
Sfântul Grigorie Palama
Duminica a doua din Postul Sfintelor Paști este 

închinată de Sfânta noastră Biserică pomenirii și 
cinstirii Sfântului episcop al Tesalonicului, „stâl-
pului Ortodoxiei” și apărătorului nebiruit al luminii 
dumnezeiești necreate și al cunoscătorilor de Dum-
nezeu, care este Grigorie Palama (1296-1359), 
unul dintre cei mai mari Părinți ai Bisericii Ortodoxe, 
un adevărat teolog, alături de ceilalți trei teologi ai 
Bisericii, al cărui mesaj ne arată și nouă celor de 
astăzi că Dumnezeu este Lumină Care se desco-
peră celor curați, făcându-i asemenea Lui. Pe lângă 
provocarea reprezentată de înaintarea turcilor spre 
Constantinopol, o altă provocare specifică epocii 
Sfântului Grigorie era aceea reprezentată de teologia 
scolastică medievală, a cărei spiritualitate încerca să 
pătrundă în creștinismul ortodox, făcând ca umanis-
mul renascentist, influențat de filosofia platonică și 
neoplatonică, să câștige spiritele cele mai luminate 

de la curtea imperială bizantină, renunțând totodată 
la moștenirea patristică a spiritualității ortodoxe. Mo-
tivul polemicii dintre cele două teologii l-a reprezentat 
practica rugăciunii isihaste, rugăciune practicată 
de călugării din Sfântul Munte, după care disputele 
s-au extins, atingând probleme doctrinare, și anume 
posibilitatea cunoașterii lui Dumnezeu, a distincției 
dintre ființa și lucrările necreate ale lui Dumnezeu și 
a participării omului prin harul lui Dumnezeu la viața 
dumnezeiască, adică la posibilitatea îndumnezeirii 
omului. Exponentul acestor dispute este Varlaam, 
care după neam era grec din Calabria, venit în Grecia 
pentru a-l studia pe Aristotel. Se așază mai întâi în 
Etolia unde învață grecește și împrumută haina și 
moravurile grecești, după aceea merge în Salonic 
unde începe să se mândrească cu știința sa și să-i 
disprețuiască pe greci. Se duce apoi la Constan-
tinopol, unde intră în grațiile împăratului Andronic 
II și ale Marelui Domestic Ioan Cantacuzino, care 
îi încredințează să țină cursuri de teologie, despre 
teologia lui Dionisie Areopagitul, după care, pentru 
a câștiga încrederea grecilor, compune o serie de 
tratate contra latinilor, scrieri în care Sfântul Grigorie 
Palama va găsi o mentalitate catolică. Între timp, 
Varlaam intră în legătură cu niște călugări simpli a 
căror nevoință era rugăciunea și vegherea minții și, 
făcând pe ucenicul care vrea să învețe smerenia, 
află de la ei, expuse simplu, câteva lucruri despre 
rugăciunea minții, pe baza cărora începe să-i batjo-
corească public și să-i declare eretici pe cei care l-au 
inițiat. Vădit la patriarh cu unele fapte necuvenite și 
condamnabile, părăsește Constantinopolul rușinat, 
întorcându-se la Salonic unde continuă să-i defaime 
pe monahii isihaști. Călugării din Salonic atacați de 
Varlaam îl chemară în ajutor din Athos pe Sfântul 
Grigorie Palama, căruia îi arătară părți din scrierile 
lui Varlaam. Mai întâi Sfântul Grigorie a încercat să-l 
abată pe Varlaam, prin anumiți mijlocitori, de la ata-
curile contra isihaștilor, însă fără rezultat, pentru ca 
mai apoi să-l avertizeze că, odată ce atacă dreapta 
credință, se simte și el atacat. Varlaam, auzind pe 
călugări că socotesc veșnică și necreată lumina dum-
nezeiască în care S-a arătat Mântuitorul pe Tabor, a 
început să susțină că acea lumină a fost materială, 
stricăcioasă și trecătoare. 

