
ca să vezi pe Dumnezeu stând în slavă. Inima să-ți fie curată
de orice întinare și nu da vrăjmașului prilej să intre în tine.
Întoarce-ți ochii de la priveliștile nelegiuite” („Sfaturi pentru un
fiu duhovnicesc”). Dacă nu dorim să-L vedem pe Iisus așa
cum L-a văzut orbul, înseamnă că noi înșine suntem orbi. Și
deși ne considerăm credincioși, suntem ca mulțimea care-L
înghesuia fără să-L vadă și-L asculta fără să-L audă. Trece
în fiecare zi pe lângă noi, dar auzim doar freamătul mulțimii.

Oare mai tresaltă inima noastră ca a orbului?
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXXI-a după Rusalii, Vindecarea
orbului din Ierihon, Sf. Ev. Luca 18, 35-43, 3 decembrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL XII
1. Deci, cu șase zile înainte de Paști, Iisus a venit în
Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morți.
2. Și I-au făcut acolo cină și Marta slujea. Iar Lazăr era
unul dintre cei ce ședeau cu El la masă.
3. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de
mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul
capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului.
4. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care
avea să-L vândă, a zis:
5. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de
dinari și să-i fi dat săracilor?
6. Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă de
săraci, ci pentru că era fur și, având punga, lua din ce se
punea în ea.
7. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării
Mele l-a păstrat.
8. Că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe Mine
nu Mă aveți totdeauna.
9. Deci mulțime mare de iudei au aflat că este acolo
și au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă și pe Lazăr
pe care-l înviase din morți.
10. Și s-au sfătuit arhiereii ca și pe Lazăr să-l omoare.
11. Căci, din cauza lui mulți dintre iudei mergeau și
credeau în Iisus.
12. A doua zi, mulțime multă, care venise la sărbătoare,
auzind că Iisus vine în Ierusalim,
13. Au luat ramuri de finic și au ieșit întru întâmpinarea
Lui și strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru
numele Domnului, Împăratul lui Israel!
14. Și Iisus, găsind un asin tânăr, a șezut pe el, precum
este scris:
15. „Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine,
șezând pe mânzul asinei”.
16. Acestea nu le-au înțeles ucenicii Lui la început,
dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci și-au adus aminte
că acestea I le-au făcut Lui.
17. Deci da mărturie mulțimea care era cu El, când l-a
strigat pe Lazăr din mormânt și l-a înviat din morți.
18. De aceea L-a și întâmpinat mulțimea, pentru că
auzise că El a făcut minunea aceasta.
19. Deci fariseii ziceau între ei: Vedeți că nimic nu
folosiți! Iată, lumea s-a dus după El.
20. Și erau niște elini din cei ce se suiseră să se închine
la sărbătoare.
21. Deci aceștia au venit la Filip, cel ce era din Betsaida Galileii, și l-au rugat zicând: Doamne, voim să vedem
pe Iisus.
22. Filip a venit și i-a spus la Andrei, și Andrei și Filip
au venit și I-au spus lui Iisus.
23. Iar Iisus le-a răspuns, zicând: A venit ceasul ca să
fie preaslăvit Fiul Omului.
24. Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de
grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur;
iar dacă va muri, aduce multă roadă.
25. Cel ce își iubește sufletul îl va pierde; iar cel ce își
urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața
veșnică.
26. Dacă-Mi slujește cineva, să-Mi urmeze, și unde
sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă-Mi slujește
cineva, Tatăl Meu îl va cinsti.

27. Acum sufletul Meu e tulburat, și ce voi zice? Părinte, izbăvește-Mă, de ceasul acesta. Dar pentru aceasta
am venit în ceasul acesta.
28. Părinte, preaslăvește-Ți numele! Atunci a venit
glas din cer: Și L-am preaslăvit și iarăși Îl voi preaslăvi.
29. Iar mulțimea care sta și auzea zicea: A fost tunet!
Alții ziceau: Înger I-a vorbit!
30. Iisus a răspuns și a zis: Nu pentru Mine s-a făcut
glasul acesta, ci pentru voi.
31. Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
32. Iar Eu, când Mă voi înălța de pe pământ, îi voi
trage pe toți la Mine.
33. Iar aceasta zicea, arătând cu ce moarte avea să
moară.
34. I-a răspuns deci mulțimea: Noi am auzit din Lege
că Hristosul rămâne în veac; și cum zici Tu că Fiul Omului
trebuie să fie înălțat? Cine este acesta, Fiul Omului?
35. Deci le-a zis Iisus: Încă puțină vreme Lumina
este cu voi. Umblați cât aveți Lumina ca să nu vă prindă
întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu știe unde
merge.
36. Cât aveți Lumina, credeți în Lumină, ca să fiți
fii ai Luminii. Acestea le-a vorbit Iisus și, plecând, S-a
ascuns de ei.
37. Și, deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot
nu credeau în El,
38. Ca să se împlinească cuvântul proorocului Isaia,
pe care l-a zis: „Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit
de la noi? Și brațul Domnului cui s-a descoperit?”
39. De aceea nu puteau să creadă, că iarăși a zis
Isaia:
40. Au orbit ochii lor și a împietrit inima lor, ca să nu
vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva
să se întoarcă și Eu să-i vindec
41. Acestea a zis Isaia, când a văzut slava Lui și a
grăit despre El.
42. Totuși și dintre căpetenii mulți au crezut în El, dar
nu mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu fie izgoniți
din sinagogă;
43. Căci au iubit slava oamenilor mai mult decât slava
lui Dumnezeu.
44. Iar Iisus a strigat și a zis: Cel ce crede în Mine nu
crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine.
45. Și cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a
trimis pe Mine.
46. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede
în Mine să nu rămână întuneric.
47. Și dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le
păzește, nu Eu îl judec; căci n-am venit ca să judec
lumea ci ca să mântuiesc lumea.
48. Cine Mă nesocotește pe Mine și nu primește
cuvintele Mele are judecător ca să-l judece: cuvântul pe
care l-am spus acela îl va judeca în ziua cea de apoi.
49. Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatăl care
M-a trimis, Acesta Mi-a dat poruncă ce să spun și ce să
vorbesc.
50. Și știu că porunca Lui este viața veșnică. Deci
cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatăl, așa
vorbesc.
Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Într-o zi de sâmbătă, zi de sărbătoare pentru
iudei, Mântuitorul se afla într-o sinagogă și îi
învăța pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Dar
pentru că El nu se mulțumea numai să învețe, ci
să și facă ceea ce învăța, iată că leagă cuvântul
cu fapta cea bună. Și pentru că între cei prezenți
acolo se afla o femeie care avea o neputință,
fiind gârbovă de optsprezece ani, pe aceasta
Domnul o cheamă și o vindecă de suferința ei.
A fi gârbov înseamnă a fi îndoit la nouăzeci de
grade, și a te sprijini de un baston pentru a-ți
putea ține echilibru. După o anumită perioadă
de timp în această poziție, oasele se înțepenesc
așa încât nici capul nu îl mai poți ridica pentru a
privi în sus. Astfel că cel gârbov este condamnat să privească numai în jos, în pământ, el nu

