CALEA ÎNĂLȚĂRII

„Eu sunt Calea, Adevărul

și Viața. Nimeni nu vine

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

Fiul risipitor

„Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt
vrednic să mă numesc fiul tău”
Duminica fiului risipitor. Ce fiu risipitor extraordinar va
fi fost acesta, încât să i se consacre o duminică din an!
De obicei, ne sărbătorim eroii, pe cei de pe câmpurile de
luptă, pe bravii conducători care la un moment sau altul
au decis destinele patriei noastre, pe eroii științei, pe eroii
culturii. Noi, creștinii, ne serbăm eroii noștri, pe sfinți. Iar în
această duminică, un fiu risipitor, care merită toată atenția
din partea întregii creștinătăți.
Mai întâi trebuie să spunem că risipitorul nostru nu
este un personaj real, el este erou de parabolă, de pildă.
De aceea o și numim „pilda fiului risipitor”. În drumul
dinspre Galileea spre Iudeea, Mântuitorul avusese o
aprinsă discuție cu cărturarii și fariseii despre întoarcerea
păcătoșilor la pocăință. Mulți dintre „păcătoși și vameși” Îl
ascultau și-L urmau. Important era ca ei să se schimbe,
ușor era să-i judeci și să-i respingi.
Degeaba primești o pedeapsă dacă nu devii un om mai
bun. Dumnezeu Se bucură când primește mărturisirea și
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

îndreptarea greșelilor și nu când pedepsește. Cărturarii și
fariseii nu înțelegeau asta, ei știau una și bună, păcătoșii
trebuie repudiați. Mai mult decât atât, păcatul drepților este
acela că se uită chiorâș la păcătoși și-i judecă.
Drepții aleg întotdeauna dreptatea, să se facă dreptate!
Să învingă adevărul! Să se facă dreptate după adevăr! Și
aceasta nu este rău. O mică fărâmă de dreptate dacă avem,
o purtăm ca pe un steag al biruinței. Nici măsura creștină
nu este împotriva dreptății. Însă și cel păcătos s-ar bucura
dacă ar fi iertat. Și iertarea este tot creștinească, este dumnezeiască chiar, primită cu bucurie mai ales când e privită
din postura omului păcătos, a aceluia care a greșit.
Pentru ei, pentru cei care nu înțelegeau și nu înțeleg
măsura iertării, a spus Mântuitorul pilda aceasta, a fiului
risipitor. Din ea, înțelegem că orice întoarcere de pe calea păcatului este posibilă. Înțelegem că primim iertare
dacă întoarcerea este însoțită de căință. Iertarea pentru
păcate o dă Dumnezeu, dar pocăința trebuie să rămână
statornică, și înainte, și după iertare.
Tâlharului de pe cruce nu i s-a mai cerut nimic, decât
căință, pentru el era acum ultima șansă. Nu mai avea mult
timp la îndemână. Pentru aceasta a auzit pe Iisus: „Astăzi
vei fi cu Mine în rai”. Într-un fel se spovedise și Marele
Duhovnic îl absolvise. Așa s-a întâmplat și cu Zaheu, el
a auzit: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia”, deși el
a trăit mult mai mult decât tâlharul.
„Astăzi, spune psalmistul, de veți auzi glasul Lui, să nu
vă învârtoșați inimile voastre” (Ps. 94, 8). Întoarcerea de la
păcat de „astăzi” aduce garanția unui „astăzi” de mâine,
de dincolo, din rai. Tertulian scria: „Pocăința este dată spre
curăția minții, pentru ca orice întinăciune ar fi pricinuit,
orice pete ar fi adus neștiința în inima omului, pe acestea
mărturisindu-le, înlăturându-le și dându-le afară, pocăința
să-i pregătească Duhului Sfânt un sălaș curat în inimă,
unde El să vină și să Se așeze de bunăvoie, împreună cu
bucuriile Sale cerești” („Despre pocăință”).
Leacul risipitorului este pocăința. Când era sub păcat,
fiul nu era „în sine”, abia mai apoi „și-a venit în fire”. Deci,
cu alte cuvinte, când era păcătos nu mai era în natura
lui omenească, ieșise din casa Tatălui, părăsise locul în
care fusese așezat. El greșise înaintea tatălui și înaintea
cerului, deci păcatele noastre nu sunt judecate aici, sau
doar aici, ci mai ales în ceruri. De aceea spune o vorbă
din popor: „greșeală strigătoare la cer”, o greșeală care
strigă către judecata lui Dumnezeu.
Dacă ar fi după dreptate, doar după dreptate, cum
judecau fariseii și cărturarii, fiul rămas acasă este de
apreciat. Dacă înțelegem mai adânc sensurile parabolei,
fiul risipitor se bucură de mai multă apreciere. Nu optăm
pentru dânsul că a fost risipitor, ci pentru că s-a întors. Ce
o fi gândit oare cel rămas acasă? Vii seara de la câmp,
ostenit și găsești multă veselie în casa tatălui tău. Mai
mult, afli imediat cauza: s-a întors păcătosul tău frate!
Te-ai întreba pe bună dreptate: oare e drept?
Pentru fiul întors se bucură mai ales tatăl, căci spune
Mântuitorul: „Mai multă bucurie este în cer pentru un păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de drepți care
n-au nevoie de pocăință” (Lc. 15, 7).
(continuare în pagina 2)
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie
după Ioan
CAPITOLUL XIV
1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu,
credeţi şi în Mine.
2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu,
v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc.
3. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni
şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu.
4. Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea.
5. Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum
putem şti calea?
6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni
nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.
7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi
fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut.
8. Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne
este de ajuns.
9. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai
cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe
Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl?
10. Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru
Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la
Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui.
11. Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine,
iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea.
12. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine
va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât
acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.
13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face,
ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul.
14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face.
15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.
16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da
vouă ca să fie cu voi în veac,
17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L
primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi
Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi!
18. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi.
19. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi
însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii.
20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl
Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.
21. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este
care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit
de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui.
22. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că
ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii?
23. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva,
va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni
la el şi vom face locaş la el.
24. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele.
Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui
care M-a trimis.
25. Acestea vi le-am spus, fiind cu voi;
26. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite
Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va

Fiul risipitor

(urmare din pagina 1)
Aceasta face diferența între frați, personajele pildei.
Cel rămas acasă s-a supărat pe tatăl său, i s-a părut că i
s-a făcut o nedreptate, ce-i spune tatălui este cu reproș,
cerându-i socoteală.
După gândirea fiului cuminte, fratele său ar fi trebuit
alungat. Sfântul Ioan Gură de Aur se întreabă: „Când vine
un bolnav la doctor, îl judecă sau îl vindecă? Îl pedepsește
sau îi dă doctorii?” La ce bun ai adunat atâta supunere și
cumințenie, dacă n-ai adunat și puțină dragoste? Compăti-

mim și ne bucurăm cu cel mai slab. Cu cel ce se pocăiește.
Atunci când suntem drepți, să nu privim cu ochi pizmași
la cei păcătoși, să fim niște drepți drepți, nu drepți mândri.
Să nu judecăm ca fiul cuminte, ci ca tatăl primitor, care a
dat fiului partea de avere care i se cuvenea, iar la întoarcere
mai mult decât primise atunci. Tatăl a lucrat după milostivire,
nu numai după dreptate. Plata tatălui este iertarea, pentru
păcate, dar mai ales pentru întoarcere. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii, a Întoarcerii fiului risipitor, Sf. Ev. Luca 15, 11-32, 4 februarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.
27. Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră,
nici să se înfricoşeze.
28. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. De
M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl
este mai mare decât Mine.
29. Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâm-

pla, ca să credeţi când se vor întâmpla.
30. Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul
acestei lumi şi el nu are nimic în Mine;
31. Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl
şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. Sculaţi-vă, să mergem de aici.
Sursa: bibliaortodoxa.ro