(continuare în pagina 2)
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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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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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(urmare din pagina 1) 
Atunci Sfântul Grigorie Palama a început să do-

vedească în scris, cu învățăturile Sfinților Părinți, 
că acea lumină este necreată și veșnică. Varlaam 
a răspuns că, dacă așa stau lucrurile, acea lumină 
e ființa lui Dumnezeu, și deci Palama susține că se 
vede și se comunică ființa lui Dumnezeu, ceea ce 
însemna mesalianism. Palama îi răspunde, făcând 
deosebire între ființa și lucrarea dumnezeiască: cea 
dintâi, adică ființa, este nevăzută și neîmpărtășibilă, 
iar a doua (lucrarea) este văzută și împărtășibilă. Cum 

pot socoti sensibil pe Dumnezeu, îl întreabă Sfântul pe 
Varlaam, aceia care își suspendă activitatea simțurilor 
exterioare? Mintea întărită de harul dumnezeiesc este 
ajutată să se depășească pe sine și să vadă în Duh 
pe Dumnezeu, iar pentru aceasta nu este nevoie de 
nimic altceva decât de curățirea de patimi.

„După ce Domnul a spus către ucenicii Săi: «Sunt 
unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moarte 
până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind întru 
putere» (Marcu IX, 1), după șase zile, luând pe Petru, 
pe Iacov și pe Ioan, și urcându-se pe muntele Tabor, 
«le-a strălucit ca soarele și veșmintele Lui s-au făcut 
albe ca lumina» (Matei XVII, 1-2). Căci aceia nu mai 
puteau privi; mai bine zis, nemaifiind în stare să caute 
la lumina aceea, au căzut cu fața la pământ (Matei 
XVII, 6). Totuși, după făgăduința Mântuitorului, au văzut 
Împărăția lui Dumnezeu, lumina aceea dumnezeiască 
și tainică pe care Grigorie și Vasile cel Mare o numesc 
dumnezeire. Cel dintâi zice: «Dumnezeirea ce s-a 
arătat pe munte ucenicilor este lumină și frumusețe 
a Celui cu adevărat puternic, dumnezeire inteligibilă 
și contemplată a Lui». Vasile cel Mare zice: «Acea 
lumină este și frumusețe a lui Dumnezeu, contemplată 
numai de sfinți întru puterea Duhului dumnezeiesc». 
De aceea și zice iarăși: «Petru și fiii tunetului (Ioan și 
Iacov) au văzut frumusețea Lui în munte covârșind 
strălucirea soarelui și s-au învrednicit să vadă cu ochii 
arvuna prezenței Lui». Iar cuvântătorul de Dumnezeu 
Ioan Damaschin, împreună cu Ioan cel cu Gură de Aur, 
a numit lumina aceea «rază naturală a dumnezeirii». 
Cel dintâi scrie: «Fiu născut fără de început din Tatăl 

are raza naturală fără de început a dumnezeirii și slava 
dumnezeirii se face slava trupului». Iar Cuvântătorul de 
Aur zice: «Domnul S-a arătat pe munte mai strălucit 
decât Sine, dumnezeirea arătând razele Sale»„ (Sf. 
Grigorie Palama, 150 de capete despre cunoașterea 
naturală, despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre 
viața morală și despre făptuire, FR. VII, trad. intr. 
note Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Humanitas, Buc. 
2004, pp. 473-474).

Sfântul Grigorie Palama a apărat practica rugăciunii 
minții, neîntreruptă, lăuntrică sau a inimii. Este vorba 
despre Rugăciunea săvârșită de minte în inimă, care 
ajută la întărirea în inimă a gândului neîncetat la Iisus 
Hristos și care curăță și sfințește prin acest gând toate 
cugetările și simțurile și îndreaptă toată lucrarea omului 
spre împlinirea poruncilor lui Hristos. Mintea este litur-
ghisitorul, cel care aduce jertfă, gândul curat, iar inima 
este altarul pe care omul aduce lui Dumnezeu jertfa 
tainică a rugăciunii. Scopul acestei rugăciuni fiind acela 
de a aduna mintea în inimă, adică lucrarea minții, ca 
de acolo să înalțe neîntrerupt, la început prin cuvinte, 
mai apoi numai în duh, scurta rugăciune a numelui lui 
Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-mă pe mine, păcătosul.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a II-a din Post, a Sfântului 

Ierarh Grigorie Palama, 
Sf. Ev. Marcu 2, 1-12; a Ierarhului: 

Ioan 10, 9-16, 4 martie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Sfântul Grigorie Palama
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie 
după Ioan
CAPITOLUL XV
1. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. 
2. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; și 

orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește, ca mai multă roadă 
să aducă. 

3. Acum voi sunteți curați, pentru cuvântul pe care vi l-am spus. 
4. Rămâneți în Mine și Eu în voi. Precum mlădița nu poate să 

aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, 
dacă nu rămâneți în Mine. 