se adresează mustrarea și a răspuns, acuzându-l pe mai marele sinagogii și pe cei ca el, de
fățărnicie, spunând: fățarnicilor, fiecare dintre voi
nu-și dezleagă, oare, în ziua sâmbetei, boul sau
asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar
această femeie, care este fiica lui Avraam și pe
care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani,
nu se cădea, oare, să fie dezlegată de legătura
ei în ziua sâmbetei?
În primul rând luăm act de formalismul mai
marelui sinagogii, care sub chipul respectării
sabatului se împotrivește purtării de grijă și
binefacerii pe care Domnul o face cu o făptură omenească, cu această femeie, pe care o
tămăduiește după o îndelungată suferință, deși
fiecare dintre ei nu vedeau nici o problemă în a

poate vedea soarele nicidecum. Pe aceasta
Domnul o cheamă, Își pune mâinile peste ea
și îi zice: femeie ești dezlegată de neputința ta
și îndată femeia s-a îndreptat și a început să-L
slăvească pe Dumnezeu. Mai marele sinagogii,
cel care conducea serviciul religios din sinagogă, observând acest lucru, dar necutezând să
îl mustre pe Mântuitorul, a făcut acest lucru în
mod indirect, adresându-se mulțimii, zicând:
șase zile sunt în care trebuie să lucreze omul;
deci veniți în aceste zile și vă vindecați, și nu
în ziua sâmbetei. Mântuitorul a înțeles că Lui i

purta grijă de animalele necuvântătoare, cum
era și firesc de altfel, și în ziua sâmbetei. Oare
înaintea lui Dumnezeu are mai mare valoare un
animal, decât un om? Un bou sau un asin care
era dezlegat în zi de sâmbătă pentru a fi adăpat
sau hrănit, pentru a i se face un bine am putea
spune, era oare mai important decât dezlegarea
de suferință, cu care diavolul o legase pe această femeie de atâta timp? Erau atât de obtuzi
la minte încât nu puteau să depășească robia
literei, de aceea Sfântul Apostol Pavel va spune
că „litera ucide, iar duhul face viu” (II Cor. 3, 6),
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pentru că chiar dacă Legea interzicea ca în ziua
de odihnă să nu fie făcute anumite activități, ea
nu putea opri facerea unui bine, care nu suferea
amânare.
Din Sfânta Evanghelie de astăzi învățăm că
femeia gârbovă avea credință, smerenie precum și îndelungă răbdare, întrucât ea își purta
suferința fără să cârtească, fără să se revolte
înaintea lui Dumnezeu, așa cum fac mulți din
cei care la un moment dat în viața lor ajung să
facă și experiența unei neputințe. De asemenea
ea nici nu se plângea și nici nu cerea milă cuiva,
pentru că deși avea trupul gârbov, totuși sufletul
ei era drept. Trupul ei era plecat spre pământ așa
încât nu putea privi cerul, dar sufletul ei se înălța
adesea prin rugăciune către Dumnezeu, lucru
care de multe ori nu se întâmplă cu cei care au
trupul drept, dar au sufletul gârbov și nu-și înalță
mintea și inima lor către Dumnezeu. În ziua în
care Dumnezeu a rânduit să-i ridice neputința
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ei, Fiul lui Dumnezeu făcut Om din iubire față de
făptura căzută sub legătura păcatului, a suferinței
și a morții, a ridicat-o și a vindecat-o. Astfel că
la credința, smerenia și îndelunga răbdare ea
adaugă și o altă virtute și anume preamărirea lui
Dumnezeu ca recunoștință pentru binefacerea
vindecării, deși prezența ei în sinagogă arată că
ea îl preamărea pe Dumnezeu și în suferința ei.
Sfânta Evanghelie ne îndeamnă prin această
minune să nu fim gârbovi sufletește, să stăm
drepți în fața lui Dumnezeu, să avem inimile sus
așa cum auzim îndemnul de fiecare dată când
participăm la Sfânta Liturghie, spre a vedea
măreția și puterea lui Dumnezeu în perspectiva
mântuirii noastre.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXVII-a după Rusalii,
Tămăduirea femeii gârbove, Sf. Ev. Luca
13, 10-17, 10 decembrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

– de Dumitra Groza –
Sfântul Ierarh Dosoftei,
Mitropolitul Moldovei (1624-1693)

Dosoftei, unul dintre cei mai aleși
Sfinți Ierarhi din astă țară,
A tradus „Liturghierul”, „Psaltirea”
Și „Octoihul”, în română, prima oară.

Dăruit cu înțelepciune
Și râvnă dumnezeiască
A fost atras permanent
Înspre viața cea cerească.

Ales episcop de Huși, apoi de Roman,
Păstorul turmei lui Hristos,
Peste tot a rânduit preoți buni
Spre al creștinilor folos.(1658-1671)

În familia Leontie și Misira Barilă,
În zona Sucevei s-a născut,
Pe 26 octombrie în anul 1624
Și în dreaptă credință crescut,

Întors apoi în Moldova,
La Mănăstirea Probota s-a retras;
A dus o viață de obște
Și aici mai mulți ani a rămas.

Și nu era în eparhie
Preot mai bun, mai răbdător,
Mai blând, mai milostiv ca el
Și tuturor era de ajutor.

Cu numele de botez Dimitrie,
Avându-l drept ocrotitor,
Pe Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie și de mir izvorâtor.

S-a deprins cu rugăciunea,
Cu ascultarea și cu postul,
Cu blândețea și smerenia;
Cunoscând bine tot rostul.

Mitropolit al întregii Moldove,
Marele Ierarh pe toți îi uimea
Prin smerenia și înțelepciunea
De care el se bucura.(1671-1686)

De la dascălii cei mai buni
Din Moldova a primit învățătură
Temeinică, încă din primii ani de viață
Și cu vârsta și mai multă, pe măsură.

Văzând nevoința lui timpurie,
Părinții cei din mănăstire
L-au tuns în călugărie (1649),
Spre a sufletului fericire,

Chiar cronicarul Ion Neculce
Îl lăuda prin cuvânt,
Pentru multiplele calități:
„…Că zic oamenii că-i sfânt”.

A învățat apoi la Iași
Într-un colegiu vestit,
Numit „Trei Ierarhi”, unde
Multe cunoștințe-a dobândit.

Cu numele Dosoftei și sporind
El în dragoste și rugăciune,
Repede-a fost hirotonit preot,
Fiind plin de înțelepciune.

A versificat Psaltirea, făcând
Cea dintâi carte românească,
Cu imne de laudă închinate Domnului,
Din literatura bisericească.

Fiind dintr-o familie bogată
Și-având rude și în străinătate,
(Transilvania și Polonia-Lion)
A continuat studiile departe.

Timp de mai mulți ani, la Probota,
Pe monahii mănăstirii i-a călăuzit
Învățatul egumen Dosoftei
Și în credință pe toți i-a întărit.

Psaltirea mitropolitului Dosoftei,
În Țările Române a circulat
Mai mult de două secole
Și tot Răsăritul ortodox s-a bucurat.

A învățat cu ușurință-n Lion:
Greacă, latină, polonă,
Teologia ortodoxă
Și bisericeasca slavonă.