Pericopa evanghelică a acestei duminici încheie cuvântarea eshatologică a Mântuitorului. Domnul vorbise
despre a doua Sa venire și despre semnele premergătoare
ei. Profeția se desfășoară pe două planuri suprapuse
(vezi și Marcu 13). Pe de o parte, Mântuitorul vorbește
despre ce aveau să îndure locuitorii Țării Sfinte în anii
66-70. Istoricul Iosif Flaviu, iudeu contemporan cu evenimentele îngrozitoare petrecute în această perioadă și
implicat direct în revolta antiromană a iudeilor, vorbește de
această catastrofă. Pe de altă parte, Iisus vorbește despre
suferințele premergătoare sfârșitului lumii și despre cea
de-a doua venire a Sa.
Într-adevăr, anul 70 n-a însemnat sfârșitul lumii, dar a
fost sfârșitul „unei lumi”, a lumii iudaice cu viața sa religioasă centrată pe Templul din Ierusalim. Acest „sfârșit” cu
marea lui „strâmtorare” este înfățișat de Mântuitorul ca
prefigurând ziua cea de pe urmă a sfârșitului lumii, prece-

de această îndatorire. Dacă ținem seama de context,
înțelegem că „frații” de care vorbește Domnul Hristos
sunt credincioșii creștini, care au fost înfiați de Dumnezeu în Hristos și au devenit frați ai Săi și împreunămoștenitori cu El (Gal. 4, 5-7).
Astfel că îndemnul nu este doar de a face milostenie,
ci și de a „primi” de a-i sluji pe cei ce cred în Hristos, de a-i
primi ca pe El Însuși. Judecata nu este doar a faptelor, ci
și a credinței. Credința în Hristos este împreună cu faptele
bune condiție a mântuirii noastre. Zice Domnul: „Cine vă
primește pe voi, pe Mine Mă primește” (Mt. 18, 40).
- A doua întrebare este legată de prima: Cine sunt cei
judecați? Textul spune clar: toate neamurile (v. 32). La
Matei, cuvântul „neamuri” este folosit pentru păgâni, adică
toți oamenii în afară de iudei și de creștini. Nu este însă
o judecată doar pentru păgâni, de judecată și pedeapsă
trebuie să se teamă nu numai necreștinii, ci și creștinii.
Odată ieșiți de sub Legea
Veche la Legea Nouă, creștinii
rămân sub ascultarea Legii
Noi, Legea Evangheliei. Sfântul Apostol Pavel chiar atrage
atenția cu privire la libertatea
creștină față de Legea lui Moise. Libertatea în Hristos nu trebuie confundată cu libertinajul
moral (Gal. 5, 13). Cu astfel de
libertini care nesocoteau poruncile se confruntă și comunitatea
mateiană.
Plinirea cuvântului Evangheliei devine condiție sine qua
non pentru dobândirea mântuirii. Domnul spune: „Nu oricine
îmi zice: Doamne, Doamne, va
intra în împărăția cerurilor, ci cel
ce face voia Tatălui Meu Cel din ceruri” (Mt. 7, 21). Toate
aceste cuvinte ale Mântuitorului arată cât de serioasă
este problema și cât de gravă este pentru Sfântul Matei
și pentru Biserica din vremea sa rătăcirea celor care cred
că se pot mulțumi să mimeze creștinismul, un creștinism
teoretic, fără împlinirea poruncilor.
Problemele de atunci sunt și problemele multora de
azi care cred că e de ajuns să te numești creștin, dar fără
o preocupare serioasă de a împlini voia lui Dumnezeu.
Cu aceeași insistență învață și Sfântul Apostol Iacov: „Ce
folos, fraților, dacă zice cineva că are credință, iar fapte
nu are?” și dezvoltă învățătura: „credința fără fapte este
moartă” (Iacov 2, 14-26). Nimeni nu poate spune că are
pe Hristos sau că are credință în El dacă nu împlinește
poruncile Sale.
(continuare în pagina 4)

Judecata faptelor

dată și ea de îngrozitoare suferințe și chinuri, cauzate de
o mare necredință și indolență spirituală (Mt. 24, 37-39).
La a doua venire a Domnului va fi „momentul adevărului”. Atunci se va arăta deșertăciunea celor pământești, în
care și-au pus oamenii nădejdea și valoarea inestimabilă a
sufletului, de care ei n-au vrut să țină seama. Căci spune
Mântuitorul: „Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său,
cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele
sale” (Mt. 16, 26-27).
Pericopa acestei duminici ridică multe probleme importante. Trebuie amintite însă două:
- Cine sunt frații cei „prea mici” ai lui Iisus cu care
El Se identifică? Am putea spune că toți cei aflați în
suferințe și nevoi, toți cei flămânzi, însetați, străini, goi,
bolnavi și închiși. Citind pilda samarineanului milostiv,
vedem că nu există nicio discriminare când vine vorba
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Judecata faptelor
(urmare din pagina 3)

Toată această învățătură apare constant în paginile
cărților Noului Testament. La Sfântul Botez am primit harul
și tocmai acest har reprezintă în cei botezați puterea de a
împlini poruncile. „Drept aceea – zice Sfântul Marcu Ascetul – o, omule, care ai fost botezat în Hristos, dă numai
lucrarea pentru care ai luat puterea”. Și, în alt loc: „Celor
botezați li s-a dăruit harul în chip tainic, dar el lucrează
în ei pe măsura împlinirii poruncilor” („Despre cei ce-și
închipuie că se îndreptează din fapte”).
Și atunci, dacă toți vom fi judecați, cum stăm cu doctrina
celor care spun că au „siguranța mântuirii”? Mântuitorul ne

IS

S
POE

spune altceva, că toți vom fi judecați, deci trebuie să avem
nădejdea mântuirii, nu siguranța mântuirii. Dacă suntem
creștini și ne silim să facem voia lui Dumnezeu, să spunem
ca Sfântul Apostol Pavel, nu că am cucerit răsplata, ci că
„alergăm” spre a o cuceri (Fil. 3, 11-15). Și dacă faptele
sunt criteriu esențial la Judecata cea Înfricoșătoare, să nu
ne mulțumim doar cu credința, căci atunci și Duhul Sfânt
va pune în noi „roadele Sale”. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți,
a Lăsatului sec de carne,
Sf. Ev. Matei 25, 31-46, 11 februarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman
din Dobrogea (29 sau 28 februarie)

Dumitra Groza

Mărgăritar de mare preţ, Casian,
În Sciţia Mică (Dobrogea) s-a născut (360),
Locul în care Întâiul Apostol Andrei
Ne-a creştinat dintru început, (sec. I)

Auzind ei de viaţa cea înaltă
A pustnicilor Egiptului,
Cerând, au primit îngăduinţa
Să-ajungă-n Delta Nilului (385).

„Nu erau decât o minte
Și-un suflet în două trupuri”,
Cei doi teologi și călugări învățați,
Ce cunoșteau atâtea lucruri.

Într-o distinsă familie
De români, din Podişul Casian,
În Casimcea, ce-i poartă numele,
Aproape de Tulcea, în ţinutul dobrogean.

Intrând într-o mănăstire (Schitia)
S-au dat ei la ascultare,
În nevoinţă şi-osteneală
Spre-a lor binecuvântare.

Sfântul Cuvios Gherman era
Un adevărat „dascăl”, erudit,
Punea întrebări cu multă măiestrie,
Fiind el înduhovnicit;

A studiat, de mic, cu sârguinţă
La şcolile din ținutul său,
Începând cu latina şi greaca,
Şi L-a iubit, de mic, pe Dumnezeu.

S-au luptat mult cu ispite,
Învingându-le mereu,
Pentru că aveau nădejde-n
Dragostea lui Dumnezeu.

Întrebări de o teologie adâncă,
De spiritualitate, bine gândite,
De filozofie și psihologie,
Obținând răspunsuri inedite.

De tânăr simte-acea chemare
Spre o trăire liniştită,
Agonisindu-şi fapte care
Îl duc spre-o viaţă desăvârşită.

De la părinţii pustiei
Vrând să tragă mult folos,
Pleacă-n căutarea celor
Ce trăiau întru Hristos.