5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru Mine și 
Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic. 

6. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădița 
și se usucă; și le adună și le aruncă în foc și ard. 

7. Dacă rămâneți întru Mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți 
ceea ce voiți și se va da vouă. 

8. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu, ca să aduceți roadă multă 
și să vă faceți ucenici ai Mei. 

9. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi; 
rămâneți întru iubirea Mea. 

10. Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne întru iubirea Mea 
după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân întru 
iubirea Lui. 

11. Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi și ca 
bucuria voastră să fie deplină. 

12. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unul pe altul, precum 
v-am iubit Eu. 

13. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul 
lui să și-l pună pentru prietenii săi. 

14. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. 
15. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul 

său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de 
la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. 

16. Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am 
rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână, 
ca Tatăl să vă dea orice-I veți cere în numele Meu. 

17. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiți unul pe altul. 
18. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe Mine mai înainte 

decât pe voi M-a urât. 
19. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru 

că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea 
lumea vă urăște. 

20. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu 
este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe 
Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al 
vostru îl vor păzi. 

21. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, 
fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 

22. De n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea; dar 
acum n-au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. 

23. Cel ce Mă urăște pe Mine, urăște și pe Tatăl Meu. 
24. De nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a 

făcut păcat nu ar avea; dar acum M-au și văzut și M-au urât și pe 
Mine și pe Tatăl Meu. 

25. Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în 
Legea lor: „M-au urât pe nedrept”. 

26. Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă 
de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va 
mărturisi despre Mine. 

27. Și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu Mine.
Sursa: bibliaortodoxa.ro

Măgarul și lăcrămioarelePăhărelul cu nectar
Hoinărind printr-un zăvoi,
Plin de iarbă și de soare,
Un măgar – fără de oi – 
A găsit, în plină viață, niște flori de lăcrămioare...

S-a oprit atunci măgarul și-a-ntrebat
Foarte mirat:
- Spuneți-mi, vă rog, anume,
Ce rost aveți voi pe lume?
Florile-au răspuns, isteț:
- Prea ilustre cântăreț,
Noi, cum vezi, venind în lume, nu prea tuturor în drum,
Umplem firea de parfum...

- De parfum? Dar ce-i parfumul? a-ntrebat măgarul, 
grav...
- Cum ți-am spune, seniore, să-nțelegi?... Un ce suav;
E un har, pe care nouă ni l-a dat Cerescul Tată
Și de care, totdeauna orice muritor se-mbată!...

-De-i așa, e foarte bine!...
Cum să fac – parfumul vostru să mă-mbete și pe mine?...
- Să te-apleci, să sorbi mireasma ce ți-o dau a noastre salbe!
Au zis lacrămile albe,
Răspândind atâta vrajă, încât sufletul din ele,
Prin mireasmă, se-nălțase până dincolo de stele!...

Dar măgarul, dup-o clipă, tot adulmecând pe nas;
A grăit, cu tot disprețul în al său prea dulce glas:
- Trebuie să fiu neghiob,
Să mă-mbăt de-al vostru bob!...
Și lovind în lăcrămioare
A plecat hai-hui pe cale...
........................................................................................
Dintre toate cele câte li se zic în lume „arte”,
Pe meleagurile noastre, ce de-atâtea flori au parte,
Poezia, nu odată a-ntâlnit măgari sub soare
Și-a pățit cum au pățit-o florile de „lăcrămioare”!...

Sursa: Vasile Militaru, Fabule, 
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007

Sursă foto: descopera.ro
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Postul Mare nu este doar un urcuș spre Sărbătoa-
rea Învierii Domnului, ci și spre desăvârșirea noastră. 
Evangheliile duminicale ale Postului Mare reprezintă ele 
însele trepte ale acestui urcuș. Dacă vom lua aminte cum 
se cuvine la mesajul lor, vom urca, treaptă cu treaptă, la 
înălțimea chemării noastre de ucenici ai lui Hristos.

Ceea ce auzim în Evanghelia duminicii a treia din 
Post se adresează nu numai ucenicilor, ci și mulțimilor. În 
mulțimea de oameni care ascultau pe Mântuitorul și care 
erau cuceriți de învățătura Sa, uimiți de minunile Sale, erau 
destul de mulți în care nutrea gândul de a-L urma, de a-I 
deveni ucenici. Erau mulți care doreau „să-și ia crucea și 
să-L urmeze”.

