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„Eu sunt Calea, Adevărul

și Viața. Nimeni nu vine

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

Lacrimile inimii sau despre cheile împărăției

O duminică cu o pericopă evanghelică plină
de încărcătură doctrinară. Aici se continuă descoperirea făcută la Botez cu privire la Dumnezeu, arătat în chip vădit ca Treime. La iudei, n-a
existat și nu există nici azi o învățătură explicită
despre Sfânta Treime. Ei credeau într-un singur
Dumnezeu, o singură Persoană, întotdeauna
afirmându-I unicitatea și blamându-i pe cei careși făceau idoli sau care apelau la „dumnezei
străini”.
Dogma Dumnezeului unic a fost cea dintâi și
cea mai puternică de la Moise încoace: „Eu sunt
Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei
afară de Mine” (Ieșire 20, 2-3). Și deodată, la Botez Se descoperă Dumnezeu în trei Persoane. În
privința Unimii, rămâne cum a fost, Dumnezeu
Unul în ființă. În timp ce Iisus Se afla în fața lui
Ioan, în Iordan, ca să-L boteze, s-au deschis
cerurile și Duhul Sfânt S-a pogorât asupra Lui,
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

în chip de porumbel, iar glasul Tatălui din cer a
tunat: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care
am binevoit”.
Aici se petrece prima delimitare clară între iudaismul monoteist și creștinismul tot monoteist.
Ce pare foarte interesant la Botezul Domnului
este faptul că totul se petrece foarte firesc, nu se
prezintă ca fiind ceva neașteptat, absolut nou,
scandalos, greu de priceput sau de acceptat.
Totul se petrece natural, nimic nu pare să spună:
Iată noutatea, Dumnezeu este în Treime! Totul
se petrece ca și cum s-ar cunoaște toate de
când lumea.
De fapt, așa și era, de când lumea. Doar că
exegeții Vechiului Testament n-au știut să citească acest adevăr în textele Scripturii. Dacă
despre Nașterea Domnului au scris doar Sfinții
Evangheliști Matei și Luca, despre Botezul de
la Iordan scriu toți cei patru Evangheliști. Toate
s-au petrecut în al cincisprezecelea an de domnie al împăratului Tiberiu, pe când era procurator
Ponțiu Pilat, iar tetrarh în Galileea era Irod.
După petrecerea în pustie 40 de zile și 40 de
nopți, Iisus începe propovăduirea cu marea Predică de pe Munte, cu textul ei complet la Matei în capitolele V, VI și VII. Iisus propovăduiește pocăința
și vestește Împărăția cerurilor, continuând pe Ioan
Botezătorul, care își sfârșea destinul profetic și
învățătoresc chemând pe toți la pocăință. Dar
ce înțelegem prin pocăință? Și ce este Împărăția
cerurilor în care se intră prin pocăință?
În înțeles creștin, pocăința este încercarea
noastră, după ce am greșit, de întoarcere la
starea cea dintâi, la starea în care ne aflam înainte de a păcătui. Păcatul ne-a stricat rânduiala
sufletului și a vieții, acum încercăm o reașezare,
o reechilibrare a sufletului. Păcatul produce efecte în ființa noastră, iar cel ce îl săvârșește este
alungat de la fața și bunăvoința lui Dumnezeu:
„Iar pe sluga necredincioasă aruncați-o în întunericul cel mai dinafară” (Mt. 25, 30).
(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
Pocăința ne ajută să prevenim acest proces
de despărțire de Dumnezeu, prin restaurarea
ființei noastre în frumusețea și demnitatea de la
început. O putem face în primul rând prin smerenie și prin recunoașterea păcatelor. Creștinismul
a adus ca noutate tocmai aceasta, posibilitatea
de a scăpa de greșelile cele din trecut.
Când Mântuitorul era răstignit între cei doi
tâlhari, unul s-a rugat de iertare și Mântuitorul
i-a spus: „Astăzi vei fi cu Mine în rai!”. Totul s-a
petrecut pe loc și cine știe câte răutăți nu va fi
făcut acela. Prin pocăință, este posibil ca faptele
cele rele să nu mai fi fost. Dumnezeu Se bucură
de cel care se întoarce de la calea păcatului,
cerându-și iertare. Dumnezeu îl restaurează
atunci în starea de la început și numai acest
moment îl ține minte, cu condiția să nu mai păcătuiască. De acesta Se bucură, de cel ce se
căiește de păcatele făcute, mai mult decât de
ceilalți care sunt drepți în toate zilele vieții lor.
Poate că și acest adevăr stă ascuns în acea
Fericire care zice: „Fericiți cei ce plâng, că aceia vor fi mângâiați”. Fericiți sunt cei care storc
din ei lacrimile părerii de rău pentru păcatele
lor. Biserica ne pune la dispoziție, dacă voim,
mijloace pentru a ne afla în stare de pocăință.
Avem Sfânta Spovedanie, trebuie doar să ne
hotărâm să-I spunem lui Dumnezeu greșelile
care ne macină. Și Dumnezeu, prin duhovnic,
ne va da dezlegare dacă ne căim de păcate.
Chiar și în lumea modernă de acum, când s-a
mai pierdut din obișnuința spovedaniei, nevoia
de a ne mărturisi păcatele a rămas. Unii din
păcate încearcă să înlocuiască duhovnicul cu
psihologul. Dar una este să te duci la medic, care
va căuta cauzele bolii tale și alta este să mergi
în fața duhovnicului și să spui lui Dumnezeu
păcatele tale și să auzi: „te iert și te dezleg”. Prin
pocăință se intră în împărăția lui Dumnezeu, iar
lacrimile sting păcatele și fac să crească floarea
inimii.
„Împărăția cerurilor este în voi” (Lc. 17, 21),
spune cuvântul evanghelic, deci curățați acest
interior al vostru ca să devină împărăție. Nu
este așezare omenească, făcută sau cârmuită
de oameni, ci așezare dumnezeiască, stare
de puritate, de curăție. Atunci poți să trăiești
în sfințenie, în pacea duhului, în pacea inimii,
atunci vei avea parte de ceea ce spune Sfântul