Au putut întreba și aduna
Cuvinte și mărturisiri
Fără pereche, din viața
Celor cu duhovnicești trăiri;

Pleacă spre Locurile Sfinte cu sora
Și cu Gherman, prietenul său, (380)
Mânaţi de dorinţa fierbinte,
De a-L urma pe Dumnezeu.

Pe sfinţii însinguraţi
Îi cercetau cu stăruinţă,
Cinstindu-le strălucirea
Harului, obţinut prin nevoinţă.

Acei Sfinți ai pustiei, care
Trăiau numai pentru Dumnezeu,
Departe de lumea deșartă,
În rugăciune petrecând mereu.

La Betleem, într-o mănăstire,
Monahi de timpuriu se fac
Urmând calea spre mântuire,
Că viaţa retrasă le era pe plac.

Şi astfel, străbătând cu Gherman
Pustietăţile Egiptului:
Schitul, Tebaida, Nitria etc.
Au vizitat părinţii locului;

Atât de multe-au învățat,
Din experiența lor bogată,
Din înțelepciunea dăruită,
Marcându-le viața toată.

Că și Sfântul Gherman, ca și Casian,
S-a născut într-o familie creștină
Tot de pe meleaguri dobrogene (355),
Mânat și el de-acea chemare divină.

Acei oameni îmbunătăţiţi,
Cu adânci trăiri interioare,
De la care au cules cu dragoste,
Mărturisiri înălţătoare.

Cu sufletul îmbogățit
Și bateriile încărcate,
Cu greu pustia au părăsit
Pornind împreună mai departe.

A studiat în satul natal,
Apoi pe lângă Episcopia Tomisului,
Dedicându-și cu multă dăruire
Întreaga viață Domnului.

Fără grabă, cu răbdare,
Câte 7 ani aici au stat,
În două rânduri în pustie
Și rugăciuni neîncetate-au înălțat.

Cei doi prieteni, pe la anul 400,
La Constantinopol au plecat
Şi pe Sfântul Ioan Gură de Aur,
Fascinați, predicând l-au ascultat.
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Dumnezeiescul patriarh,
Doar o privire-a aruncat
Şi calitatea sufletului lor,
În profunzime-a observat.

Se pare că Sfântul Gherman,
Încărcat de ani și fapte bune,
Din Roma a plecat în cerul sfânt,
Părăsind această lume.(415)

Ultima sa lucrare (a III-a) este scrisă
Despre „Întruparea Domnului” (7cap.)
Din Sfânta Fecioară Maria și despre
Cele două firi ale Mântuitorului. (430)

Pe Sfântul Casian l-a convins
Să primească diaconia,
Iar pe Sfântul Cuvios Gherman,
Să primească preoţia.

Casian pleacă-n sudul Galiei (Franţa),
La Marsilia, unde s-a statornicit (415),
Cu un scop bine determinat;
Aici ca preot a și slujit.

O prezintă cu cinstire pe Fecioara,
Ca „Născătoare de Dumnezeu”
Sau „Maica Domnului” nostru
Și pe care o preamărim mereu.

Cuceriţi de sfinţenia
Sfântului Ioan Gură de Aur,
Ei au rămas în apropierea
Minunatului tezaur,

Două mănăstiri a-ntemeiat
După modelul din Răsărit,
Dar la clima de-aici adaptat,
Conform cu mediul potrivit.

Prin această carte Sfântul Casian,
Pune temelia celor ce se vor dezbate
La Sinodul al III-lea, de la Efes (431),
Când pe Nestorie îl vor combate.

De curăţenie şi-nţelepciune
A desăvârşitului învăţător,
Al întregii lumi creștine și un
Strălucit și neîntrecut orator.

Într-o mănăstire slujeau bărbaţi,
Iar în cealaltă slujeau femei:
Toți aveau sufletele curățite,
După-o rânduială cu temei.

Casian a fost un minunat bărbat
Român, care mult a călătorit
Și viaţa-ntreagă a trăit curat,
Pentru că mult pe Domnul a iubit.

Jertfind liniştea pustiei ,
Ei n-au pierdut, ci-au câştigat,
Că lângă Sfântul Ioan Gură de Aur
Lucruri minunate-au învăţat.

Ca teolog a combătut erezia,
Având o profundă cultură
Și a susținut permanent Ortodoxia,
Ca adevărata învățătură.

Curățind rănile păcatului,
Peste ele balsamul virtuților a pus,
Întărind legătura dragostei
Monahului, cu Domnul Iisus.

Sfântul Cuvios Gherman, la Sinodul
De la Stejar, a participat ca apărător
Al Sfântului Ioan Gură de Aur, (403)
Fiindu-i și un mare admirator.

Sfântul Cuvios Ioan Casian,
La cererea episcopilor
Din Galia, scrie două cărţi,
Pentru îndrumarea monahilor.

E cel mai mare dascăl ascet
Din toată lumea creștină,
Cu-o-nțelepciune pastorală,
Înveșmântată în lumină.

Când slăvitul patriarh Ioan,
De Teofil (și Eudoxia) a fost exilat,
Sfinţii Cuvioși Casian şi Gherman,
În misiune la Roma au plecat.

Prima: (în 420)„Aşezămintele
vieții de obşte a călugărilor”, (12 cap.)
Privind viaţa cea dinafară
Şi vindecarea patimilor:

Domnul secerișului l-a așezat
În Galia (Franța), ca întemeietor
Al monahismului din Apus
Și un destoinic îndrumător.

Au fost trimişi de cler şi de popor, (404)
Pentru a putea fi înştiinţat
Inocenţiu I, episcopul Romei,
Că Sfântul Ioan Gură de Aur a fost arestat,

Iubirea de argint, lăcomia,
Desfrânarea, mânia,
Tristețea, neliniștea,
Slava deșartă și trufia.

A fost părintele călugărilor
Din Apus şi-un demn învăţător,
Mai înainte de Benedict
Și-al vieții de obște inițiator.

Apoi trimis în exil în Armenia,
Dar după zile grele de călătorie,
La Comana, în anul 407,
Sfântul Ioan a plecat în veșnicie.

A doua carte e un tezaur
De mărturisiri alese;
Întrebări şi răspunsuri de aur,
Cu har şi migală culese,

A influențat mult scrisul pios,
Din Apus, ca scriitor duhovnicesc,
Fiind un vas ales, blând, răbdător,
Al minunatului cin călugăresc.

Zece ani au stat cei doi la Roma,
Unde Sfântul Casian a slujit,
Ca diacon, la început,
Apoi, ca preot a fost sfinţit.

Un ghid de trăire în sine,
Foarte aproape de Dumnezeu;
Ca scop al vieţii creştine,
Cu gândul la Domnul, mereu.

A fost o punte de legătură
Între monahismul răsăritean
Din Palestina, Capadocia, Mesopotamia
Şi monahismul apusean.

De multe ori își aminteau
De meleagurile străbune,
De vetrele sihăstrești dobrogene,
Cu monahi plini de înțelepciune,

„Convorbiri cu Părinții Pustiei”
A intitulat această carte, (428)
Ce-o întocmise împreună cu Gherman,
Care-i fusese ca un frate.(înainte de 400)

Fiind ucenic credincios
Al marilor învățători:
Vasile, Grigore și Ioan,
Ai Ortodoxiei luminători,

De episcopul Teotim I al Tomisului,
Un teolog daco-roman desăvârșit
(Prieten cu Ioan Gură de Aur),
Fiind și primul lor dascăl iubit.

I-a păstrat acea admirație
Și aleasă prețuire mereu,
Spunându-i „Sfântul Părinte Gherman”
Și după ce-a plecat la Dumnezeu.

Până la capătul vieții a rămas
Statornic în dreapta credință
A Bisericii, luptând să o cultive
Cu multă răbdare și stăruință,

Cei trei sfinți sciți (contemporani):
Ioan Casian, Gherman și Teotim,
Au ajuns la un nivel spiritual,
Teologic și literar cu care ne mândrim.

L-a respectat atât de mult
Și l-a numit pe Părinte „sfânt”,
Pentru cultura și sfințenia sa,
Dobândită de el pe pământ.

Că multe scrieri minunate
S-au păstrat în urma lui,
Comoară de învăţăminte,
Pentru cei ce-au urmat calea Domnului.