A dezvoltat școala mănăstirii
Și a crescut mulți ucenici
Luminați și buni cunoscători
Ai Sfintelor Scripturi, aici.

Psalmii versificați de Dosoftei,
Pe de rost, foarte mulți îi cunoșteau;
Prin case și prin biserici,
Împreună, cu evlavie-i cântau.
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Întemeierea unei tipografii la Iași,
E cel dintâi lucru pe care l-a făcut
Acest mare cărturar și mitropolit;
Prin care-a fost și mai cunoscut.

Sfântul Mitropolit Dosoftei,
Des, mănăstirile vizita,
Iar pe cuvioșii părinți din pustie,
Cu dragoste îi cerceta.

În Polonia, la Zolkiev
Ei au dus sicriul sfânt;
Șapte ani, împreună cu ucenicii,
L-au păzit, pe-acest pământ.

Șase cărți a tipărit Dosoftei,
În dulcea limbă românească;
Sfinte cărți de învățătură
Și de slujbă bisericească.

La chiliile în care se nevoiau
Pentru hrănirea sufletului,
Le trimitea cu bucurie
Și cele pentru nevoia trupului.

De sfaturile Ierarhului Dosoftei,
Mulți creștini se foloseau,
Iar la moaștele Sfântului Ioan
Mulți bolnavi se vindecau.

În limba noastră strămoșească,
Să traducă s-a străduit
Cărțile cultului ortodox
Și-n limba română le-a tipărit,

Vizitându-i, încă și el se folosea,
De smerenia, de răbdarea,
De sfințenia vieții lor
Și cu admirație rostea:

Tot aici a continuat să scrie
Frumoase cărți de învățătură
Pentru întreaga Ortodoxie,
Urmărind Sfânta Scriptură.

Ca să înțeleagă tot norodul
Cuvântul lui Dumnezeu,
Și cântările bisericești;
Toate spuse-n graiul său.

„Apucat-am în zilele noastre
Părinți înalți la bunătăți
Și plecați la smerenie adâncă”,
Ce-aveau atâtea calități!

Încărcat de fapte bune,
După o viață tumultoasă
Trăită cu înțelepciune,
Sufletul s-a întors acasă,(1693)

Mitropolitul Dosoftei, (sec.XVII)
Devine ctitorul limbii românești
În cultul Bisericii din Moldova,
Pentru slujbele dumnezeiești.

Însuși distinsul Mitropolit
Era un cunoscut ascet,
Un lucrător al rugăciunii
Și-un păstor blând și înțelept.

Sus, în cer la Domnul Sfânt,
Pe Care L-a slujit mereu
Cât a trăit pe pământ;
La Marele Arhiereu!

Acest mare cărturar moldovean,
Pentru prima oară a tradus și tipărit
Și „Viețile Sfinților pe tot anul”,
Oferindu-ne un dar neprețuit .

Cel mai vestit odor al Moldovei
La care Sfântul Dosoftei ținea,
Erau Moaștele Sfântului Ioan cel Nou
De la Suceava și la care se ruga.

Trupul a rămas pribeag,
Dar a lui vastă cultură
Ne-a rămas ca moștenire
Prin scrierile de-nvățătură.

În grai dulce românesc, cartea
A fost redactată-n patru volume;
Cuprinzând și sfinți români,
Cunoscuți, după-ale lor sfinte nume.

În catedrala de la Iași
Le-a mutat bunul păstor;
Le-a păzit cu sfințenie,
Cerând Sfântului mereu ajutor,

Îl vom pomeni mereu (pe 13 dec.)
Nu doar ca sfânt și mitropolit,
Ci și poet, agiograf și imnograf
Istoric și cărturar desăvârșit,

În timpul păstoririi sale,
Întreaga viață duhovnicească
Era la cote înalte
În zona moldovenească.

De câte ori aveau nevoie
Și în primejdii se găseau,
Făceau litanie prin țară
Și minunile nu întârziau.

Învățător al dreptei credințe
În limba poporului său,
Tâlcuitor al textelor sfinte
Despre Bunul Dumnezeu.

Pădurile țării erau pline
De sihaștri îmbunătățiți,
Care posteau și se rugau,
Fiind de Domnul dăruiți.

Fiind tulburare în țară (1686)
Precaut, Sfântul Mitropolit,
Luând sicriul cu sfintele moaște,
Cu ucenicii, Moldova a părăsit.

Îi mulțumim și îl rugăm
Să fie veșnic mijlocitor
La Tronul Sfintei Treimi
Și tuturor românilor de ajutor!

Noaptea Sfântă de Crăciun
În noaptea sfântă de Crăciun
Precum colindele ne spun
Vin magii de la răsărit
Că au în lume de vestit.

Căci Dumnezeu din cerul Sfânt
Împlinește-un legământ,
Rupând păcatul strămoșesc
Printr-un dar Dumnezeiesc.

O lume veche azi apune,
Cu pruncul Sfânt, se naște-o lume;
Nemărginita Sa iubire,
Ne primenește-ntreaga fire.

Așa cum au citit pe cer,
Un Prunc se naște, mesager,
Ce fi-va-n toate luminat
Și cel mai mare împărat.

Să scoată omul din abis
Chiar Fiul, Tatăl și-a trimis,
Ca-ntre creat și creator
Să fie răscumpărător.

Iar din iubire, ca pe-o scară,
Alai de îngeri se coboară,
Într-o frântură de eden
La ieslea cea din Betleem.

De lume nebăgat în seamă,
Doar steaua tremurând de teamă,
În staulul sărăcăcios
Se naște pruncul sfânt Hristos

Azi cerurile s-au deschis,
E raiul ce ne-a fost promis,
E bucuria cuviincioasă
Ce o vestim din casă-n casă.

Și toți îi cântă așa frumos
Pruncului Iisus Hristos,
Cu smerenie și teamă,
Căci Fiul Tatălui se cheamă.
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Iar magii vin cu daruri sfinte,
Ce-s necuprinse în cuvinte
Și-i aduc slavă pe pământ
Că-s inspirați de Duhul Sfânt.

Cel din Fecioară preacurată
Născut din mamă fără tată,
Nepricepând, cuprinși de teamă,
Cum e din tată fără mamă.

Iar de rămâneți în ispită
Și-i sunteți oaia rătăcită,
Atunci și voi, în mod perfid,
Sunteți irozii ce-L ucid.

Din aurul cel mai curat
Aduc ca unui împărat,
Căci în întreaga omenire
E pruncul mai presus de fire.

Și Tatăl glăsuind de sus :
-˝ E Fiul Meu, precum am spus!˝
Iar toți păstorii, cum se știe,
Au stat prin veacuri mărturie.

Creștine-n suflet să îți pui
Cuvânt dintru Cuvântul Lui,
Căci pruncul, cel născut sărac,
E cel ce-i așteptat din veac.

Iar smirnă-aduc ca Unui Sfânt,
Născut în slavă prin Cuvânt,
Ce e în toate prea curat,
Că-n moarte fiind, a înviat.