Apostol Pavel: „de bucuria în Duhul Sfânt”. Duhul
va sălășlui întru tine.
Când fariseii veneau la Ioan Botezătorul să
se boteze, credeau că este un botez exterior,
cu apă, doar pentru trup, dar el le spunea să
facă mai întâi „roade de pocăință”. Nu actele
exterioare dau măsura pocăinței, ci curăția inimii
„înfrânte și smerite, pe care Dumnezeu nu o va
urgisi”.
Nu ne va lepăda Dumnezeu de la El dacă
atunci când greșim ne curățim prin pocăință,
vărsăm lacrimi de părere de rău și așteptăm
harul lui Dumnezeu, care va veni negreșit și va
răspunde chemării noastre să facă din noi lăcaș
al Duhului. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica după Botezul
Domnului, Începutul propovăduirii
Domnului, Sf. Ev. Matei 4, 12-17,
7 ianuarie)
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL XIII
1. Iar înainte de sărbătoarea Paștilor, știind
Iisus că a sosit ceasul Lui, ca să treacă din lumea
aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume, până
la sfârșit i-a iubit.
2. Și făcându-se Cină, și diavolul punând în inima
lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, ca să-l vândă,
3. Iisus, știind că Tatăl I-a dat Lui toate în mâini și
că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge,
4. S-a sculat de la Cină, S-a dezbrăcat de haine
și, luând un ștergar, S-a încins cu el.
5. După aceea a turnat apă în vasul de spălat
și a început să spele picioarele ucenicilor și să le
șteargă cu ștergarul cu care era încins.
6. A venit deci la Simon Petru. Acesta I-a zis:
Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele?
7. A răspuns Iisus și i-a zis: Ceea ce fac Eu, tu
nu știi acum, dar vei înțelege după aceasta.
8. Petru I-a zis: Nu-mi vei spăla picioarele în
veac. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te voi spăla, nu ai
parte de Mine.
9. Zis-a Simon Petru Lui: Doamne, spală-mi nu
numai picioarele mele, ci și mâinile și capul.
10. Iisus i-a zis: Cel ce a făcut baie n-are nevoie
să-i fie spălate decât picioarele, căci este curat tot.
Și voi sunteți curați, însă nu toți.
11. Că știa pe cel ce avea să-L vândă; de aceea
a zis: Nu toți sunteți curați.
12. După ce le-a spălat picioarele și Și-a luat
hainele, S-a așezat iar la masă și le-a zis: Înțelegeți
ce v-am făcut Eu?
13. Voi Mă numiți pe Mine: Învățătorul și Domnul,
și bine ziceți, căci sunt.
14. Deci dacă Eu, Domnul și Învățătorul, v-am
spălat vouă picioarele, și voi sunteți datori să ca să
spălați picioarele unii altora;
15. Că v-am dat vouă pildă, ca, precum v-am
făcut Eu vouă, să faceți și voi.
16. Adevărat, zic vouă: Nu este sluga mai mare
decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel
ce l-a trimis pe el.
17. Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le
veți face.
18. Nu zic despre voi toți; căci Eu știu pe cei pe
care i-am ales. Ci ca să se împlinească Scriptura:
„Cel ce mănâncă pâinea cu Mine a ridicat călcâiul
împotriva Mea”.
19. De acum vă spun vouă, înainte de a fi aceasta, ca să credeți, când se va îndeplini, că Eu sunt.
20. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel care
primește pe cel pe care-l voi trimite Eu, pe Mine Mă

primește; iar cine Mă primește pe Mine primește pe
Cel ce M-a trimis pe Mine.
21. Iisus, zicând acestea, S-a tulburat cu duhul
și a mărturisit și a zis: Adevărat, adevărat zic vouă
că unul dintre voi Mă va vinde.
22. Deci ucenicii se uitau unii la alții, nedumerindu-se despre cine vorbește.
23. Iar la masă era rezemat la pieptul lui Iisus
unul dintre ucenicii Lui, pe care-l iubea Iisus.
24. Deci Simon Petru i-a făcut semn acestuia
și i-a zis: Întreabă cine este despre care vorbește.
25. Și căzând acela astfel la pieptul lui Iisus, I-a
zis: Doamne, cine este?
26. Iisus i-a răspuns: Acela este, căruia Eu, întingând bucățica de pâine, i-o voi da. Și întingând
bucățica, a luat-o și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon
Iscarioteanul.
27. Și după îmbucătură a intrat satana în el. Iar
Iisus i-a zis: Ceea ce faci, fă mai curând.
28. Dar nimeni din cei care ședeau la masă n-a
înțeles pentru ce i-a zis aceasta.
29. Căci unii socoteau, deoarece Iuda avea
punga, că lui îi zice Iisus: Cumpără cele de care
avem de trebuință la sărbătoare, sau să dea ceva
săracilor.
30. Deci după ce a luat acela bucățica de pâine,
a ieșit numaidecât. Și era noapte.
31. Și când a ieșit el, Iisus a zis: Acum a fost
preaslăvit Fiul Omului și Dumnezeu a fost preaslăvit
întru El.
32. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru
El, și Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El și îndată Îl
va preaslăvi.
33. Fiilor, încă puțin timp sunt cu voi. Voi Mă veți
căuta, dar, după cum am spus iudeilor - că unde
Mă duc Eu, voi nu puteți veni - vă spun vouă acum.
34. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe
altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă
iubiți unul pe altul.
35. Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții.
36. Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te
duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poți
să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma.
37. Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să
urmez Ție acum? Sufletul meu îl voi da pentru Tine.
38. Iisus i-a răspuns: Vei pune sufletul tău pentru
Mine? Adevărat, adevărat zic ție că nu va cânta
cocoșul, până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori!
Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Porunca recunoștinței

„Oare nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sunt?”
(Lc. 17, 17)
În nordul Țării Sfinte, Mântuitorul cobora spre Ierusalim. Trecea printr-un sat și l-au întâmpinat zece
leproși. Bolnavi de SIDA epocii aceleia, cei zece
i-au cerut ajutorul. Așa cum boala aceasta, SIDA
devorează inapelabil în vremea noastră, fiind molipsitoare și ucigătoare, așa lepra era boala secolului,
boală incurabilă căreia locuitorii nu-i găsiseră leac.
De altfel, nici azi nu este printre bolile vindecabile.
Lepra devorează trupul, îl macină, îl putrezește
încetul cu încetul. Așa cum ne prezintă Sfânta Evanghelie, așa era obiceiul în Răsărit, iar în Ierusalim
era legiferat ca leproșii să fie scoși afară din cetate.