Teotim e considerat creatorul
Filocaliei românești,
Un scriitor talentat și neobosit (sec. V)
Din zestrea culturii strămoșești.

Cartea cuprindea 24 capitole,
Formulate cu atâta măiestrie
Asemenea unui Pateric
Despre părinții din pustie.

„Eu sunt ucenicul și opera
Lui Ioan Gură de Aur”,
Scria Sfântul Ioan Casian
Despre marele Ortodoxiei tezaur.
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După-o viaţă, în rugăciune,
Împlinindu-şi rostul său,
Încărcat de fapte bune,
A plecat la Dumnezeu. (29 febr .435)

Chiar de-a trăit și-a rămas departe
Din dragoste pentru Dumnezeu,
„Evlavia și pietatea” părinților săi,
A purtat-o în suflet mereu.

Au răspândit cu stăruință
Cuvântul Evangheliei lui Hristos
Monahilor de pretutindeni,
Prin scrieri și îndemnul lor pios.

Dar sfintele sale moaște
Și astăzi se odihnesc (din sec. V)
În Mănăstirea„ Sf. Victor”(sudul Franței)
Și pe care monahii le cinstesc,

Nu a uitat niciodată copilăria
Cea în Dobrogea petrecută,
Credința apostolică din strămoși
Și de la părinții săi știută.

Prin întreaga lor lucrare
Monahismul au ajutat
Din Dobrogea, Italia, Galia
Și pe călugării creștini au luminat.

Încă din secolul al V-lea,
Ca ale unui mare teolog și sfânt
Prin viața cea îngerească,
Trăită de Sfântul Casian pe pământ.

Împreună cu Sfântul Gherman,
Luminători ai lumii s-au arătat,
Iar moștenirea acestui neam
Și pământ, sus la cer au ridicat,

Îi serbăm cu bucurie
Pe ambii în aceeași zi (29 febr.)
În anii bisecți, sau pe 28 februarie
Și an de an cu evlavie îi vom cinsti!

Încă din viață-a fost cinstit ca sfânt,
Iar după mutarea sa la cer,
A revărsat spre mângâiere
Izvor de har celor ce-i cer.

Unind sfințenia vieții, cultura
Aleasă și teologia insuflată
Cu rugăciunea neîntreruptă,
Cu fecioria și viața neîntinată.

Îi rugăm cu evlavie și stăruință,
Ca mijlocitori să ne fie mereu
Și pentru mântuirea sufletelor noastre
Să roage pe Bunul Dumnezeu!

Într-o cetate oarecare,
Cu nume luat la întâmplare,
Trăia un tânăr luminos
La umbra Domnului Hristos.

-Îmi iartă, sfinte, șovăința,
Căci prea puțină mi-e credința
Și nu pășesc în cele sfinte
Din cauza sângelui fierbinte.

Domnul în marea-I bunătate,
Pentru un an îți iartă toate,
De-ți pui nădejdea în Hristos.
Te du în pace, sănătos!

Dar anturajul, păcătos,
De multe ori din drum l-a scos
Și se scuza, găsind pricina,
Că-i tinerețea, bat-o vina!

Mă tot afund, încet-încet,
Deși pe urmă le regret.
M-aș îndrepta, mai spre sfârșit,
Dar nu știu timpul potrivit.

Dar tânărul nostru erou,
Șovăind, se-opri din nou:
-Sfinția voastră, îndrăznesc,
Să sper la Tatăl cel Ceresc,

Ispitele, învolburate,
Ziceau că-i slobod la păcate,
Că doar sunt anii tinereții;
Să guste din plăcerea vieții!

Sfinția ta, crezi că se poate,
Ca Domnul cel Preabun în toate,
Pentru trei ani de pocăință,
Urmându-L zilnic, cu credință,

Din an, doar pentru jumătate,
Smerindu-mă în tot și-n toate
Să ies din orice gând ascuns,
Spre mântuire, e de-ajuns?

Da-n scurte zile de trezire
Când reușea să-și vină-n fire
Cerea-ndurare, ajutor,
La Sfântul Înger păzitor.

Sperând la mare mila Sa,
Crezi că se poate-a mă ierta?
-Pentru trei ani, de-s la soroace,
Te iartă Domnul, mergi în pace!

-O, fiule, nu dispera,
Căci Dumnezeu, în mila Sa,
Te va primi cu bucurie
Și cu trei ceasuri de trezvie.

Dar cum pornirii, cea hapsână,
Nu reușea a-i pune frână,
Gândi că-i este de folos
Spre-a se întoarce la Hristos,

Iar tânărul, în feerie,
Plecă cu marea bucurie,
Că în sfârșit s-a luminat
Și nu se teme de păcat.

Dar poți ști tu al morții drum,
Când viața înseși e un fum?
Tu venerezi nimicnicia
Când te așteaptă veșnicia!

De-ar cere pentru sine sfatul,
În lupta sa cu Necuratul,
Unui călugăr sihăstrit
În post și rugă-nțelepțit.

Se-ntoarse-apoi din al său drum,
Căci Dumnezeu e-atât de bun!
-Sfinția voastră, s-ar putea,
Ca Dumnezeu, în mila Sa,

O, de prea multe, multe dăți
Tu cauți lumești priorități!
Să pui un început mai bun,
Începe încă de acum!

Și-n scaunul de mărturisire
Găsi blândețe și iubire,
Iar lacrimile, preacurate,
Simțea că-l spală de păcate.

Doar pentru-un an de m-aș smeri
Și pentru-atât m-aș mântui?
-Nu te-ndoi, fiule drag,
Ce treci din nou umilu-mi prag,

Mai este timp?

Păhărelul cu nectar
Împărat fiind pe vremuri, lupul, fire înțeleaptă,
Și milos cu toți supușii, a făcut o lege dreaptă,
Prin a cărei rânduire, pentru-ntemeiat cuvânt,
O livadă înflorită, cum nu-i astăzi pe pământ,
Hotărât a fost să fie socotită ca loc sfânt,
Pentru că-napoia vremii cu trei veacuri și mai bine,
Ar fi fost pe-acea livadă mânăstire de albine...

(25.07.2013)
Radu Cârstoiu Arbore

Legea lupului
Astfel, era scris în lege: că-n acea livadă verde
Cine intră, viața-și pierde.
Fie miel sau fie ied,
N-avea drept să-i calce iarba nici picior de patruped...
Cel ce va-ndrăzni s-o facă – hotărât era prin lege –
Să primească pe spinare, nu mai știu câte ciomege,
Iar apoi – ca pildă vie –
Jupuit pe loc să fie...
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Cei dintâi căzuți în lesă și-nhățați ca să-i jupoaie,
Au fost niște căprioare, doi viței, o biată oaie,
Și cădeau, pe rând, apoi:
Cai, mioare, vaci și boi,
Cărora, chiar împăratul – milostiv cum numai el e –
Le lua-n primire zilnic nefolositoarea piele...
Într-o zi însă norocul, nu știu cum a vrut să joace,
Întrucât făcu pe placul celorlalte dobitoace,
Care-au prins pe iarba verde, în livada cea smălțată,
Vreo trei lupi, cu ceafa lată...
Duși fiind la judecată, de trei boi, un miel și-o oaie,
Ca pe cei de mai-nainte, însuși lupul să-i jupoaie,
Înălțimea sa, îndată ce văzu pe lupi în fiare,

Către vitele cornute a tunat cu voce tare:
- Cum, nemernici și mișei,
Îndrăzniți a crede oare să jupoi pe frații mei?...
- Doamne, au călcat livada! – cuteză un bou să zică...
- Taci, că te jupoi îndată!...Boul a tăcut, de frică...
- Legea spune... – zise oaia, dar simți fiori prin seu:
- Ce-ai cu legea, dobitoaco?... Legea n-am făcut-o eu?...
Și pe frații puși în fiare liberându-i rând pe rând,
Împăratul, cu iubire, i-a îmbrățișat, plângând...
Celelalte dobitoace au plecat tiptil apoi:
Pricepând că, să nu calce în livada fără stupi,
Legea-i numai pentru ele, însă nu și pentru lupi.
Sursa: Vasile Militaru, Fabule,
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007

Izgonirea din Rai – pedeapsă sau
binecuvântare?