Iar stelei care a vegheat
Și pruncul Sfânt l-a luminat,
Zic astronomii, că-n eter,
Pecetea i-a rămas pe cer.

Nu vrea vreo jertfă să-I aduci
Decât răbdarea Sfintei Cruci
Și de-L urmezi, ca împlinire,
Tu însuți să te faci iubire.
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Iubite frate, poți de-acum,
Să pui un început mai bun,
Căci pruncul azi născut te-nvață
Și-ți păstorește-ntreaga viață.
Un prunc se naște în nevoi
Dar ce bogați ne naștem noi,
Cei ce speranță mai avem
În ieslea cea din Betleem.
Și-avem prea marea bucurie
De-a fi chemați la veșnicie,
(Deși ni-e trupul stricăcios,)
Urmându-L numai pe Hristos.
Un prunc se naște pe pământ,
Născut Cuvântul, din cuvânt,
Și prin Fecioara preacurată,
Născut de Tată,fără tată.
Iubite frate, ia aminte,
Să nu te-abați din cele sfinte,
Răstălmăcind Sfânta Sriptură
După-o satanică măsură.
Sfinții părinți s-au nevoit,
S-au tot rugat și au postit,
Iar Duhul Sfânt le-a dat prin Har
Precum Chivotul în altar,
Învățătură-n veșnicie
Numită-n veci ortodoxie,
Și nu-i nimic de inovat
Că-i anatema, e păcat !
Învățătura, din mândrie,
Ajunge des la erezie ;
Ai grijă să-ți revii în minți
Pe calea Sfinților Părinți !

Iar din tămâie, fumul său,
Se-nalță-n cer la Dumnezeu,
Că în smeritul nou- născut
Pe Dumnezeu l-au cunoscut.

Voi să fugiți, cât sunteți vii
De ucigașul de copii,
Ce caută un lumesc folos
În a-L ucide pe Hristos.

Radu Cârstoiu-Arbore
(06.01.2013, Tg-Jiu)
Sursă foto:
Sfânta Evanghelie
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Despre răspunsul nostru!

Pilda rostită de Mântuitorul cu cei poftiți la Cină rânduită să se citească în această duminică are înțelesuri
duhovnicești care privesc atât mântuirea neamului omenesc
cât și mântuirea fiecăruia în parte. Evanghelia vorbește despre o primă chemare adresată către cei care erau deja poftiți
sau aleși. Cei aleși datorită Părinților lor, au fost destinatarii
Vechiului Testament, cei chemați prin profeți să participe la
Cina de taină sau nunta Fiului. Aceștia însă găsind diferite
scuze sau pretexte au refuzat să răspundă pozitiv invitației și
nu au participat la cină sau la nuntă, cum este numită ea în
textul din Sfânta Evanghelie după Matei 22, 1-14. Și pentru
că cei chemați nu au venit, ulterior invitația a fost adresată
altora. Pentru că Mântuitorul a chemat la mântuire mai
întâi poporul evreu și apoi pe toate popoarele. „Mergând,
învățați toate neamurile” (Mt. 28, 19), le spune Mântuitorul
Sfinților Apostoli, trimitere pe care pericopa evanghelică de
astăzi o arată prin cuvintele: ieși degrabă în piețele și ulițele
orașului: și săracii, și betegii, și orbii, și șchiopii adu-i aici.
Și, întorcându-se, slujitorul a zis: stăpâne, s-a făcut cum
ai poruncit și tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către
slujitor: ieși la drumuri și la garduri și silește-i pe toți să intre,
ca să se umple casa mea.
După tâlcuirea Sfinților Părinți, omul oarecare este
Însuși Dumnezeu, Cel cu multe nume și mai presus de
orice nume, sau Cel fără nume, căci nici un nume nu poate fi cuprinzător pentru Dumnezeu, cum explică Sfântul
Grigorie Palama. Slujitorul care adresează chemarea
este Însuși Fiul lui Dumnezeu, Care a venit să slujească,
făcându-Se Om „Fiul Omului n-a venit să I se slujească,
ci ca să slujească El și să-Și dea sufletul răscumpărare
pentru mulți” (Mt. 20, 28). Cina din Sfânta Evanghelie la
care suntem chemați reprezintă Împărăția lui Dumnezeu,
a cărei arvună, aici pe pământ, este însăși Biserica lui
Hristos în care se săvârșește Cina cea de Taină sau
Sfânta Euharistie. Cei care nu au răspuns invitației erau
preocupați mai mult de partea trupească a ființei lor și
mai puțin sau deloc de sufletul lor. De aceea și ogorul sau

Păhărelul cu nectar

țarina este simbolul dorinței omului de avere, de stăpânire, de acaparare a cât mai mult, pe orizontală, fără nici o
raportare la relația cu Dumnezeu, pe verticală. Cele cinci
perechi de boi, reprezintă cele cinci simțuri ale omului și
arată grija excesivă a omului în general, pentru existența
biologică, supusă simțurilor, pentru mâncare, băutură și
desfătări materiale. Aceste lucruri, în care omul, din păcate
nu mai vede daruri ale lui Dumnezeu, ci folosite în mod
pătimaș, îl transformă pe om și îl fac rob simțurilor, întunecându-i și limitându-i orizontul duhovnicesc al sufletului. Al
treilea, cel care și-a luat femeie, și din această cauză nu
a răspuns invitației, îi reprezintă pe cei care nu mai văd
în familie o instituție sfântă, întemeiată și binecuvântată
de Dumnezeu, ci dimpotrivă un motiv de a nu răspunde
chemării pe care Dumnezeu o adresează la mântuire.
Mulți oameni își iubesc familiile în uitare totală de Dumnezeu, iar dacă familia și membrii ei sunt văzuți ca dar a
lui Dumnezeu, atunci iubirea față de ea se sfințește prin
rugăciune, pentru că membri ei trebuie iubiți nu numai
sentimental ci și duhovnicește, fiind cuprinși în această
iubire și rugăciune către Dumnezeu.
Evanghelia acestei duminici este Evanghelia chemării,
a folosirii în mod corect a darului libertății pe care l-am
primit de la Dumnezeu. Avem libertatea de a spune „nu”,
la chemarea adresată de Dumnezeu pentru mântuire, dar
atunci consecința este lipsirea noastră de la Cina mântuirii
din Împărăția lui Dumnezeu, de la comuniunea cu Izvorul
vieții și nemuririi. Așadar să luăm aminte la pretextele pe
care le găsim în Duminici și sărbători pentru a nu ne face
timp spre a răspunde afirmativ la chemarea pe care ne-o
adresează Dumnezeu prin Sfânta Biserică, de a participa
la pregustarea Cinei din Împărăția lui Dumnezeu care este
Sfânta și dumnezeiasca Liturghie.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXVIII-a după Rusalii, a
Sfinților Strămoși după trup ai Domnului, Pilda celor
poftiți la cină, Sf. Ev. Luca 14, 16-24, 17 decembrie)