Pentru ei nu existau spitale. Trebuiau să locuiască în
locuri izolate, părăsite, în morminte goale, în peșteri,
în văi ascunse, unde nu pătrundea nimeni ca să vină
în contact cu ei. Orice atingere însemna molipsire și
intrarea imediată în aceeași boală blestemată.
Leproșii locuiau în mici colonii și acolo, din mila
părinților, a rudelor, din mila oamenilor cu inima
bună, li se aducea mâncare în vase care nu se mai
dădeau înapoi, ci se lăsau undeva departe, de unde
ei veneau să le ia. Când nu aveau hrană, plecau să
cerșească, dar stăteau la distanță și cereau. Un grup
de astfel de bolnavi se găsea la marginea satului
unde trecea Iisus și strigau de departe, rugându-L:
„Iisuse, Învățătorule, miluiește-ne!” (Lc. 17, 13). Și
mila Lui, mila la care apelau leproșii s-a arătat. Nu
i-a întrebat nimic, nu a condiționat nimic, a spus doar:
„Mergeți și vă arătați preoților”.
Așa spunea Legea. Dacă, printr-o minune, un
lepros s-ar fi vindecat, el trebuia să capete un certificat de vindecare, pe care nu puteau să-l elibereze

decât preoții. Numai cu un astfel de certificat, care
se dădea după o prealabilă cercetare, fostul lepros
se putea întoarce în comunitate. La fel și în cazul
îmbolnăvirii, doar preoții constatau boala și decideau
izolarea de societate.
Cei zece oameni au plecat, n-au spus nimic, au
crezut în decizia Mântuitorului. Pe drum s-au vindecat. Nouă dintre ei, când și-au văzut trupurile curate,
nerăbdători să li se confirme sănătatea, s-au dus
să se arate preoților. Unul dintre ei însă s-a întors.
S-a gândit că e bine mai întâi să mulțumească Celui
Care l-a vindecat.
Atunci Mântuitorul rostește memorabilele cuvinte:
„Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a aflat să vină
să dea slavă lui Dumnezeu decât numai străinul
acesta?”. I-a zis străin pentru că nu era iudeu, era
samarinean. Căzut
la picioarele lui Iisus,
leprosul recunoscător aude cuvintele:
„Scoală-te și dute. Credința ta te-a
mântuit”.
În popor se spune: „Recunoștința
– floare rară”, dar
recunoștința celui
vindecat, a străinului, a străbătut veacurile și a ajuns și
la noi până astăzi.
Evanghelia aceasta
ne ridică multe probleme, unul din zece
se arată recunoscător, nouă dintre ei au uitat de îndată binele făcut
și au plecat fără să se gândească la recunoștință.
Folosindu-ne judecata limpede, e evident că noi vom
fi de partea celui care s-a întors și îi vom dezaproba
pe cei nemulțumitori.
Întâmplarea ne dă prilej bun să ne întrebăm dacă
în viața noastră ne numărăm printre cei nouă sau
suntem ca acela unul? Să încercăm să ne aducem
aminte de astfel de împrejurări din viața noastră când
nu am fost leproși, ci în nevoi, în strâmtorări, când am
fost nevoiți să ne ajute cineva. Ne-am rugat stăruitor
să ne ajute cineva și ne-a ajutat.
Nerecunoscătorul nu are simțul valorii, nici al
echității, nici al bunătății. El doar primește, niciodată nu dă înapoi. În adâncimea sufletului său, el nu
prețuiește binele pe care l-a primit. Nu știe nici de
bine, nici de răsplata binelui. Nu știe de „mulțumesc”.
Ei sunt dintre oameni aceia care „uită”. „Socotesc
lipsa de recunoștință, spunea Sfântul Grigorie Taumaturgul, ca un lucru foarte urât. Acela care nu
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ține minte binele făcut lui și nu arată recunoștință
săvârșește o greșeală de neiertat” (Discurs către
Origen, III).
Omul, la necaz, promite „marea cu sarea”, cum
spunem noi românii. După aceea devine sperjur,
călcător de jurământ. Nerecunoscătorul e ca „șarpele
încălzit la sân”: nu răspunde cu recunoștință, nu
face bine pentru binele primit, face rău în schimb.
Tot în popor se spune că bunăvoința nu s-a întâlnit
niciodată cu recunoștința.
Recunoștința ar trebui să fie în mod natural
exercițiul sufletului uman, al sufletului generos. Se
spune în viețile sfinților despre Sfântul Gherasim de
la Iordan că odată a venit la el un leu șchiopătând.
Sfântul s-a apropiat de el, i-a scos spinul mare din
picior și, drept urmare, leul a rămas de atunci lângă
el, slujindu-l.
Recunoștința se exprimă însă nu numai prin facerea de bine celui care ne-a făcut nouă un bine sau
printr-un cuvânt de mulțumire. Recunoștința devine
lucrătoare când se transformă până la măsura de
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a fi și noi buni unii cu alții, repetând fapta care s-a
făcut cu noi. Cred că și Dumnezeu vrea mulțumirea
noastră, întoarcerea bunăvoinței pe care o arată față
de noi, ca să constate că în noi s-a schimbat ceva, că
în sufletul nostru s-a transformat ceva, că bunăvoința
pe care am primit-o ne-a făcut și pe noi mai buni.
Vindecarea celor zece leproși ne învață să ne
rugăm, să cerem, să primim și să fim recunoscători.
Dacă doar cerem de la Dumnezeu, ne numărăm
printre cei nouă. Ca să fim ca acela unul, trebuie să și
mulțumim lui Dumnezeu pentru binefacerile primite.
Așadar, să ne dorim să fim nu ca cei nouă, ci ca
acela unul și în viața noastră recunoștința să nu fie
floare rară. Făcând astfel, să avem siguranța că se
va reînnoi bunăvoința lui Dumnezeu față de noi, dar
și bunăvoința oamenilor. Să lucrăm pentru mântuirea
noastră, mereu la picioarele lui Iisus. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXIX-a după Rusalii, a celor 10 leproși, Sf. Ev. Luca 17, 12-19, 14 ianuarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Tăierea împrejur cea după trup
a Domnului (1 Ianuarie)

– de Dumitra Groza –

A opta zi de la Nașterea Sa (25 dec.)
Domnul nostru Iisus Hristos,
Rabdă tăierea împrejur cea după trup
Spre al omenirii întregi folos (1ian.).

Și să ne elibereze pe noi
De robia Legii Vechi, și, totodată,
Să ne aducă altă tăiere împrejur,
Mult mai sfântă și mai curată.

Tăierea împrejur la evrei (circumcizia)
N-avea numai rol de legământ
Între Dumnezeu și om (Facerea 17, 10-14)
Scris de Moise în Vechiul Testament,

Când bătrânul Iosif și Fecioara
L-au adus pe Pruncul Sfânt,
La locul rânduit de evrei
Spre-a împlini vechiul legământ.

Domnul a vrut să meargă înainte;
Ca înaintemergător în fapta bună,
Să învețe pe fiii Săi cei după har,
Cum pot să obțină cunună.

Ci era și botezul oficial
Al Legii Testamentului,
(Timp de 2406 ani), de la Avraam,
Până la venirea Domnului.

Domnul a vrut să arate lumii,
Că s-a întrupat pe pământ,
Că într-adevăr a avut trup
Omenesc, chiar de era Cel Preasfânt.