Vom încerca în cele ce urmează să înţelegem corect,
cu ajutorul cugetării Sfinților Părinţi, cum trebuie să privim
scoaterea omului din Rai. Desigur că această înţelegere
este într-un fel potrivnică felului cum noi privim lucrurile.
Pentru că noi gândim că starea omului în Rai era una de
fericire şi acest lucru este perfect adevărat, iar ieşirea
din acea stare a însemnat pentru om durere, suferinţă şi
moarte, dar şi acest lucru este adevărat. Atunci este bine
acest lucru sau nu? Cineva care săvârşeşte un rău, se
supără dacă nu îl laşi să îl săvârşească mereu, pentru că
el ar vrea să-l permanentizeze, mai ales dacă el nu suportă
nici o consecinţă pentru răul săvârşit, însă cel asupra căruia se săvârşeşte răul gândeşte cu totul dimpotrivă. Spre
exemplu, un hoţ se supără dacă nu este lăsat să fure sau
dacă este pedepsit pentru faptul că a furat, iar cel păgubit,

dimpotrivă, se supără dacă este furat sau dacă cel ce l-a
furat nu este pedepsit. Într-una din rugăciunile de la slujba
înmormântării se spune despre omul creat de Dumnezeu,
care a călcat porunca Lui: „dar el călcând cuvântul poruncii Tale şi nepăzind chipul Tău, de care era învrednicit
– pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte – din iubire
de oameni, ca un Dumnezeu al părinţilor noştri ai poruncit
amestecului şi împreunării acesteia şi acestei negrăite
legături a Ta – prin vrerea Ta cea dumnezeiască – să se
desfacă şi să se risipească, ...”, cu alte cuvinte, ca răul să
nu devină fără sfârşit, după ce omul a păcătuit, mâncând
din pomul oprit, a fost scos din Rai, pentru a nu mânca
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şi din pomul vieţii, şi astfel răul să devină veşnic. Atunci
cum trebuie să privim noi scoaterea lui Adam şi, implicit, a
noastră din Rai, ca pedeapsă sau binecuvântare? Un alt
lucru care să ne ajute la această înţelegere este faptul că
nu scoaterea din Rai este răul, răul este neascultarea de
Dumnezeu, păcatul ce l-a săvârşit omul, care a adus cu
sine, durere, boală şi moarte. Ori, omul devenise muritor,
chiar dacă rămânea în Rai, iar rămânerea lui acolo nu mai
era posibilă în acea stare de nevrednicie. „În Rai existau
doi pomi cu o mare însemnătate şi cu un rol important:
pomul cunoştinţei binelui şi răului şi pomul vieţii. Adam a
mâncat dintr-unul din ei şi a murit, iar din celălalt a fost
împiedicat să mănânce pentru a nu rămâne de-a pururi
în cădere şi în rău. Aşadar, Dumnezeu l-a alungat pe om
din Rai din iubire de oameni, fiindcă nu voia ca acesta să
rămână pentru totdeauna în cădere, ci să se căiască şi,
la timpul potrivit, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, să
guste din pomul vieţii, prin care să iasă din moarte şi să
intre din nou în Rai. Aşadar, scoaterea omului din Rai nu
a fost o pedeapsă a lui Dumnezeu, ci lucrarea iubirii Sale
de oameni” (Arhim. Hierotheos Vlachos, Predici la Marile
Sărbători, trad. Daniela Filioreanu, Ed. Cartea Ortodoxă
şi Egumeniţa, 2004, p. 336). Sfânta Evanghelie rânduită
de către Sfânta noastră Biserică să se citească în această zi ne pune în faţă trei lucruri pe care noi trebuie să le
împlinim, pe care nu le-a împlinit Adam, ca prin ele să
ajungem acolo de unde el a căzut şi anume: 1. Iertarea, pe
care Adam nu a dobândit-o, pentru că nu a zis: Iartă-mă,
dar pe care noi trebuie să o dăm semenilor ca şi noi să
o primim de la Dumnezeu. 2. Postul, pe care nu l-a ţinut
Adam, dar pe care noi trebuie să-l ţinem, nu pentru a ne
făţărnici înaintea oamenilor, ci pentru a ne birui pornirile
poftelor şi a primi răsplata înfrânării de la Dumnezeu şi
3. Comoara inimii, pe care Adam a coborât-o de la Dumnezeu, la creaţie, la materie şi pe care noi trebuie să o
mutăm de pe pământ la Dumnezeu.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a
Lăsatului sec de brânză,
Sf. Ev. Matei 6, 14-21, 18 februarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Icoana – chipul lui Hristos

Prima Duminică din Postul Mare poartă numele
de Duminica Ortodoxiei, şi prăznuirea acestea a fost
stabilită prima dată la 11 martie 843, odată cu biruinţa
credinţei adevărate asupra ultimei mari erezii cu care
s-a confruntat Biserica lui Hristos şi anume erezia
iconoclastă, care lupta împotriva icoanelor. Însă în
hotărârea cu privire la instituirea acestei prime duminici din Post drept Duminică a Ortodoxiei se aminteşte condamnarea tuturor ereziilor şi a ereziarhilor cu
care s-a luptat Biserica până atunci. Dacă icoanele
au existat încă de la început în Biserică, pornind de la
Chipul cel nefăcut de mână al Domnului nostru Iisus
Hristos, trimis lui Avgar al Edesei sau Cel imprimat pe
mahrama Sfintei Veronica şi mai târziu de la prima
icoană a Maicii
Domnului, zugrăvită după Tradiţie
de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, până la
icoanele tuturor
Sfinţilor şi ale Îngerilor lui Dumnezeu, care erau
pictate, sfinţite
şi cinstite, fapt
ce însemna o întâlnire harică cu
Dumnezeu şi cu
Sfinţii Săi, totuşi
îndoiala a apărut
odată cu învăţăturile greşite ce nu puteau înţelege
întruparea Mântuitorului, adică faptul că Fiul lui
Dumnezeu a luat umanitatea noastră în persoana
Sa, neînţelegând nici umanitatea ce da posibilitatea zugrăvirii icoanei dar nici dumnezeirea lui Iisus
Hristos, unită nedespărţit şi pentru veşnicie cu firea
Sa omenească, în felul acesta exagerând sau diminuând afirmarea uneia dintre cele două firi. De
altfel icoane au existat şi în Vechiul Testament dacă
ţinem seama de heruvimii de aur de pe chivotul Legii
unde se descoperea Dumnezeu sau de mulţimea
de heruvimi ţesuţi pe catapeteasma, perdeaua ce
despărţea Sfânta de Sfânta Sfintelor, sau de pe toţi
pereţii templului, unde se săvârşeau tămâieri, se
aduceau jertfe şi rugăciuni, se aprindeau candele
spre cinstirea adevăratului Dumnezeu. Pentru că
aceste chipuri nu erau idolii interzişi de Dumnezeu în
porunca a doua din Decalog, dată în urma faptului că
evreii îşi făcuseră un viţel de aur în pustie, în timp ce
Moise se afla în munte, la care se închinau ca la un
Dumnezeu, credinţă falsă pe care ei o preluaseră din
credinţele egiptenilor cu care trăiseră împreună timp
de 430 de ani. Însă icoana redă o realitate istorică, o
realitate verificabilă din punct de verere istoric cum
este Întruparea Mântuitorului, Răstignirea, Moartea
sau Învierea Sa, sau chipurile celor ajunşi la sfinţenie, care au crezut şi l-au mărturisit pe Mântuitorul
Hristos, uneori chiar cu preţul vieţii, pe când idolul
dimpotrivă este rodul închipuirii şi al imaginaţiei, care