Vitejimea decorată

Pe la anul una mie două sute și vreo doi,
De nu știu care jivină patrupedă pus la cale,
Povestesc Letopiseții că s-ar fi iscat război
Crâncen, între animale…
Nu vă mai spun pe de rost,
Tot războiul cum a fost,
Dar atâta sânge-a curs,
Mai ales din leu și urs,
Că veneau apele roșii!…
Cum n-au mai văzut strămoșii.
Pe când însă bieții lei,
Sfârtecați adânc sub blană,
Se luptau, cum știu doar ei,
Prea adesea fără hrană,
Vulpile, cu mult în urma liniilor de bătaie,
Mâncau bine, dormeau țeapăn, ba, făceau la timp și baie;
Lupii, ageri și vioi,

Strângeau „prada de război”,
Iar măgarii, pentru țară,
Se luptau și ei sărmanii, crunt, la „partea sedentară”…
După ani de luptă-apoi,
S-a-ncheiat frățească pace,
Tot așa precum se face
Și la noi…
Iar ca rod al războirii,-țara lor, între hotare,
S-a făcut, pe cât se spune de trei ori la chip mai mare…
Împăratul lor atuncea a fost dat poruncă-ndată,
Să se-aleagă toți vitejii din viteaza lui armată
Și, ca semn al vitejiei, să li se anine-n piept
Decorația la care, după fapte, ei au drept…
Când a pus însă împăratul oștile să defileze,
Ca, prin fața lui să treacă toate fețele viteze,
Au pornit să curgă, mândre și-ndrăznețe escadroane:
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Vulpi, cu pieptul înainte, plin de „Stele” și „Coroane”,
Lupi trufași,călcând cu fală, pe sub verzile arcade,

Purtând coifuri lucitoare și-ncărcați de „Cruci cu spade”;
Toți măgarii; cu statura de o măreție rară,
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Și, pe-al căror piept sta, mândră, „Vitejia militară”!…
Iar în toată vitejimea care-n șiruri lungi s-a scurs,
Rar de tot, văzu împăratul câte-un leu și câte-un urs…
………………………………………..................................
Acum, nu-mi dau bine seama, am visat sau știu din carte,
Că, pe lume, e o țară- peste țări și mări, departe
Ce tălăzuiește-n soare
Mări de grâne, pe răzoare
Cu maci mulți și cu cicoare,
Țară ce-are pe ogoare
Mii de-asemeni lei năpraznici, arși la chip și buni de glume
Care-ntr-un război, odată, au uimit întreaga lume,
Dar a căror vitejie ce nu vor uita-o vecii,
O cinstesc, cu flori de aur, din ogor, mai mult dovlecii,
Pe când vulpile, măgarii și toți lupii acelei nații,
Au ca semn al vitejiei, pieptul plin cu decorații.
Sursa: Vasile Militaru, Fabule, Ed. Lumină din Lumină,
București, 2007
Sursă foto: Internet

Genealogia Mântuitorului
Sfânta Evanghelie după Matei începe cu o genealogie
a Mântuitorului. O altă genealogie ne dă Luca (3, 23-38).
Dacă cea a lui Matei este descendentă, de la Avraam până
la Iisus, genealogia lucană este ascendentă, mergând de
la Iisus spre strămoșii săi după trup.
Ne putem întreba: de ce a socotit a începe astfel
evanghelistul scrierea sa? Citind-o mai atent, observăm
că autorul sfânt găsește mijlocul să ne transmită adevăruri
fundamentale cu privire la Cel despre care va fi vorba
în întreaga sa Evanghelie. Chiar din primul verset ni se
descoperă numele lui Iisus, care înseamnă etimologic
Domnul ( Yahve) Mântuitorul (Mt. 1,26) la care se adaugă
titlul „Hristos”, aceasta fiind o mărturisire de credință .Autorul sfânt ține să nu precizeze de la început că Iisus este
Hristosul, adică Mesia. Iudeii aveau Scriptura Vechiului
Testament, știau foarte bine despre cine este vorba, căci
Scriptura era plină de profeții mesianice, adică de precizări insuflate de Duhul Sfânt despre trimiterea în lume a
lui Mesia Mântuitorul. Evanghelistul merge mai departe
adăugând că Iisus este „fiul lui David, fiul lui Avraam.”
Relația lui Mesia cu David, strămoșul său după trup este
atât de mult accentuată în cărțile profetice încât Mesia este
numit pur și simplu „David” (Ier. 30, 9; Iez. 34,24). Matei
ține să prezinte o simetrie perfectă în cele trei perioade
descrise: „toate neamurile de la Avraam până la David sunt
paisprezece, de la David până la strămutarea în Babilon
sunt paisprezece și de la strămutarea în Babilon până la
Hristos sunt paisprezece neamuri”(v. 17).
Privind mai atent, observăm că Sfântul Evanghelist
Matei și-a dat silința să facă să-i iasă această simetrie
și, deși din listă lipsesc multe nume, uneori sărind de
la străbunic la strănepot, el reușește să-i dea scrierii
sale un cadru simbolic pe care să-l evidențieze în lucrarea sa.
Astfel, de trei ori câte paisprezece neamuri nu implică
o exactitate matematică, ci un simbol care să fie ușor de
descifrat. Literele ebraice erau folosite și pentru notarea
cifrelor .Bazat pe această dublă folosire (gematria) se
căutau anumite simboluri. Astfel că David, care se scria
cu litere, însemna simbolic 14.

Un fapt foarte interesant este acela că în scrierea mateiană apar și femei. Ele nu sunt menționate la întâmplare.
Tamar (v. 3) a ținut să aibă un moștenitor de la Iuda, l-a
obținut prin înșelăciune (Fac. 38). Rahav (v. 5) nu numai
că era canaanită, ci era și desfrânată (Ios. 2,1); Rut (v.
5) era moabiteancă și este lăudată pentru fidelitatea față
de soacra sa; „femeia lui Urie” (v. 6) adică Batșeba era
de neam levit.
Menționarea lor are ca scop relevarea adevărului că
Fiul lui Dumnezeu a venit pentru toți oamenii, nu numai
pentru evrei și că, de asemenea, El a venit nu numai
pentru cei drepți, ci și pentru cei păcătoși. A cincea femeie
menționată în genealogie este Sfânta Fecioară Maria. O
mențiune care nu este făcută oricum. Dreptul Iosif este
prezentat ca fiind „logodnicul Mariei” (v. 16), dar el n-a
avut niciun rol la zămislirea Mântuitorului, căci mai jos
în Evanghelie spune că „s-a aflat având în pântece de la
Duhul Sfânt” (v. 18).
Fecioara este „umbrită de Duhul Sfânt” (Lc. 1, 35),
astfel că Dreptul Iosif nu este decât tatăl adoptiv al Mântuitorului. La aceasta mai trebuie să adăugăm și faptul că
exista o prescripție la Num. 36, 6-12, unde se spunea că
o fiică unică la părinți trebuia să-și ia soț dintre rude.
Considerăm așadar că genealogia de la Matei nu spune mai mult decât că Iisus,făcându-se Om, s-a înscris pe
linia descendenței avraamice și davidice. El a luat firea
noastră, așa căzută cum era (căci am văzut că în genealogie au intrat și păcătoși, bărbați și femei) devenind fratele
tuturor oamenilor, inaugurând „neamul” creștinilor.
Matei mai spune că Iisus S-a născut în chip supranatural și că Tatăl Său este,de fapt, Dumnezeu,cum scrie și
Sfântul Evanghelist Luca (Lc. 1,35).Mai mult, Luca merge cu
neamurile până la Adam ca să-L arate pe Iisus frate cu toți
oamenii. Adică El a venit pentru mântuirea tuturor oamenilor,
a tuturor urmașilor lui Adam, a tuturor fraților Săi. Merge
chiar și mai departe : „fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu”( v.
38). Și nu este lipsit de evidență faptul că lista de nume din
Evanghelia după Luca de la Iisus la Dumnezeu are 77 de
nume. Un număr cu o clară valoare simbolică.
(Continuare în pagina 10)
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Genealogia Mântuitorului