Domnul, Născându-Se sub Lege,
A păstrat și legământul
Și-a arătat și ce înseamnă chenoza
Fiului lui Dumnezeu Cuvântul.

Prin tăierea împrejur cea după trup,
Domnul Hristos a pecetluit
Sfârșitul Botezului Legii Vechi,
Așa cum fusese rânduit.

„Și Cuvântul trup S-a făcut
Și S-a sălășluit între noi, (Ioan 1,14)
A îmbrăcat haina omenească,
Să scoată omenirea din nevoi.

Însă golirea de Sine și desăvârșita
Smerenie a lui Dumnezeu,
Se vede și prin tăierea împrejur
A Pruncului, ritual suportat greu.

Ritualul închipuia ispășirea păcatului
Strămoșesc , cel de Adam făcut
Și cum că pruncul ce se taie împrejur,
Zice David în Ps. 50 :„ în păcate m-a născut”.

De nu s-ar fi tăiat împrejur,
Nu credeau c-a fost om adevărat
„Și cu sângele său S-a roșit Pruncul”
Când împrejur a fost tăiat.

Ritualul a fost săvârșit în ziua a opta,
Ce-nchipuiește „ziua veșniciei”,
Adică „odihna veacului
Al optulea, ce va să fie”.

Născut din Maică fără de prihană,
Mai presus de fire, și fără de bărbat,
Domnul era asemenea nouă,
Om adevărat, dar fără de păcat.

Cu sângele Său S-a scris nouă
Viața cea în veșnicie,
Prin care Domnul ne-a înfiat
Și ne-a adus atâta bucurie.

Primele 6 zile sunt ale Creației,
Ale lucrării, iar a șaptea zi
Este ziua odihnei , care se repetă,
Însă a opta zi în veac nu se va sfârși.

Mai mare smerenie a arătat
Stăpânul nostru, chiar decât Nașterea Sa,
Prin tăierea împrejur cea după trup,
Pe care a vrut a o suporta,

Legea Veche fiind dată de El,
A vrut ca să o împlinească
Prin tăierea împrejur cea după trup;
Că El a venit Legea să o înnoiască

În cele 33 de zile, petrecute în Bethleem,
Până la aducerea la Templul Sfânt,(2 febr.)
(Primit de Simeon), închipuie cei 33 de ani
Petrecuți de Domnul pe pământ.

Ca păstrare a legăturii
Dintre iudei și Dumnezeu,
Ca simbol al credincioșiei
Și fidelității poporului Său.
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Prin Naștere a luat asupra Sa
Numai chipul omenesc adevărat ,
Iar prin tăierea împrejur,
Și rana celui păcătos Și-a asumat.

La acest nume preamare,
Toate puterile cerești
Fac a genunchiului plecare;
Și cele dedesubt și cele pământești.

Aceste două evenimente
Nouă, creștinilor, ne reamintesc
Că am intrat într-un nou legământ
Cu Fiul Tatălui Ceresc.

Tăierea împrejur cea după trup,
L-a pregătit pe om și i-a slujit
Până la Botezul cel „prin apă și Duh”,
Ce de Domnul a fost instituit.

Numele „Iisus” e armă tare
Atât în cer cât și pe pământ,
O armă fără asemănare, că diavolii
Se înfioară la acest cuvânt.

Bunul nostru Mântuitor,
Luând trup omenesc nu S-a rușinat
Și Se supune legilor lui Moise,
Pe care El Însuși, pe Sinai, le-a dat.

Prin tăiere, vărsa picături de sânge
Din trupul Său cel preacurat,
Încă din a opta zi, ca apoi, șiroaie,
Va vărsa pentru al lumii greu păcat.

În sfatul Preasfintei Treimi
Numele „Iisus” a fost pregătit
(Spre a noastră mântuire ),
Înainte de toți vecii și bine păzit.

Primul act de supunere a Fiului
Față de Dumnezeu Tatăl Ceresc,
A fost întruparea Sa ca prunc mic,
Chiar de era Fiu Dumnezeiesc.

Acest nume a mirat pe îngeri,
Pe oameni i-a bucurat nespus,
Pe diavoli i-a înfricoșat,
Că ei se cutremură de Iisus.

Iar acum ca un mărgăritar
A fost revărsat omenirii,
Prin Iosif, din visteriile cerești,
Cu scopul sfânt al mântuirii.

Și s-a supus față de Lege,
Tăindu-se împrejur ca un păcătos,
Fiind El împlinitor al Legii,
Spre al nostru real folos.

De numele „Iisus” tremură iadul ,
Puterea întunericului se scutură,
Lumina dreptei credințe răsare
Și tot omul ce vine-n lume se bucură.

Nu în zadar varsă El sânge,
La primirea numelui „Iisus”
Când Se și taie împrejur,
Cum Dumnezeu lui Avraam i-a spus.

Chipul celei mai adânci smerenii
Nouă oamenilor ni l-a dat,
Că luând chipul nostru cel căzut,
Stăpânul a toate nu S-a rușinat.

Cu sângele Său începe a semăna
Din cea mai fragedă pruncie,
Ca să culeagă rodul Său
Pentru a Lui zidire, în veșnicie.
La tăierea împrejur a Pruncului
S-a pus și numele Lui, „Iisus”,
Așa cum Îngerul Gavriil
Sfintei și Preacuratei Fecioare i-a spus,
Înainte de a se învoi Fecioara
La Buna Vestire, după ce a acceptat,
„… Fie mie după cuvântul tău ”
Și Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat
Și S-a sălășluit în pântecul
Fecioarei cel preasfânt și preacurat,
Că prin iubirea sa de oameni,
Viața noastră a schimbat și a luminat.
Acest nume preasfânt „Iisus”
S-a dat înainte de zămislire,
Ca o garanție, o încredințare,
Pentru a noastră mântuire.
Pentru că „Iisus” înseamnă
„Mântuitor”, precum a tâlcuit
Același înger, Gavriil, lui Iosif
În vis, când despre Prunc i-a vorbit.
„Vei da numele Lui „Iisus”,
Pentru că Acela va mântui
Pe poporul Său de păcate”
Și lumea-ntreagă Îl va preamări.
„Va răsări vouă, celor ce vă temeți
De numele Meu, soarele dreptății”
Nume ce va străluci în veac
Și va deschide calea demnității.
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Nici de trupeasca tăiere împrejur,
Când a opta zi a fost însângerat,
Nici când a fost păzit de bătrânul Iosif,
Dumnezeu-Cuvântul nu S-a rușinat.

Ca și noi să ne supunem
Dogmelor Bisericii lui Hristos,
Sfintelor canoane, poruncilor
Evangheliei, spre-al sufletului folos.

De-aceea să-l avem în minte,
În inimă și în cuvânt;
Iisus să fie pururea prezent
Ori umblând, ori lucrând, ori stând.