încearcă să-şi însuşească ceva ce nu are în realitate,
pentru ca în felul acesta să i-a locul lui Dumnezeu.
Dacă în reprezentarea pe sfintele icoane a chipului Mântuitorului, al Maicii Domnului sau al sfinţilor se
procedează direct, avându-se în vedere natura lor
trupească, pentru reprezentarea chipului lui Dumnezeu Tatăl, al Sfântului Duh sau al sfinţilor îngeri se
procedează prin analogie, prin asemănare cu cele
relatate în Sfânta Scriptură, unde se vorbeşte despre
diferite arătări îngereşti, sau descoperiri ale Sfântului
Duh sau chiar ale lui Dumnezeu Tatăl. Deci izvorul
icoanelor este descoperirea dumnezeiască.
De aceea s-a spus despre icoane că ele sunt descoperirea dumnezeiască în imagini, sau Biblia celor
nu ştiu să citească,
fără se se tragă de
aici concluzia că cei
care sunt educaţi
nu ar avea nevoie
de ele, pentru că o
icoană arată nu numai o natură umană reală, o natură
umană istorică, în
cazul persoanelor
purtătoare de natură omenească, ci şi
o natură omenească transfigurată,
ajunsă la sfinţenie,
la îndumnezeire,
fapt spre care ar trebui să tindă fiecare om, pentru
că acesta este scopul vieţii omului, îndumnezeirea.
Cu alte cuvinte icoana ne grăieşte şi ceea ce
trebuie să devenim noi, arătându-ne drept modele
ale devenirii noastre pe sfinţii pe care noi îi cinstim
şi îi chemăm să ne ajute în această devenire. Noi
trebuie să reuşim să facem arătat pe Hristos în noi,
ca prin unirea cu El să arătăm faţa noastră, ca o
faţă a lui Hristos, cu alte cuvinte noi să Îl reflectăm
pe Hristos în faţă noastră, ca El să se recunoască
în noi şi pe noi ca ai Lui, ca nu cumva să ne spună
ca fecioarelor neînţelepte: adevărat vă zic vouă,
nu vă cunosc pe voi, căci acest lucru ar fi dovadă
clară de neîmplinire. Astfel că omul contemporan
găseşte cu totul alceva care să ia locul prezenţei lui
Dumnezeu în el şi împrumută astfel chipul celor la
care el se închină, dobândind în această lume mai
multă asemănare cu acestea decât cu Dumnezeu,
rămânând aşa pentru veşnicie. Dar dacă Fiul lui
Dumnezeu a luat chip de om, ca omul să ia chipul
lui Dumnezeu, înseamnă că aceasta este şi menirea
omului – unirea cu Dumnezeu, unire realizată de
către Sfinţi, şi redată în icoane prin faţa lor transfigurată şi prin aureola care arată prezenţa sfinţeniei
lui Dumnezeu în ei.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica întâi din Post, a Ortodoxiei,
Sf. Ev. Ioan 1, 43-51, 25 februarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Un Prunc, într-o iesle...

Pentru păstorii de pe plaiurile Betleemului era o
noapte obişnuită, o noapte ca atâtea altele, când în
linişte îşi păzeau turmele. Deodată însă, ceva neobişnuit... o lumină puternică, o vedenie strălucitoare
de îngeri din cer, spulbera întunecimea din jurul lor.
Cine nu s-ar speria? Îngerul le vorbeşte însă şi le
spune să nu se teamă pentru ca li se aduce o veste
bună...„Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un
Mântuitor care este Hristos Domnul” ( Luca 2:11).
Ce veste strălucită! În cetatea lui David care fusese cel mai important şi cel mai iubit rege al evreilor, iar
acolo S-a născut o Odraslă împărăteasca, care era
Mântuitor pentru ei, era Domn! Şi îngerul continuă...
„Veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o
iesle”... E ceva obişnuit ca pruncii să fie înfăşaţi în
scutece aşa cum era şi acesta, dar culcat într-o iesle.
De îndată ce a plecat îngerul, păstorii s-au dus
să vadă, să cerceteze dacă vestea adusă pentru ei
era adevărată. Şi Biblia ne spune că, „... au găsit...
întocmai cum li se spusese... şi s-au întors plini de
bucurie, slăvind pe Dumnezeu pentru toate...”
Ce fapt au găsit păstorii „întocmai cum li se spusese” şi care le-a umplut inimile de atâta bucurie şi
de slavă pentru Dumnezeu? A fost cumva faptul că
au găsit un prunc oarecare înfăşat în scutece? „Casa
de poposire”, hanul Betleemului era plin până la refuz
de oameni, aşa încât „nu mai era loc”; de aceea s-a
născut Pruncul în grajd; şi toţi acei oameni au văzut
în el doar un prunc oarecare înfăşat în scutece, fapt
care nu le-a adus nici bucurie în inimă şi nici putere
să-l slăvească pe Dumnezeu. A fost atunci faptul
că... pruncul a fost culcat într-o iesle? Acesta e un
lucru aşa de trist că un prunc s-a născut în grajd,
între vite, în iesle.
Atunci ce a umplut inimile păstorilor de atâta
bucurie încât s-au întors slăvind pe Dumnezeu? Ei
prin credinţă au găsit în ieslea aceea, au văzut în
acel prunc, pe Mântuitorul lor, pe Hristos DomnulTrimisul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, aşa cum
le spusese îngerul. Şi cum să nu te bucuri când ai
un Mântuitor care să te elibereze de orice apăsare
a păcatelor, a greşelilor mici sau mari, cu ştiinţă sau
fără ştiinţă, pe care le-ai făcut? Şi cum să nu dai slava
lui Dumnezeu pentru El?
Şi anii au trecut şi Pruncul a crescut și peste
aproape treizeci şi trei de ani, într-o zi El îşi întreabă
ucenicii: „Cine zic oamenii că sunt Eu?”... (Matei
16:15-20). Şi ucenicii i-au răspuns zicând: „Unii zic că
eşti Ilie, alţii Ioan Botezătorul, alţii unul din prooroci”.
Dacă ne gândim că pentru evrei Ilie, Ioan Botezătorul
şi prooroci erau personajele cele mai deosebite din
istoria lor, cei mai sfinţi, mai corecţi şi mai apropiaţi
de Dumnezeu, am putea zice că oamenii de atunci
l-au apreciat pe Iisus, cel născut odinioară în ieslea
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de la Betleem. El însă nu se mulţumeşte cu atât ci
întreabă mai departe: „Dar voi cine ziceţi că sunt
Eu?” La această întrebare, Simon zis şi Petru, unul
din ucenici, răspunde prompt şi fără ezitare: „Tu eşti
Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt”. Ce
răspuns adânc şi relevant! De unde a venit acest
răspuns? Cum a găsit Petru în Iisus pe... Hristos
Domnul, Mântuitorul lumii şi al lui? Lui nu i-au vestit
îngerii acest lucru cum le vestiseră odinioară păstorilor; aceeaşi credinţă însă, care i-a ajutat odinioară pe
păstori să găsească în pruncul înfăşat în scutece...
pe Hristos Domnul şi Mântuitorul, aceeaşi credinţă
l-a ajutat pe Petru să găsească în Iisus (care pentru
evrei e un nume obişnuit ca şi Ioan sau orice alt nume
la români), să găsească în acest nume pe Hristos
Domnul (care tălmăcit înseamnă Trimisul lui Dumnezeu, Unsul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii). Şi
această credinţă îl face pe Petru să se deosebească
de oamenii din jur, iar mărturisirea acestei credinţe
este așezată ca temelie a bisericii lui Hristos, fiindcă
Iisus Hristos Domnul îi răspunde...„şi Eu îţi zic: tu eşti
Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi
porţile iadului nu o vor birui”...
Ce cinste pentru Petru! El care fusese un simplu
pescar, prin credinţa în Iisus Hristos Domnul nu numai că a fost mântuit, dar a ajuns puternic, a ajuns
vestit, credința și mărturisirea lui au ajuns la temelia
Bisericii lui Hristos Domnul, a „Trupului lui Hristos”
(Biblia ne spune că Biserica este „Trupul lui Hristos”
– Efeseni 1:22-23).
Nu mult după această mărturisire a lui Petru,
Hristos Domnul şi-a desăvârşit lucrarea pe pământ
plătind pentru păcatele noastre ale tuturor. A fost
răstignit şi îngropat; a înviat însă triumfător,
S-a
înălţat la cer, şi acum şade la dreapta Tatălui Ceresc
şi mijloceşte pentru noi ( 1 Tim. 2:5).
Şi anii au trecut şi astăzi după aproape 2000 de
ani, problemă rămâne aceeaşi. Acum însă, personajul principal al acţiunii nu sunt păstorii de pe plaiurile
Betleemului, nu e nici bine- cunoscutul ucenic, sfântul
Petru, ci eşti chiar tu. Şi problema se pune: Ce găseşti tu în pruncul din iesle? Cine zici tu că este Iisus?
Lumea din jur se schimbă; totul arată diferit faţă
de acum 2000 de ani; nu vor mai veni la tine îngerii,
aşa cum au venit la păstori... nu va mai veni Iisus în
trup, aşa cum a venit la Petru, dar vor veni urmaşi
ai lui Petru, oameni simpli poate, să-ţi aducă vestea
bună adusă odinioară de îngeri: „Ţi s-a născut un
Mântuitor care este Hristos Domnul”; aceeaşi veste o vei găsi în paginile Bibliei, cât şi în scrieri mai
deosebite sau mai simple, cum e şi această revistă;
aceeaşi veste ţi-o va şopti şi Duhul Sfânt trimis de
Dumnezeu, din interiorul tău, dacă vei sta cu luare
aminte să asculţi şoaptă lui.
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Pruncul nu mai e în iesle, nu mai e nici în trup
omenesc pe pământ cum a fost odinioară, ci e în
slava veşnică lângă Tatăl Ceresc; El însă e acelaşi
Mântuitor, acelaşi Hristos Domnul găsit de păstori şi
mărturisit de Petru, pentru că Biblia spune că toate se
schimbă pe pământ, dar El nu se schimbă niciodată:
„Iisus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci” (Evrei
13:8). El este acelaşi Salvator, acelaşi Mântuitor,
indiferent dacă se arata sub formă de prunc smerit
în iesle, de învăţător în trup omenesc, sau de Domn
nevăzut în slavă.
Cine zic oamenii zilelor noastre că este Iisus?
Mulţi zic că a fost un om deosebit de inteligent, un
prooroc, unul care ştia viitorul şi s-ar putea ca mulţi
să găsească în venirea Lui pe pământ doar un bun
prilej de a „sărbători” prin a mânca şi a bea bine, sau
un bun prilej de a-şi cumpăra lucruri noi, sau de a
primi sau a da un cadou în plus.
Problema se pune: Cine zici tu că este Iisus? Ce
găseşti tu în pruncul din ieslea Betleemului?
Nu te lăsa influenţat de oamenii din jur, ci ascultă
vestea bună ce ţi se aduce, chiar dacă prin persoane
sau mijloace simple; ascultă şoapta Duhului Sfânt,
şi acceptă-L prin credinţă pe Iisus, nu doar că pe o
persoană deosebită, nu ca pe un erou oarecare, ci