(Urmare din pagina 9)
Putem desprinde așadar faptul că Sfântul Evanghelist
Matei ne descrie strămoșii naturali, iar Luca pe cei legali
.Iuliu Africanul, un scriitor creștin din secolul al III-lea într-o
scrisoare către Aristide spune că are aceste informații
de la rudele Domnului, adică de la urmașii așa-numiților
„frați” ai lui Iisus. Iosif era fiul natural al lui Iacov (coborâtor
din Solomon) și fiul legal al lui Eli (coborâtor din Natan).
Așadar, dubla deviere a liniei genealogice trebuie acceptată datorită intervenției legii leviratului.

Cele două genealogii au o deosebită valoare istorică și
o oarecare contradicție între ele este numai una „părută”,
cum spunea Eusebiu al Cezareii. Să nu uităm însă marea
valoare teologică, pentru că ea ne descoperă adevăruri
fundamentale despre Mântuitorul Hristos născut la Betleem. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica dinaintea Nașterii Domnului, a
Sfinților Părinți după trup ai Domnului, Sf. Ev. Matei 1,
1-25, 24 decembrie)

Bucurie şi suferinţă
Duminica după Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos
este ultima duminică din anul bisericesc ne pune în față două
evenimente din viața Mântuitorului și anume, Fuga în Egipt
și uciderea pruncilor de către Irod, cu intenția de a ucide pe
Pruncul Sfânt. Această Evanghelie ne arată pe de o parte
planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii, iar pe de alta
împortivirea omenirii robite de păcat și moarte la acest plan.
La puțin timp după Nașterea Sa ca Om pe pământ, Pruncul
Iisus se află în primejdie de moarte, întrucât regele Irod auzind de la Magi că S-a născut Împăratul, căuta să-L ucidă
gândind că îi va lua lui domnia. Vedem astfel că încă de la
început viața Pruncului este o viață de suferință și prigonire,
așa cum profețise despre El Isaia, numindu-L „om al durerilor
și cunoscător al suferinței” (Is. 53, 3). Deși venirea Sa fusese
anunțată de atâta timp și toată omenirea Îl aștepta, totuși
când a venit El nu a fost primit. Cum spune Sfântul Ioan
Evanghelistul „întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit”
(In. 1, 11). Nu s-a găsit pentru El loc să se nască decât într-un
staul de animale, apoi bunătatea și generozitatea păstorilor
și a magilor sunt umbrite de răutatea și dorința de stăpânire
veșnică a lui Irod, regele nelegitim al Iudeii. Așa se întâmplă
când omul nu se mai gândește la vremelnicia acestei vieți,
când natura umană este robită de păcat, ajunge în situația
de a lupta împotriva planului lui Dumnezeu. Însă purtarea
de grijă a lui Dumnezeu prin lucrarea Sa sfântă biruiește
această răutate a oamenilor stăpâniți de puterea demonică
și transformă fuga în salvare și înstrăinarea în binecuvântare.
Chiar dacă pruncii nevinovați au fost omorâți, Dumnezeu
este cel care le-a răsplătit această suferință a lor, pentru că:
„sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu

se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt
morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare
nenorocire și plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în
pace. Chiar dacă, în fața oamenilor, ei au îndurat suferințe,
nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin,
mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare
și i-a găsit vrednici de El” (Inț. Sol. 3, 1-5).
Bucuria adusă de îngerii lui Dumnezeu care cântau:
„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace,
între oameni bunăvoire!” (Lc. 2, 14), este întunecată de
neliniștea și tulburarea produsă de uciderea pruncilor din
Betleem și din împrejurimile lui, care spera că odată cu
uciderea lor să ucidă și pe Pruncul Iisus, căruia Magii
veniți din Răsărit, I s-au închinat și I-au adus daruri: aur,
tămâie și smirnă. Dumnezeu însă, în atotștiința Sa a vestit
cu multe veacuri nu numai Nașterea Sa în Betleem, ci și
uciderea pruncilor și apoi exilul Pruncului Iisus în Egipt și
stabilirea Lui în orașul Nazaret.
În această lume a violenței, ce zace în robia păcatului
și a morții, plină de răutate și de invidie, în care uciderea îi cuprinde și pe cei nevinovați, vine Mântuitorul. De
aceea, Sfânta Evanghelie ne mai învață că viața copiilor
trebuie ocrotită, ea nu trebuie lăsată pradă frigului, foamei,
nesiguranței, violenței și morții.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica după Nașterea Domnului, a
Sfinților: Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare, David Proorocul și Iacob, ruda Domnului, Fuga în Egipt,
Sf. Ev. Matei 2, 13-23, 31 decembrie)

Dumnezeu vorbeşte
„Dumnezeu vorbește omului când într-un fel când în
altul, dar omul nu ia seama” (Iov 33, 14)
Noi, oamenii, putem comunica între noi în diferite feluri:
prin viu grai, prin semne, prin scriere, prin imagini fotografice sau filmate ș.a.m.d. Putem comunica la distanțe mai
mici sau mai mari, în funcție de metoda pe care o folosim
(prin telefon, radio, televiziune, fax). Cu toată această
înaltă tehnologie, uneori se poate întâmpla să nu putem
comunica cu anumite persoane, fie că acele persoane
au o funcție prea înaltă față de noi, fie că pur și simplu
persoana respectivă nu vrea să ne asculte, nu vrea să ne
bage în seamă.