Supunându-Se lui Ioan,
Botezul pocăinței a primit,
Ca și cei păcătoși, în apă a intrat,
Deși era desăvârșit.

Să păzim cu sfințenie
Și supunere Legile lui Dumnezeu,
Învățăturile Sfinților Părinți
Și ale țării în care trăim, mereu.

Că celui ce se plânge către Domnul
Îi este luminare a minții,
Veselie a inimii, bucurie întru mântuire
Și îndulcitor al suferinței.

Nici când a intrat în Ierusalim,
Nu S-a rușinat, ci S-a smerit
Și n-a venit călare pe cal, ci pe asin,
Ca un sărac și rob lipsit.

Fiecare să-ți păzească dregătoria,
Copiii să asculte de părinți,
Creștinii să-și facă datoria
Ascultând de preoți și de sfinți.

Că toate câte le vedem în jur
Se află în spațiu și timp limitat,
Toate se nasc și toate pier,
Numai Dumnezeu rămâne neschimbat.

S-a lăsat scuipat și pălmuit,
De către slujitori netrebnici,
Și S-a lăsat încununat cu spini,
Ca să ne facă pe noi vrednici.

Cum Bunul nostru Mântuitor,
A ascultat de Tatăl Ceresc,
Așa se cuvine să asculte de Domnul,
Toți cei ce pe pământ locuiesc.

Că mândria omului a fost așa de mare
Și rana aceasta nu putea fi vindecată
Decât prin smerenia Domnului Iisus,
Ca vina noastră să poată fi iertată.

„Învățați-vă de la Mine,
Că sunt blând și smerit …”(Matei 11,29);
Le spunea Domnul Iisus ucenicilor,
Ce în lucrarea Sa L-au însoțit.

Bunul Dumnezeu este veșnic:
El Se află în tot și în toate,
Cum spun Sf. Părinți: „Uniune în Treime
Și Treime în Unitate”.
(1 ianuarie 2018)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Mândria, cu smerenie se lecuiește,
Iar neascultarea, cu ascultare
Și S-a supus Legii, fără șovăire,
Spre a noastră corectă învățare.

„Nu este sub cer nici un alt nume…
În care să ne mântuim ”(Fapte 4,12)
Decât numele Domnului Iisus,
Pe care să-L chemăm și să-L preamărim!

Dor de Eminescu

Ce dor ne e, mărite crai!
Ca de arhanghelul Mihai,
Trimis de Bunul Dumnezeu,
Atunci când ne era mai greu.

Ești piatra unghiului de sus
Și numai Dumnezeu te-a pus:
Să ții pe umeri o zidire,
Pentru a neamului cinstire.

Când limba ne era săracă,
Tu ai zidit din piatră seacă,
La româneasca așezare
Un altar de închinare.

Înnobilezi al nostru plai
Primenind frumosu-i grai
Și însoțind prin veacuri muza
Până-n Sarmizegetusa.

Și nu ți-a fost deloc ușor
Să cureți strămoșesc izvor,
Ca din al slovelor zăpor
Să se adape un popor.

Ce dor ne e, mărite crai!
Ca de acolo, sus, din rai,
Dintre martiri și sfinți români,
Împreunați ca două mâini,

Știm că-n hlamidă te-nfășoară
Iubirea pentru neam și țară,
Dar ce povară-ai dus în spate
Pentru a neamului dreptate!

În blând și creștinesc sobor
Să ceri la Domnul ajutor;
Ca ridicați de sub obadă
Să-alunge vulturii de pradă,

Ce dor ne e, mărite crai!
Când Dumnezeu ți-a zis Mihai,
Românii ca nepământescu
Te-au alintat cu Eminescu.

Să-alunge ultimul cerber,
Ca-n testamentul către cer,
Să ceri ca țărișoara-ți dragă
Să fie într-o zi întreagă.

Ca limba care azi te știe
Înveșmântată-n veșnicie,
E zestrea pe care ne-o dai.
Ce dor ne e, mărite crai!
Radu Cârstoiu Arbore
Sursă foto: doxologia.ro
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Chemarea lui Zaheu

Spre deosebire de descoperirea lui Dumnezeu
din Vechiul Testament, când pe Muntele Sinai El se
arată într-un mod înfricoșător încât poporul îngrozit
i-a cerut lui Moise să nu mai grăiască către ei Dumnezeu, că dacă mai grăiește astfel vor pieri toți, ci
însuși Moise să le spună lor poruncile lui Dumnezeu
și îl vor asculta, în Noul Testament Dumnezeu întru
atât S-a smerit întrucât slava și dumnezeirea Sa a
îmbrăcat-o cu Sfântul Său Trup luat din Sfânta Fecioară Maria și așa S-a arătat în lume Să caute și Să
mântuiască pe cel pierdut. El Păstorul Cel Bun, Care
și-a pus viața pentru oile Sale a venit să caute oaia
cea pierdută și rătăcită în urma căderii în păcat și a
slujirii la idoli. Așa ni-L prezintă și Sfânta Evanghelie
rânduită de Sfinții Părinți ai Bisericii să se citească
în această duminică, umblând pe pământ și venind
în cetatea cea mare a Ierihonului, spre a-i chema pe
mulți, dar în mod special pe cel mai pierdut dintre ei
și anume pe Zaheu, care era mai mare peste vameși

și foarte bogat. Deși era mare din punct de vedere
omenesc, era totuși mic de statură, adică mic la trup
dar și mai mic la suflet. Cu toate acestea el este
căutat de Dumnezeu, dar nici el nu este indiferent
față de Dumnezeu, nu îl respinge, pentru că și el
auzind de lucrurile minunate săvârșite de Mântuitorul
Hristos dorește să-L vadă și nu numai atât ci face și
un anumit efort pentru a se întâlni cu Dumnezeu, nu
așteaptă să-i cadă totul de-a gata, cum se spune pe
românește după proverbul: Dumnezeu îți dă, dar nu
îți bagă și în traistă. În acest sens, el aleargă înainte
pe calea pe care trebuia să treacă Domnul și pentru
că era și mic de statură iar Mântuitorul înconjurat de
mulțime, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă.
Vorbind despre iubirea de arginți, una din patimile
care îl stăpânea pe Zaheu, Sfântul Ioan Casian spune
că războiul acestei patimi vine din afara firii, folosin-