În vorbirea curentă, „a-și lua crucea” a ajuns să în-
semne pur și simplu a îndura o situație neplăcută, a duce 
povara vieții de toate zilele, cu toate inconvenientele 
ei. Erau mulți care avuseseră prilejul să vadă oameni 
murind pe cruce. În opera istoricului Iosif Flaviu (sec. I), 
citim adeseori despre răstigniri și răstigniți. Cicero califica 
răstignirea drept „cea mai crudă și mai teribilă pedeapsă” 
(„crudilissimum et teterimum supplicium”). La inimagina-
bilul chin trupesc se adăuga îngrozitoarea încărcătură 
morală a acestui supliciu.

Mântuitorul arată că a-ți lua crucea și a-L urma înseam-
nă să fii gata a-ți pierde „sufletul” pentru Hristos și pentru 
Evanghelie. A-l pierde pentru a-l câștiga. Viața firească 
este pusă în contrast cu viața cea adevărată și veșnică. 
Sufletul, prin care omul este o ființă vie, este pus în contrast 
cu ființa spirituală a omului. Un mod tranșant de a spune 
că trebuie să te îmbraci cu cămașa morții. 

Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată că așa trebuie înțeles 
acest cuvânt al Mântuitorului: „Ucenicii lui Hristos trebuie 
să înfrunte nu numai moartea aceasta firească, ci chiar 
moartea silnică și nu numai moartea silnică, ci și moartea 
de ocară” („Omilii la Matei”). Când Evanghelistul scria 
aceste cuvinte, la câteva decenii de existență a Bisericii, 
mulți dintre ucenicii lui Hristos plătiseră acest preț. Biserica 
își avea deja veșmântul împurpurat de sângele martirilor ei.

Cei ce țin la viața lor n-au ce căuta pe calea lui Hristos, 
care este o cale a Crucii. N-au ce căuta pe această cale 
oamenii lumești, cei pentru care „lumea” înseamnă „ceva”. 
Ei au pornit cu sârg în „câștigarea lumii”, parcă numai 
„lumea întreagă” i-ar putea satisface. Și totuși, cu cât mai 
de preț decât „lumea întreagă” este „sufletul” lor, pe care-l 
ignoră și de a cărui „scăpare” nu se preocupă nicidecum.

Pentru oamenii firești și lumești, crucea nu poate fi 
decât nebunie și sminteală (I Cor. 1, 23-25). Cum să-și 
asume ei „batjocorirea lui Hristos” (Evrei 11, 26), când nu-i 
interesează decât lumea și lauda ei? Cum să primească 
chinurile crucii, când nu urmăresc decât plăcerile? Mântui-
torul știa foarte bine aceste lucruri, știa că nu oricine poate 
să-I fie următor. Crucea, adică ocara și prigoana până la 
moarte, este tot ceea ce ucenicul lui Hristos poate aștepta 
din partea lumii de păcat. Căci zice Iisus ucenicilor săi: 
„Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au 
prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni” (Ioan 15, 20).

Nu toți ucenicii lui Hristos au murit pe Cruce, dar este 
un fel de răstignire pe care o primesc toți adevărații ucenici 
ai lui Hristos. Nu este o răstignire ca mod de încheiere 
a vieții, ci o răstignire continuă. Este răstignirea „omului 
vechi” (Rom. 6, 6) printr-o statornică actualizare în viața 

de credință a Botezului creștin, care este moartea și în-
groparea împreună cu Hristos (Rom. 6, 3), este răstignirea 
„trupului, împreună cu patimile și cu poftele” (Gal. 5, 24) 
și este răstignirea față de lume (Gal. 6, 14).

Răstignirea omului vechi, răstignirea trupului, cu patimi-
le și cu poftele sale, răstignirea față de lume nu sunt simple 
vorbe. A primi acest fel de răstignire presupune condiția 
pe care Mântuitorul o prezintă chiar de la început: lepă-
darea de sine. Fără lepădarea de sine nu poți nicidecum 
să urmezi pe Hristos. „Oricine” arată că nimeni nu poate 
deveni ucenic eludând această condiție. 