Toate aceste posibilități fizice, intelectuale, tehnice,
științifice, pe care le avem noi oamenii, nu ne pot ajuta
însă să comunicăm cu Dumnezeu decât în măsura în
care El dorește să ni se descopere, în măsura în care
El dorește să comunice cu noi. Ce minunat este însă
că El, Stăpânul și Suveranul universului, dorește să
comunice cu noi, dorește să ne vorbească, să ne dea
informații, să ne transmită voia Lui, nouă oamenilor
muritori!
Dumnezeu a folosit și folosește și astăzi diferite metode de comunicare pentru noi, adică așa cum spune Biblia,
„...vorbește omului când într-un fel când în altul…”
Să vedem câteva căi prin care Dumnezeu vorbește,
se descoperă omului:
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1. Una din căile folosite este prin creație, prin natura
înconjurătoare
Tot ce vedem în jurul nostru ne duce cu gândul la un
Creator, la cineva care le-a făcut. Dacă vezi un lucru simplu, oricare ar fi el (un scaun de exemplu), ești sigur că
l-a făcut cineva. Cu atât mai mult când e vorba de lucruri
nespus mai complexe cum este omul, sau viața în general,
natura înconjurătoare, pământul și celelalte planete pe
care le știm și multe altele pe care nu le știm. Sunt lucruri
deosebit de complexe și care totuși funcționează într-un
mod minunat, perfect, desăvârșit. Toate acestea te duc cu
gândul că în spatele lor este cineva (nu ceva) care le-a
făcut și le susține. Teoria evoluției nu mai e de actualitate,
lucru recunoscut chiar de foștii ei susținători. Varianta
Creator-creatie e mult mai ușor de crezut și acceptat atât
pentru suflet cât și pentru minte.
2. O altă cale prin care Dumnezeu vorbește omului,
este prin conștiință
Cuvântul „conștiință” vine din limba greacă, de la
cuvântul „sumeidesis” care înseamnă „cunoaștere concomitentă”, și se referă la cunoașterea a ceea ce e bine și
ce e rău. În traducerea românească a Bibliei este folosit
cuvântul „cuget”. Conștiința judecă dacă o acțiune sau
o atitudine este sau nu în armonie cu standardul moral
din noi, și ne îndeamnă să facem ce este în armonie cu
aceasta, și să ne ferim de la ceea ce nu este. Conștiință
nu e ceva autoimpus și nici nu e ceva de care te poți
descotorosi. Acest simț al binelui și răului este reflectarea
lui Dumnezeu în sufletul omului, la fel cum se reflecta
soarele în apă; conștiința revelează existența Creatorului,
și într-o oarecare măsură și natura Lui. Conștiința poate
fi pângărită, dar nu distrusă.
3. Prin Scripturi (Biblie)
Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu
adresată omului. Ea este cea mai răspândită și cea mai
citită carte din lume. Ea conține lucrările lui Dumnezeu,
legile, sfaturile și învățăturile Lui pentru om. În ea găsim
situații asemănătoare cu ale noastre, și vedem voia lui
Dumnezeu pentru situația respectivă. Tot în ea găsim
originea omului, posibilitatea salvării lui cât și destinul
lui veșnic. Dacă în urmă cu câțiva ani era mai greu de
procurat o Biblie, astăzi acest lucru nu mai e o problemă,
și orice român care se pretinde a fi creștin sau care vrea
să devină creștin o poate avea. Problema este dacă ne
facem timp să o și citim; sau poate nici măcar n-o deschidem de teamă că viața noastră nu corespunde cu voia lui
Dumnezeu scrisă în ea.
Dumnezeu ne vorbește în Biblie și prin profețiile scrise
în ea. A „profeți” înseamnă a prevesti viitorul. Vechimea
scrierilor biblice este recunoscută azi chiar și de atei; descoperirea sulurilor de la Ãumram, cât și alte descoperiri
arheologice, îi obligă la aceasta. În Biblie sunt profeții atât
cu privire la poporul Israel, cât și la lumea întreagă, profeții
făcute cu sute sau chiar cu mii de ani în urmă; unele s-au
împlinit deja, altele se împlinesc sub ochii noștri, iar altele
se vor împlini curând. Istoria a confirmat deja, că ceea ce
era scris în biblie cu mult timp înainte, s-a întâmplat întocmai. Și prin aceasta Dumnezeu ne vorbește și ne arată că
El există și că are puterea să împlinească ceea ce spune
și că El știe atât trecutul cât și prezentul și viitorul; toate
sunt în mâna Sa.
4. O altă cale folosită de Dumnezeu este prin vise
sau vedenii
Nu trebuie să credem că orice vis este o cale prin care
ne vorbește Dumnezeu. În Eclesiastul 5,3 scrie: „Căci, …
visurile se nasc din mulțimea grijilor…”. Deci sunt unele
vise care sunt rezultatul grijilor și frământărilor noastre
zilnice. În cursul anilor însă Dumnezeu a folosit de multe
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ori și această metodă de a comunica cu omul.
5. Au fost vremuri când Dumnezeu a vorbit direct
patriarhilor din vechime, cât și proorocilor și poporului Israel.
6. O altă cale folosită de Dumnezeu este prin Fiul
Său, prin Domnul Iisus Hristos.
Dacă în vechime Dumnezeu a vorbit direct patriarhilor
și proorocilor, unui număr așa de limitat de oameni, cu
aproape 2000 de ani în urma Dumnezeu ne-a vorbit prin
însuși Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos, a cărui naștere
în trup o sărbătoresc creștinii la fiecare Crăciun. El a
lăsat slava cerească, a luat chip de om, născându-se ca
un umil copilaș, a crescut și a trăit pe pământ ca un om
oarecare, dar fără păcat, ca să poată comunica oamenilor
voia lui Dumnezeu pentru ei, și în același timp pregătind
mântuirea și posibilitatea de salvare a omenirii în însăși
Jertfă Lui ispășitoare.
7. Un alt fel prin care Dumnezeu ne vorbește foarte
adesea nouă celor din ultimul veac, este prin Duhul
Sfânt.
Duhul Sfânt este a treia persoană a Divinității, și a fost
trimis la noi pe pământ cu aproape 2000 de ani în urmă,
în ziua de Rusalii, după Înălțarea Domnului la cer. Duhul
Sfânt este cel ce convinge omul că e păcătos și că este
necesar să lase păcatul și să se întoarcă la Dumnezeu,
prin Iisus Hristos - Salvatorul omenirii. Apoi Duhul Sfânt
locuiește în acel om și stăpânește viața lui, insuflându-i
voia lui Dumnezeu și dându-i putere să o împlinească.
8. Dumnezeu vorbește foarte adesea și prin oamenii Lui
Dacă oamenii mari ai vremurilor noastre își au oamenii
lor prin care vorbesc, așa numiții „purtători de cuvânt”, cu
atât mai mult Dumnezeu a avut și are oamenii Lui prin
care vorbește poporului. Domnul spune ucenicilor Săi:
„Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la
orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit;
dar cine nu va crede, va fi osândit” (vezi Marcu 16:15-16).
Iar în F. Ap.1, 8 le zice: „… voi veți primi o putere, când
Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori…
până la marginile pământului”. De asemenea, la Efeseni
4, 11 găsim: „Și El a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci,
pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători”…
În cursul vremurilor oamenii adeseori au respins pe
trimișii lui Dumnezeu, cum de altfel L-au respins și pe
Domnul Iisus. Astfel mulți trimiși ai lui Dumnezeu au fost
batjocoriți, prigoniți, sau chiar omorâți împreună cu familiile lor. Același lucru se întâmplă adeseori și azi cu cei ce
transmit voia lui Dumnezeu și îi îndeamnă pe oameni la
pocăință, la împăcarea cu Dumnezeu, pentru a scăpa de
pedeapsa veșnică, de iad. Ei însă sunt trimișii lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, sunt felul prin care Dumnezeu,
în dragostea Lui, vorbește direct oamenilor, îți vorbește
direct ție, dorind să te împaci cu El și să fii salvat, să fii
mântuit. Rolul acestor trimiși ai lui Dumnezeu este stabilit
clar de apostolul Pavel când scrie la 2 Corinteni 5, 20:
„Noi dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos; și ca și
cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în
Numele lui Hristos: împăcați-vă cu Dumnezeu”. Scopul lui
Dumnezeu este împăcarea ta cu El, pentru fericirea ta.
Care e atitudinea ta, iubite cititor (cititoare), când
Îți vorbește Dumnezeu (indiferent de felul pe care îl
folosește)? Iei tu seama la vorbirea Lui? Asculți tu pe
trimișii Lui, sau îi respingi, îi batjocorești? Ia seamă la
vorbirea lui Dumnezeu pentru salvarea ta și fericirea ta
veșnică!
Părintele Ion Cosmin Popescu
Preot la Paraclisul Spitalului de Pneumoftiziologie
„Tudor Vladimirescu”,Comuna Runcu, Județul Gorj
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Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica
(3 decembrie)

„Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuților
sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului
românesc te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule, Sfinte
Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă”. Așa sună troparul
unui mare părinte duhovnicesc și înnoitor al monahismului
românesc, ucenic al Sfântului Paisie Velicicovski și continuator al tradiției isihaste athonite.
Sfântul Cuvios Gheorghe s-a născut în 1730 în Săliștea
Sibiului, din părinți binecredincioși. Din acest motiv, în unele însemnări apare sub numele de Gheorghe Ardeleanul.
Probabil părinții lui erau ciobani.
În jurul vârstei de 20 de ani, tânărul Gheorghe, neputând răbda persecuțiile uniației (unirii cu catolicii) din țara
sa, a plecat în Țara Românească. La București, a devenit
ucenicul unui arhiereu grec care
locuia acolo. Cu acesta, Sfântul
Gheorghe a plecat la Constantinopol și Athos, după ce a fost făcut
rasofor și diacon, stabilindu-se la
Mănăstirea Vatoped.
Murind dascălul său, tânărul
ierodiacon a ajuns sub povățuirea
Sfântului Paisie Velicicovski la
Schitul Sfântul Ilie din Athos. Acum
a fost călugărit și hirotonit preot. În
1763, Sfântul Gheorghe l-a urmat
pe starețul său în Moldova, mai
întâi la Mănăstirea Dragomirna,
apoi la Secu. A stat doar doi ani
la Secu, întorcându-se la Athos,
la Schitul Sfântul Ilie.
În 1781, Cuviosul Gheorghe a
revenit în Țările Române, pentru
a revedea pe starețul său Paisie
la Neamț. La întoarcere, a fost
oprit fără voia sa de mitropolitul
Grigorie al Ungrovlahiei. Postind
câteva zile și rugându-se Maicii
Domnului și Sfântului Nicolae ce
să facă, Cuviosul a adormit și l-a
visat pe Sfântul Nicolae zicând:
„Rămâi aici și îmi curăță lăcașul
meu de fiarele sălbatice!”. Întradevăr, Sfântul Gheorghe a fost numit stareț la Mănăstirea
Cernica, cu hramul Sfântul Nicolae.
Obștea monahală de la Cernica și-a început activitatea
în condiții foarte grele. Chiliile erau dărâmate și întregul
loc era înțesat de fiare sălbatice. Cu ajutorul topoarelor,
Cuviosul Gheorghe și ucenicii săi au defrișat împrejurimile
mănăstirii. Se spune că în Sfântul Altar era un șarpe uriaș,
căruia Sfântul i-a zis, făcându-i semnul crucii: „Ganul
(dragul) tatei, până acum ai locuit tu aici. Acum să te duci
din locul acesta, ca să locuim noi!”, iar șarpele a plecat
îndată.
După patru ani de zile, obștea Mănăstirii Cernica a
ajuns să numere 54 de frați. Cuviosul a întemeiat pe insula
mică a mănăstirii o biserică închinată Sfântului Gheorghe.
Starețul Gheorghe s-a îmbolnăvit și și-a lăsat o „diată”
(testament duhovnicesc), de mare importanță. În aceasta
se prevedea ca mănăstirea să nu fie închinată niciodată
altor neamuri. El spunea ucenicilor că cinci porunci sunt
necesare pentru mântuirea călugărilor:
-toate cu binecuvântare;
-toate cu spovedanie;
-dreapta socoteală;

-smerita înțelepciune,
-de 12 ori pe an a se împărtăși.
Din fericire, Cuviosul s-a făcut sănătos și și-a continuat
activitatea. Înmulțindu-se ucenicii, mitropolitul Filaret al IIlea i-a dat în încredințare și obștea Mănăstirii Căldărușani.
Sfântul a rânduit la fiecare mănăstire un egumen destoinic.
A așezat pravilă zilnică la biserică, spovedanie deasă, ascultare și masă de obște, după tradiția athonită. Le spunea
fraților: „Nicidecum, fără binecuvântarea povățuitorului
obștii să nu cutezați a face nici cât de mic lucru, după
cum legiuiesc Sfinții Părinți. Ci toate ostenelile voastre să
treacă prin știrea lui și atunci cu adevărat vor fi primite la
Dumnezeu. Iar de veți schimba porunca, apoi să știți că
și folosul odihnei nu va rămâne întru voi. Pentru că altfel,
«orice sfat veți sfătui, risipi-l-va Domnul»”.
Cuviosul Gheorghe îi sfătuia
pe frați: „Să nu faceți prigoniri între
voi, românii, aflându-vă mai buni
decât alții și să vă certați, zicând:
că eu sunt pământean, iar acela
este moldovean și acesta transilvănean. Pentru că nu felul limbii
românești judecăm, ci mai degrabă
faptele credinței cercăm. Iar de
nu veți ține seamă de cuvântul ce
v-am rugat, apoi să știți, fiii mei,
că multă plângere veți moșteni, în
loc de pace. Drept aceea, să nu
călcați hotarul, căci toți în curând
vom muri și vom stăpâni numai
mormântul”.
Însă toată strădania starețului
Gheorghe și-a spus cuvântul și
sănătatea sa devenea din ce în
ce mai șubredă. La începutul lui
decembrie 1806, a chemat pentru
ultima dată obștea și a zis: „Copii
tatei, dragoste să aveți între voi!
Să știți că la Cernica va merge
bine până la al patrulea stareț, iar
de aici Dumnezeu știe” și și-a dat
duhul în mâinile Domnului. A fost
îngropat în pridvorul bisericii Sfântul Gheorghe de pe ostrovul mic al
mănăstirii. Peste ani, Sfântul Calinic își va aminti de vrednicul său înaintaș astfel: „om preacuvios, la statul trupului
de mijloc, cu neamul român din Ardeal, a deschis școală
duhovnicească întâia aici, la Cernica și la Căldărușani”.
Să ne rugăm și noi Sfântului Gheorghe de la Cernica
astfel: „O, mult nevoitorule, Cuvioase Părinte Gheorghe,
primește de la noi nevrednicii această puțină rugăciune,
pe care o dă lui Hristos Dumnezeu și roagă-L să ne izbăvească din toate necazurile și ispitele vieții pământești, să
ne ferească de chinul ce va să fie pentru păcatele noastre
și să ne învrednicească de Împărăția Cerurilor”. Amin.
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