du-se de necredința noastră. În timp ce patimile mâniei și poftei își iau prilejurile din trup fiind biruite după
o vreme îndelungată, ispita iubirii de argint venind
din afară se poate lupta mai ușor împotriva ei, dacă
există silință și luare aminte, iar dacă nu este băgată
în seamă, ea se face mai pierzătoare decât celelalte
patimi și mai greu de biruit, devenind cum o numește
Sfântul Apostol Pavel: „rădăcina tuturor răutăților” (I
Tim, 6, 10). Această patimă când găsește sufletul
căldicel și necredincios, strecoară în el niște pricini
îndreptățite și binecuvântate ca să strângă cât mai
multe. În acest sens îi zugrăvește omului viată lungă,
anumite slăbiciuni trupești, pentru a căror vindecare
are nevoie de bani, pe care trebuie să îi pună de o
parte. Apoi îi înfățișează înaintea minții viața liniștită și
traiul fără grijă, ca și bogatului căruia i-a rodit țarina,
a cărui pildă o găsim istorisită în Sfânta Evanghelie,
care îi gândea că îi va zice sufletului său: „Suflete
ai meu, ai multe bogății, strânse pentru mulți ani,
odihnește-te, mănâncă,
bea, veselește-te” și peste care a venit moarte
fără de veste. Un astfel
de suflet nu mai ia aminte la nimic din cele ce
se împotrivesc dorinței
lui de îmbogățire, nici la
întunericul deznădejdii,
care îl cuprinde atunci
când nu are parte de
câștigul visat. Și după
cum unora li se face
Dumnezeu stomacul,
așa și acestuia iubirea
de argint, numită de
Sfântul Apostol Pavel
și închinare la idoli. „Să
luăm seama deci, la câtă răutate târăște boala aceasta pe om, dacă îl împinge și la slujirea la idoli. Căci
după ce și-a depărtat iubitorul de argint mintea de
la dragostea lui Dumnezeu, iubește idolii oamenilor
scobiți în aur” (Sf. Ioan Casian, Despre cele opt gânduri ale răutății, FR. I, Sibiu, 1947, p. 104).
Dorind atât de mult să-L vadă pe Domnul, Zaheu
a trecut peste rușinea pe care o are orice om bogat
și vestit ca el de a se urca într-un copac înaintea unei
atât de mare mulțimi ce-L însoțea pe Mântuitorul.
Iar Dumnezeu, Care cunoaște toate cele ascunse,
cunoștea și lucrurile și cugetele lui Zaheu și nu numai
că dă harul Său pe măsura ostenelii, ci răsplătește
cu prisosință și de aceea îl copleșește cu darul Său
pe Zaheu. Domnul nu numai că îl poate vedea, prin
aceea că se oprește în fața lui, ci îl strigă și pe nume
și se și autoinvită în casa lui, lucru de neconceput
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atât pentru Zaheu, cât și pentru toți cei care îl urau
și îl disprețuiau din cauza nedreptăților pe care el le
făcuse față de unii dintre ei, pe de o parte și pe de
alta din cauza mândriei pe care o aveau cei care nu
se considerau păcătoși ca el. De aceea, îndată ce
Hristos intră în casa lui, mulțimea începe să murmure
și să cârtească: „a intrat să găzduiască la un păcătos”. Copleșit de bunătatea Domnului, Zaheu dintr-o
dată își dă seama de toate nedreptățile pe care le-a
săvârșit și de faptul că nu are ce face cu atâta bogăție
pe care el a agonisit-o prin nedreptăți: „Stând în fața
Domnului, I-a spus: iată jumătate din averea mea,
Doamne, o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe
cineva cu ceva, întorc împătrit”. Nici așa Domnul nu

Păhărelul cu nectar
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rămâne dator și răspunde la îndreptarea lui Zaheu
cu daruri și mai bogate și îi dăruiește mântuire nu
numai lui, ci și întregii lui case.
Deci, oricât de păcătoși am fi, există nădejde că
Dumnezeu îi primește la Sine pe toți cei care vor și
se îndreaptă atunci când se întâlnesc cu Dumnezeu,
așa cum s-a îndreptat Zaheu, căci pentru aceasta a
venit în lume să-i caute pe păcătoși și să-i izbăvească
pe toți cei care se întorc spre Dânsul.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii,
a lui Zaheu,
Sf. Ev. Luca 19, 1-10, 21 ianuarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Pupăza și cioara

- Ce-mi tot stai în față, cioară?...
Nu te simți, nu ți-e rușine?...
Vrei să mă reped la tine,
Cu-al meu cioc, să te las chioară?...
Cred că știi destul de bine,
Îngălată lighioană,
Că nu-i azi întâia oară
Când îți spun: eu sunt cucoană!
Și-ndrăznești să-mi stai în față,
Îmbrăcată numai-n zdrențe negre-păcură sau sure
Și să-mi faci într-una greață
Prin pădure?...
Ba, înc-ai avut curajul nemaiauzit, să spui,
Nu știu când și nu știu cui,
Ca un fapt adevărat:
Că ești fată de-mpărat,
Dar că vraja unei babe mi te-a prefăcut în „stancă”!
Să-ți spun eu ce ești: țigancă.
Neaoșă; sadea, că doară
Nu degeaba-ți zice „cioară”...

Acum cer și eu iertare și rămân un serv supus
Dacă mâine vreo frumoasă,
Elegantă, vaporoasă,
Citind cele de mai sus,
Va roși, pe sub roșeața ce i-o pune sulimanul
Cu toptanul
Și, o clipă trecătoare, îi va fi nițel rușine,
Știind bine
Că la dânsa-n casă este
Ca la pupăza frumoasă și cochetă din poveste!...
Sursa: Vasile Militaru, Fabule, Ed. Lumină din Lumină,
București, 2007
Sursă foto: toateanimalele.ro

Astfel a-nfruntat odată – elegantă și ușoară –
Pupăza pe-o biată cioară...
Cioara, neagră ca un tuci,
Își făcu și ea trei cruci
Și răspunse așa-ntr-o doară:
- Recunosc că ești cucoană nobilă, precum ai spus,
Că, de nu ți-aș recunoaște-o, păi m-ar bate Cel de sus,
Și văd bine,
Vai de mine,
Văd de mult, nu văd acuma,
Că-ți sunt straiele ca spuma;
Că ești toată-n toate cele
Numai voaluri de dantele;
Că, de cum te-arăți pe stradă,
Toți se-ntorn să mi te vadă;
Că n-ai grijă, că n-ai păsuri
Și că-noți numa-n mătăsuri!...
Dar mai știu și cer iertare, de-ndrăznesc s-o spun cu glas,
Că la dumneata în casă n-aș putea trăi un ceas,
Fără să mă țin de nas!...
.........................................................................................
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Despre înălțarea de sine