ca pe Hristos Domnul, Mântuitorul tău personal; apoi
mărturiseşte cu îndrăzneală această credinţă a ta
aşa cum a făcut Petru. Aceasta îţi va aduce bucurie
în inimă, slavă pentru Dumnezeu pe buze, îţi va da
un loc important făcându-te parte din Biserica lui
Hristos, care este numită „Trupul lui Hristos”, îţi va da
putere împotriva ispitelor, aşa încât porţile iadului nu
te vor birui şi îţi va asigura un loc în slavă, în fericire
veşnică, unde Hristos Domnul S-a dus să pregătească loc pentru toţi cei ce cred în El. Nu amâna
însă; amânarea e un mare pericol; păstorii s-au dus
la ieslea Pruncului „de îndată” de a plecat îngerul
(deci imediat); Petru a fost prompt în răspunsul lui.
Fii şi tu prompt în hotărârea ta; acceptă-L „de
îndată” pe Hristos Domnul ca Mântuitor al tău; acceptă-L chiar acum!

„Părinte sfinte al Bisericii nedespărțite și
teologule al virtuților creștine, fiu al pământului
românesc şi mare dascăl al monahilor latini,
Cuvioase Ioane Casian roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi”. Așa îl laudă Biserica pe un
sfânt străromân, ce a ajuns tocmai în Occident și
a întemeiat mănăstiri în Galia (Franța de astăzi).
Sfântul Ioan Casian s-a născut în provincia
romană Scythia Minor (Dobrogea de astăzi),
pe la anul 360 d. Hr., în „hotarele Casienilor și
ale Peșterilor” (40 de km nord-vest de cetatea
Tomis – Constanța). Din acest motiv s-a și numit
Casian. Părinții lui, oameni evlavioși și înstăriți,
i-au dat o educație aleasă și în duhul credinței.
A fost dat la una dintre școlile timpului său, la
Tomis, Histria, Axiopolis sau la o mănăstire
apropiată. Încă din copilărie, a trăit în preajma
monahilor.
Dorind desăvârșirea duhovnicească, tânărul
Ioan a plecat la Locurile Sfinte împreună cu prietenul și fratele său duhovnicesc, Sfântul Gherman din Dobrogea. În Betleem, s-a călugărit și
apoi a pornit într-un pelerinaj prin Egipt, unde a
purtat convorbiri duhovnicești cu marii pustnici
ai timpului. Aceste discuții le-a transcris în cartea „Convorbiri cu Părinții” (traduse în colecția
„Părinți și Scriitori Bisericești”, vol. 57).

Pe la anul 400, cei doi prieteni s-au dus la
Constantinopol, la Sfântul Ioan Gură de Aur,
care l-a hirotonit diacon pe Sfântul Ioan Casian.
Apoi, după ce Gură de Aur a fost trimis în exil de
împărăteasa Eudoxia, Casian a mers împreună
cu Gherman la Roma, pentru a apăra cauza
patriarhului de Constantinopol în fața papei
Inocențiu I. De aici înainte, de Sfântul Gherman
nu se mai știe nimic. Sfântul Ioan Casian, devenit între timp preot, a întemeiat în 415 două
mănăstiri în Galia (Franța de astăzi), la Marsilia,
una pentru bărbați și alta pentru femei. Aici a trăit
până la moartea sa, petrecută în 435.
Opera Sfântului Ioan Casian cuprinde trei
lucrări:
1. Despre așezămintele mănăstirilor de obște
și despre tămăduirea celor opt păcate principale,
scrisă la dorința episcopului Castor din Apta Iulia
(tot Galia), care își întemeiase și el o mănăstire
în dieceza sa. Lucrarea cuprinde douăsprezece
cărți. În primele patru cărți, Cuviosul vorbește
despre îmbrăcămintea monahilor din Răsărit,
despre rugăciunile și psalmii de noapte, despre
slujbele zilnice și despre condițiile de primire în
mănăstire a noilor începători. În celelalte opt,
sunt analizate cele opt păcate capitale, numite
„gânduri ale răutății”: lăcomia pântecelui, des-
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Sfântul Ioan Casian (28/29 februarie)