Exegeții spun despre „lepădarea de sine” că este una 
din noțiunile cele mai dificile din Evanghelie. Unii creștini 
cred că înseamnă renunțarea la unele plăceri. Ceea ce 
este fals. Unele limbi ale lumii traduc această expresie ca 
„a nu te accepta pe tine însuți”, „a te uita pe tine însuți”, 
„a nu lua seamă la tine însuți”, „a nu te preocupa de tine 
însuți” sau „a nu face voia inimii tale”. Ori marea înșelătorie 
a diavolului este a ne face să credem că putem să-I urmăm 
lui Hristos fără a avea lepădarea de sine, adică să păstrăm 
cât mai multe din cele ale omului vechi, să fim „mai blânzi 
cu trupul” și avându-ne totdeauna „bine” cu lumea.

Astfel se face că mulți se cred următori ai lui Hristos, 
mergând de fapt pe o cale care este împotriva Lui. Vor-
besc de răstignirea trupului lor, când de fapt „ei răstignesc 
loruși, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu și-L fac de 
batjocură” (Evr. 6, 6). Alții nici nu vor să audă de luarea 
crucii și urmarea lui Hristos. Chemarea la mucenicie nu-i 
atinge nicidecum. De cruce fug cât pot de tare. Spun că 
au suferință și necazuri, ca orice om, dar n-au cruce. Căci 
cruce ai doar dacă-L ai pe Hristos. Și, dacă-L ai pe El, cât 
de fericită este pentru tine luarea și purtarea crucii! Cât de 
fericită este pentru tine răstignirea împreună cu El, care 
este totodată înviere și viață!

Lepădarea de sine și purtarea crucii nu se reduc la 
aspectul lor negativ. Nu înseamnă doar sărăcie și chin, ci 
bogăție și fericire mai presus de orice cuvânt omenesc. 
Nu rămâne un gol în locul „sinelui”, ci acest loc îl ia Hris-
tos. Astfel, răstignirea noastră este răstignire cu Hristos 
(Gal. 2, 20), iar Hristos a luat locul „omului celui vechi” și 
nu este doar răstignit, ci și înviat și înălțat de-a dreapta 
Tatălui, este „Împăratul împăraților și Domnul domnilor” 
(Apoc. 19, 16). Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a III-a din Post, a Sfintei Cruci, 

Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1, 11 martie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Răstignit împreună cu Hristos
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Dintr-un neam de senatori cinstiți,
O familie romană de aristocrați,
Credincioși îmbunătățiți,
Cu bun renume și bogați

S-a născut Sfântul Grigorie(540)
Ce și mai mult l-a împodobit,
Prin sfințenia vieții sale,
Și-ntregul neam s-a preamărit.

Avea părinți minunați 
Cu dragoste de Dumnezeu,
Gordian, în Roma veche senator,
Până când s-a născut fiul său.

Apoi, în slujba Bisericii,
Gordian, ca diacon a intrat
Ajutându-i pe cei săraci,
Iar Silvia, soția sa, l-a urmat.

Mama, trăind ca o sfântă,
Grijă de nevoiași purta 
Și cele de trebuință
Permanent le împărțea. 

Și surorile tatălui slujeau
Domnului Iisus Hristos,
Fiind ele călugărițe,
Trăiau într-un mod pios. 

Pe Colina Caelius din Roma,
Familia, o vilă avea,
Iar în jurul Romei și-n Sicilia
Mai multe proprietăți deținea.

Grigorie primește o educație aleasă,
De la cel mai mare învățat
De gramatică, retorică, dialectică,
Căci Grigorie de Tours l-a educat.

A învățat cu stăruință
Să scrie latina corect,
Istoria, matematica, științele naturii,
Muzica și temeinice noțiuni de drept.

Toată învățătura cărții
Și-a însușit-o serios,
În vremea cât au trăit părinții,
Să-i fie-n viață de folos.

După terminarea studiilor (573),
Fiind pregătit și apreciat,
Împăratul Iustin al II-lea
În dregătorii lumești l-a chemat.

Îl pune prefect al Romei
La o vârstă timpurie, (34ani)
Cu toate că Sfântul Grigorie 
Călugăr își dorea să fie.

Deși petrecea cu lumea,
Monah era cu voința
Și cu viața cea curată-n feciorie,
Consolidându-și credința.

Cariera lui politică
N-a durat așa de mult,
Că după moartea tatălui,
Viața monahală și-a început.

În Sicilia, șase mănăstiri 
Zidește din temelii,
Înzestrate cu de toate,
Pe ale familiei sale moșii.

Chiar și casa părintească
O transformă-n mănăstire,
Credința să-o întărească
Spre a Domnului slujire.

O închină Sfântului Andrei 
Cu acest hram întru cinstire,
Pentru Întâiul Apostol,
Ce ne-a chemat la mântuire.