Cu această duminică, intrăm într-o perioadă deosebită a anului bisericesc, timp de 10 săptămâni,
ce durează până în Sâmbăta cea Mare, în ajunul
praznicului Învierii Domnului. Perioada Triodului
corespunde Slujirii Arhierești a Mântuitorului și
are în centul ei jertfa mântuitoare de bună voie de
pe Cruce, prin care s-a realizat răscumpărarea
neamului omenesc din robia păcatului și a morții.
Această duminică este una din cele patru duminici
ce străjuiesc cele trei săptămâni pregătitoare și
vestitoare ale Postului Mare. Sfânta Evanghelie
ce ne înfățișează Pilda Vameșului și a Fariseului
ne prezintă două categorii de oameni ce s-au dus
la Templul din Ierusalim pentru a se ruga. Fariseii
erau oamenii înaltei societăți iudaice, buni cunoscători și păzitori ai Legii Vechi, fapt care făcea ca
ei să fie considerați oameni drepți de către contemporanii lor. Vameșii prin faptul că erau cei ce
strângeau impozitele pentru stăpânirea romană și
săvârșeau nedreptăți, asuprind de multe ori chiar
pe cei care erau lipsiți de apărare încasând mai
mult decât era rânduit, fapt ce determina să fie
considerați cei mai păcătoși și nedrepți dintre oameni. Cu alte cuvinte unii erau cinstiți și respectați
de toți, în timp ce ceilalți erau huliți și urâți de toți.
Problematica pe care o scoate în evidență Sfânta Evanghelie este una diferită de ceea ce aveau
în vedere oamenii și anume cum s-au prezentat ei
înaintea lui Dumnezeu, și de această prezentare
care a fost urmarea rugăciunii făcute de fiecare
dintre cei doi oameni. Fariseul prezentându-se
înaintea lui Dumnezeu, conștient de faptele bune
pe care le făcea, era sigur pe sine și deși își începe rugăciunea mulțumind, de fapt el ajunge să se
laude cu virtuțile sale și să-i osândească pe cei
care nu erau ca el, disprețuindu-i pe toți, inclusiv
pe vameșul ce se prezentase ca și el înaintea lui
Dumnezeu. Ca să înțelegem bine dacă a procedat
corect sau nu, trebuie să știm că Cel ce cântărește
și judecă faptele noastre nu suntem noi, ci este
Dumnezeu. Noi ca oameni suntem tentați să ne supraapreciem faptele bune și să minimalizăm dacă
nu chiar să uităm cu totul faptele cele rele pe care
le-am făcut, sau pornind de la această înțelegere
greșită să credem că dacă facem o faptă pe care
noi o considerăm bună, ea ar compensa oarecum
toate relele pe care le-am făcut noi și în felul acesta
să gândim că moștenirea Împărăției lui Dumnezeu
nu este altceva decât o răsplată a dreptății noastre
și nicidecum, cum ar trebui de fapt să înțelegem
corect, un dar și o milostivire a lui Dumnezeu, de
care noi nu vom fi vrednici niciodată.