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

11
bătrâneți lungi și slăbiciune trupească. Iar după

CALEA ÎNĂLȚĂRII, Anul X, nr. 102, februarie 2018
frânarea, iubirea de argint, mânia, întristarea,
lenea, slava deșartă și mândria.
2. Convorbiri cu Părinții, în 24 de cărți, cea mai
importantă operă literară rămasă de la Sfântul
Ioan Casian. Aceasta este împărțită în trei părți.
În prima parte, sunt prezentate cele zece convorbiri avute cu părinții din pustia Sketi (de aici vine
numele de „schit”), în a doua călătorie în Egipt.
Partea a doua cuprinde șapte discuții avute cu
părinții din ținutul Panefisis, iar a treia, cele șapte
convorbiri purtate cu părinții din ținutul Diolcos.
3. Despre Întruparea Domnului, contra lui Nestorie, în șapte cărți, cu un profund caracter dogmatic și apologetic. Aici este combătută erezia
lui Nestorie, care nu numea pe Maica Domnului
Născătoare de Dumnezeu, ci Născătoare de om
sau de Hristos.
Vom prezenta în continuare câteva extrase
din scrierea Sfântului Ioan Casian despre cele
opt păcate principale. În primul rând, lăcomia:
„Regula înfrânării și canonul așezat de Părinți
acesta este: Cel ce se împărtășește de vreo
hrană să se depărteze de ea până mai are încă
poftă și să nu aștepte să se sature. De altfel,
pentru curăția desăvârșită a sufletului nu ajunge
numai reținerea de la bucate, dacă nu se adaugă
la ea și celelalte virtuți. Căci este cu neputință ca
cel ce și-a săturat stomacul să se poată lupta în
cuget cu dracul curviei. Iată de ce lupta noastră
cea dintâi trebuie să ne fie înfrânarea stomacului
și supunerea trupului nu numai prin post, ci și prin
priveghere, osteneală și citire; apoi aducerea
inimii la frica de iad și la dorul după împărăția
cerurilor”.
Desfrânarea: „Mare și cumplit război este
acesta și luptă îndoită cere. Căci acest război
este îndoit, aflându-se și în suflet și în trup.
Deci de la început trebuie păzită inima cu toată
străjuirea de gândurile murdare (Pilde 4, 23). Nu
trebuie pusă toată strădania numai în postul cel
trupesc, ci și în meditație duhovnicească, fără
de care e cu neputință să urcăm la înălțimea
neprihănirii și curăției adevărate. Căci dracul
acesta nu încetează de a război pe om, până nu
va crede omul cu adevărat că nu prin străduința
și nici prin osteneala sa, ci prin acoperământul
și ajutorul lui Dumnezeu se izbăvește de boala
aceasta și se ridică la înălțimea curăției”.
Iubirea de argint: „Războiul acesta este străin și ne vine din afara firii, folosind necredința
monahului. Iubirea de argint este „rădăcina
tuturor răutăților” (I Tim. 6, 10), după Apostolul.
Boala aceasta îi zugrăvește monahului în cuget

ce cu astfel de gânduri îi amăgește mintea, ca
să-și oprească măcar un bănișor, în înduplecă
vrăjmașul să învețe și vreun lucru de mână de
care să nu știe Starețul, din care își va putea
spori argintul pe care îl râvnește. Deci, având
înaintea ochilor osânda lui Anania și a Safirei,
care au fost pedepsiți pentru că au ascuns
bani, să ne înfricoșăm a ne lăsa ceva nouă din
averea noastră veche. Gândindu-ne apoi la
sfârșitul lui Iuda cel ce s-a spânzurat, să ne temem a lua ceva din cele de care ne-am lepădat,
disprețuindu-le”.
Mânia: „Mocnind acest duh tăinuit în inima
noastră și orbind cu tulburări întunecate ochii inimii, nu putem dobândi puterea de a deosebi cele
ce ne sunt de folos, nici pătrunderea cunoștinței
duhovnicești. De asemenea, nu putem păzi
desăvârșirea sfatului bun și nu ne putem face
părtași vieții adevărate, iar mintea noastră nu va
ajunge în stare să privească lumina dumnezeiască. «Căci s-a tulburat, zice, de mânie ochiul
meu» (Ps. 6, 8). Numai atunci întrebuințăm
mânia potrivit cu firea, când o pornim împotriva
gândurilor pătimașe și iubitoare de plăceri. Iar
leacul desăvârșit al acestei boli acesta este: să
credem că nu ne este iertat să ne stârnim mânia
nici pentru pricini drepte, nici pentru nedrepte”.
Întristarea: „Când duhul acesta viclean
tăbărăște asupra sufletului și-l întunecă în întregime, nu-i mai îngăduie să-și facă rugăciunile cu
osârdie, nici să stăruie cu folos pe lângă sfintele
citiri și nu rabdă pe om să fie blând și smerit față
de frați, ci îi pricinuiește scârbă față de toate
lucrurile și față de însăși făgăduința vieții. Scurt
vorbind, întristarea tulbură toate sfaturile mântuitoare ale sufletului și usucă toată puterea și
stăruința lui, făcându-l ca pe un ieșit din minte
și legându-l de gândul deznădejdii. De această
întristare suntem datori să fugim, ca și de curvie,
de iubirea de argint, de mânie și de toate celelalte patimi. Ea se tămăduiește prin rugăciune,
prin nădejdea în Dumnezeu, prin cugetarea la
cuvintele cele dumnezeiești și prin petrecerea
cu oamenii cuvioși”.
Lenea: „Duhul trândăviei este înjugat cu duhul
întristării și lucrează împreună. Cumplit și apăsător este acest drac și neîncetat războiește pe
monahi. El cade pe la al șaselea ceas (la prânz)
peste monah, pricinuindu-i moleșeală, întristare
și scârbă chiar și față de locul unde se află și de
frații cu care petrece, ba și față de orice lucrare
și de însăși citirea dumnezeieștilor Scripturi. Îi
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pune în minte și gânduri de mutare, șoptindu-i că
de nu se va muta într-alte locuri, deșartă îi va fi
toată vremea și osteneala. Din șederea fără lucru
iese iscodirea și din iscodire neorânduiala și din
neorânduială tot păcatul. <<Dacă cineva nu vrea
să lucreze, nici să nu mănânce>>(II Tes. 3, 10),
zice Apostolul. Sfinții Părinți cei din Egipt nu îngăduie nicio vreme în care monahii să rămână fără
lucru, mai ales cei
tineri, știind că prin
răbdarea lucrului
alungă trândăvirea,
își dobândesc hrana
și ajută celor lipsiți”.
Slava deșartă:
„Patima aceasta
este foarte felurită
și foarte subțire și
nu o bagă de seamă ușor nici însuși
cel ce pătimește de
dânsa. Păcatul slavei deșarte, având
multe înfățișări, este
greu de biruit. El
încearcă să săgeteze pe ostașul lui
Hristos prin orice
îndeletnicire, prin
glas, prin cuvânt,
prin tăcere, prin lucru, prin priveghere,
posturi, rugăciune,
citire, liniște, până
și prin îndelunga
răbdare. Dacă n-a
putut moleși pe cineva prin belșugul bucatelor,
îl slăbănogește prin postul pe care îl ține de
dragul laudelor. Scurt vorbind, tot lucrul, toată
îndeletnicirea dă prilej de război acestui drac
viclean. Deci nimic să nu se facă uitându-se după
lauda oamenilor, ci numai răsplata lui Dumnezeu
să fie căutată. Monahul să lepede necontenit
gândurile care vin în inima lui și îl laudă și să se
disprețuiască pe sine înaintea lui Dumnezeu”.
Mândria: „Aceasta este foarte cumplită și
mai sălbatică decât toate cele de până aici. Ea
războiește mai ales pe cei desăvârșiți și pe cei
ce s-au urcat până aproape de culmea virtuților,
încercând să-i prăbușească. Patima mândriei

întunecă întreg sufletul și-l prăbușește în cea mai
adâncă prăpastie. Mărturie despre aceasta este
îngerul acela care pentru mândrie a căzut din cer.
Cu toată străjuirea să păzim inima noastră dinspre
duhul mândriei cel purtător de moarte, zicând în
noi înșine de câte ori am dobândit vreo virtute,
cuvântul Apostolului: „Nu eu, ci darul lui Dumnezeu
care este cu mine” (I Cor. 15, 10). Părinții au învățat
că nu putem ajunge întralt fel la desăvârșirea
virtuții, fără numai prin
smerenie”.
Să ne rugăm și noi
Sfântului Ioan Casian
cu următoarele cuvinte: „O, Cuvioase Părinte Ioan Casian, nu ne
lăsa pe noi, păcătoșii,
care în neputințe și
patimi cumplite ne zbatem și nu îndrăznim a
căuta la fața lui Dumnezeu din cauza fărădelegilor și împietririi
ce ne apasă, revarsă
spre noi cu harul ce
ți s-a dat milostivirea
dumnezeiască spre
tămăduire, luminare
și înmulțirea dragostei
întru slava Preasfintei
Treimi, ca să cântăm
cu mulțumire: Aliluia!”.
Amin.
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