Ca să înțelegem acest lucru să luăm un exemplu,
cu un păcat întâlnit la tot mai mulți oameni și anume păcatul uciderii propriilor noștri prunci, adică al
avorturilor. Cineva prin acest păcat ucide un om, un
prunc nevinovat, a cărui viață a dat-o Dumnezeu,
pe care eu ca om ar trebui s-o ocrotesc și să-i dau
și lui posibilitatea de a se bucura de tot ceea ce și
alții mi-au dat mie. Ce faptă bună aș putea face eu
ca să compenseze vreodată acest păcat făcut de
mine. Să zicem că mi-aș da și eu viața la rândul meu
ca să salvez pe cineva, aș muri scăpând pe cineva
dintr-o nenorocire. Dar însăși viața pe care eu aș
da-o în acest caz nu este a mea ci și eu am primit-o
în dar tot de la Dumnezeu. Așadar nu este nimic prin
care eu să pot compensa răul făcut de mine cândva.
Cum spune Sfântul Apostol Pavel: „De aceea, nu
judecați ceva înainte de vreme, până ce nu va veni
Domnul, Care va lumina cele ascunse ale întunericului și va vădi sfaturile inimilor. Și atunci fiecare
va avea de la Dumnezeu lauda. Și acestea, fraților,
le-am zis ca despre mine și despre Apollo, dar ele
sunt pentru voi, ca să învățați din pilda noastră, să
nu treceți peste ce e scris, ca să nu vă făliți unul cu
altul împotriva celuilalt. Căci cine te deosebește pe
tine? Și ce ai, pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai
primit, de ce te fălești, ca și cum nu l-ai fi primit?”
(I Cor. 4, 5-7).
De asemenea pentru a înțelege că această
stare prin care noi ne mândrim, ne lăudăm și
disprețuim sau desconsiderăm pe alții este o
situație pe care nu o binecuvântează Dumnezeu,
să luăm un exemplu. Un tată are doi copii pe care
în mod corect îi iubește la fel. Să zicem că unul
dintre ei îl disprețuiește pe celălalt și se consideră
mai presus de el. Cum privește tatăl, care îi iubește
pe amândoi, această situație? Și poate că tatăl
suferă mult mai mult pentru acel copil care nu este
așa cum trebuie să fie, după cum spune Scriptura
că: „Mai multă bucurie se face în cer pentru un păcătos care se întoarce la Dumnezeu, decât pentru
nouăzeci și nouă de drepți, pentru că Dumnezeu
nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă
și să fie viu.
Așadar astfel putem înțelege deznodământul
pildei că: „Acesta s-a pogorât mai îndreptat la
casa sa, decât acela; pentru că oricine se înalță
pe sine se va smeri; iar cel care se smerește pe
sine se va înălța”.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii,
a Vameșului și a Fariseului,
Sf. Ev. Luca 18, 10-14, 28 ianuarie)
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Sfântul Antipa de la Calapodești
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„Peste pământ arcuindu-te ca un curcubeu,
ai ajuns din Sfântul Munte în Athosul de la
miazănoapte, Valaam. O, Sfinte Părinte Antipa, mult lăudatule, asemenea mult minunaților
bătrâni ai Moldovei te-ai făcut; și acum, locuind
în slava cerescului Valaam, roagă-L pe Hristos
Dumnezeul nostru să ne povățuiască pe calea
îngerească”. Așa îl laudă Biserica pe un sfânt
drag nouă românilor, ce a unit nordul cu sudul în
materie de credință, ajungând de la Athos tocmai
în Valaamul Rusiei.
Sfântul Antipa Athonitul s-a născut în satul
Calapodești, azi în județul Bacău, în anul 1816,
primind la Sfântul Botez numele de Alexandru.
Tatăl său, Luchian, era diacon în biserica satului,
iar mama sa, Ecaterina, după moartea soțului s-a
călugărit, primind numele de Elisabeta.
Tânărul Alexandru a învățat carte la școala
din sat. Se spune că lua șerpi veninoși în mână
fără a fi vătămat de ei, dovadă a ocrotirii harului
lui Dumnezeu de care se bucura. Era și de o
simplitate rară, fiind apreciat de unii și ocărât
de alții pentru aceasta. În timpul studiilor, tatăl
lui a murit, lăsând familia fără sprijin. Mama l-a
dat pe Alexandru la meșteșugul legării cărților,
pentru a putea întreține familia.
Pe la 20 de ani, Alexandru s-a învrednicit de
vederea luminii necreate dumnezeiești, care
i-a umplut inima de o nespusă bucurie. Atunci
a hotărât să se facă monah. A intrat în obștea
Schitului Brazi – Vrancea, unde a fost tuns în
monahism, primind numele de Alimpie. Aici s-a
nevoit vreme de doi ani, dobândind darul lacrimilor și al rugăciunii neîncetate. Apoi, a plecat
la Muntele Athos, unde și-a continuat nevoința
la Schitul românesc Lacu, alături de alți peste
80 sihaștri români.
După 15 ani de nevoință duhovnicească la
Schitul Lacu, monahul Alimpie a plecat la Mănăstirea Esfigmenu, unde timp de patru ani a
făcut ascultare la bucătărie. Pe urmă, a primit
marea schimă monahală, numindu-se Antipa, a
petrecut patru ani în pustie și apoi a fost rânduit
preot la Schitul românesc Prodromu. În pustie,
a descoperit o icoană făcătoare de minuni a
Maicii Domnului, care a vindecat pe un lucrător
de holeră.
Cuviosul Antipa a fost numit apoi iconom al
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metocului din Iași al Schitului Prodromu. Astfel,
s-a întors în țara noastră, intrând sub oblăduirea
Înaltpreasfințitului Sofronie Miclescu al Moldovei și fiind rânduit duhovnic la două mănăstiri
de maici. Pe urmă, a plecat în Rusia pentru a
face o colectă în numele Schitului Prodromu.
S-a închinat la moaștele cuvioșilor părinți de la
Pecerska, apoi s-a stabilit la Mănăstirea Valaam
din nordul Rusiei, pe o insulă din lacul Ladoga.
Aici a petrecut încă 17 ani, în post, rugăciune și
desăvârșită sărăcie.
Pe lângă pravila obișnuită de rugăciune, Sfântul Antipa citea în fiecare zi câte două acatiste
ale Maicii Domnului: cel de obște și cel al Adormirii și făcea trei sute de metanii cu rugăciunea
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiește-mă pe mine, păcătosul”, pomenind
pe cei vii și pe cei adormiți. Avea un pomelnic
foarte mare, cuprinzând pe toți binefăcătorii săi
și pe cei pe care îi cunoștea. În rest, se ocupa
cu rugăciunea inimii, folosind aceleași cuvinte
de mai sus.
Chilia lui era cu desăvârșire goală. Nu avea
nici pat, nici scaun, ci doar o măsuță și o strană
de lemn în care se mai odihnea. Pe jos, avea
o pâslă, pe care ședea atunci când era foarte
obosit. Ținea posturile cu asprime. Lunea, miercurea, vinerea, în prima săptămână a Postului
Mare, în ajunul Crăciunului și Bobotezei nu gusta
nimic, iar în rest gusta doar sâmbăta la prânz
ceva. Trăia la Schitul „Tuturor Sfinților”, la mănăstire coborând de trei ori pe an: de Crăciun,
de Paști și de Rusalii.
Desigur, atunci când venea la mănăstire,
Cuviosul ținea rânduiala de obște. Discuta diverse probleme duhovnicești cu apropiați de-ai
săi, care veneau la Mănăstirea Valaam special
pentru el. Atunci servea și ceai, fapt care a făcut
pe părinți să-l întrebe: „Cum poți împăca postul
din schit cu o astfel de dezlegare?”. La care,
Sfântul a răspuns, folosind cuvintele Apostolului
Pavel: „...întru toate m-am învățat să fiu și sătul și
flămând, și în belșug și în lipsă” (Filipeni 4, 12).
„Am o singură comoară, zicea ieroschimonahul Antipa, iconița făcătoare de minuni a Maicii
Domnului și pe aceasta oricine mi-o va cere nu
i-o voi da, fără numai o voi lăsa Mănăstirii Valaam”. Aceasta arată multa sa dragoste pentru
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această mănăstire rusească, ce i-a fost ca a
doua casă.
Deși fusese mereu cu o sănătate nezdruncinată, Cuviosul Antipa s-a îmbolnăvit de o tuse
puternică în ultimul an al vieții, pregătindu-se
pentru un sfârșit liniștit și în pace. A cunoscut prin
străvedere că a murit
un frate de apoplexie
la mănăstire, deși se
afla la trei verste depărtare de aceasta.
În ultima noapte, l-a
chemat pe schimonahul Leontie, părintele său duhovnicesc
din Sfântul Munte:
„Leontie, Leontie!
Unde ești tu, Leontie?”. Și mereu repeta aceste cuvinte, de
parcă ar fi vorbit cu
cel chemat. „Părinte,
dar cu cine vorbești,
l-a întrebat un frate,
pentru că nu este
nimeni aici?” Atunci,
bătrânul Antipa s-a
uitat la acel frate și
l-a ciocănit ușor cu
degetul în cap.
C ă t r e
z i ,
cunoscându-și
sfârșitul apropiat,
a cerut să se grăbească Sfânta Liturghie, pentru a fi
împărtășit. După ce
s-a împărtășit, Sfântul Antipa a căzut într-un
somn lin, iar după trei ore, când ucenicul său
citea Acatistul Maicii Domnului, a trecut la Domnul, în ziua de 10 ianuarie 1882, fiind în vârstă
de 66 de ani.
În 1883, Ieroschimonahul Pimen, ucenicul
său, i-a scris viața Sfântului Antipa, iar în 1906,
a fost trecut în rândul sfinților la Muntele Athos,
prin scrierea numelui său în Mineiul slavonesc
de la Mănăstirea Sfântului Pantelimon, în zece

zile ale lui ianuarie. Cuviosul Antipa este singurul
părinte athonit român canonizat. În 1992, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în
rândul sfinților, stabilindu-i ca zi de pomenire tot
10 ianuarie.
Să ne rugăm și noi Sfântului Antipa de la
Calapodești cu următoarele cuvinte:
„O, preaminunate
Părinte Antipa, omul
rugăciunii și podoaba
cuvioșilor, cel ce ai
câștigat moștenirea
veșnicelor bunătăți,
primește această
cântare de laudă și,
prin rugăciunile tale
către Dumnezeu,
cere nouă iertare păcatelor și izbăvire de
chinurile veșnice, ca
împreună cu tine să
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!”. Amin.
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