Mai târziu va purta hramul 
„Sfântul Grigorie cel Mare”,
Mănăstirea de pe Caelius,
Spre-a lui binecuvântare .

S-a făcut egumen al locașului,
Iar Silvia, maica sa, locuia
Lângă poarta Sfântului Apostol
Pavel, unde mereu se ruga.

Își păstra cu vrednicie,
Cu mult post și rugăciune,
Văduvia în curăție
Sporind în înțelepciune.

Aproape de fiul său iubit
Slujea Domnului Iisus,
Se hrănea cu verdețuri crude
Și se ruga la Cel-de-Sus.

Și fiului său, Grigorie,
Verdețuri din grădină-i trimitea,
Că amândoi cu puțin se hrăneau
Că și el, cu legume se hrănea.

Împărțeau cu dărnicie săracilor 
O bună parte din avere,
Vrând ca și celor necăjiți,
Să le-aducă mângâiere.

De sărmani și scăpătați, de văduve,
De orfani și de străini, grijă purtau 
Permanent și le împărțeau cu dărnicie,
Toată averea ce-o aveau.

Odată, scriind în chilia sa,
La Sfântul Grigorie a intrat
Îngerul Domnului, ca un sărac
Și, cu smerenie, l-a rugat:

„Miluiește-mă, pe mine,
Robule al lui Dumnezeu,
Că fiind cârmaci al unei corăbii
Am pierdut tot avutul meu”.

Înduioșat, Sfântul a chemat 
Pe fratele care-i slujea,
Poruncindu-i să dea 6 galbeni
Străinului care-i cerea.

Ceva mai târziu, a revenit
Spunând că i-a dat prea puțini,
Motivând că pierduse și 
Averile mai multor străini.

Alți 6 galbeni a primit săracul
Și nemaiavând ce să-i dea,
I-a dat și talerul de argint,
În care Silvia mâncare îi trimitea,

Că nu voia să plece nemângâiat ;
Veselindu-se, „săracul „a plecat
Și n-a mai apărut în chip văzut,
Dar permanent l-a ajutat.

Că văzându-i milostivirea
Și sufletul său minunat,
Îngerul Domnului era nelipsit
Și de la el n-a mai plecat.

Și multe minuni se făceau 
Prin darul cel primit de sus,
De Sfântul Grigorie, de la Înger
Și prin puterea Domnului Iisus.

Papa Pelaghie al II-lea,
Atât de mult l-a prețuit
Pentru credința adevărată,
Încât diacon l-a hirotonit.(579)

Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul,
Episcopul Romei (12 martie)

POESIS

Dumitra Groza
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Îl trimite la Constantinopol,
Apocrisar sau ambasador 
La Curtea imperială,
Fiind de mare ajutor.

A legat trainice prietenii
Cu episcopi de valoare,
Câștigând duhovnicește
Spre-a sufletului înălțare.

Rechemat fiind la Roma,(585)
Își reia cu multă bucurie 
Viața-n mănăstirea din casa sa, 
Că aici stareț avea să fie.

Consilier și arhidiacon
Al Papei, apoi, a fost numit,
Pentru a reuni episcopii din nordul
Italiei cu Roma; și a reușit. 

După moartea Papei Pelaghie,
De cler și popor, episcop e numit 
Pe scaunul Sfântului Petru din Roma;
Din smerenie, n-ar fi voit.(3sept.590)

În anul 591, ca să înceteze 
Puternica epidemie
De ciumă, invită populația 
La pocăință, printr-o ceremonie.

Ajunși la mormântul împăratului Adrian,
Fiind o rugăciune curată,
A apărut Arhanghelul Mihail, cu sabia,
Semn că ruga a fost ascultată.

Încrederea în rugăciune,
Smerenia și umilința,
Milostivirea adevărată,
I-au marcat toată ființa.

În toate epistolele se socotea
„Sluga slugilor lui Dumnezeu „
Că pe cei nevoiași îi iubea,
Sprijinindu-i pe toți la greu.

A zidit atâtea case… 
Pentru străini și săraci,
În Ierusalim, Roma, Sinai,
Ca pentru prieteni dragi. 

Din dragoste pentru semeni,
Aduna la el acasă
Pe cei mai săraci din Roma
Și îi așeza la masă.

Căci îi avea scriși pe nume 
Pe cei mai năpăstuiți 
Și el singur le slujea
Tuturor celor poftiți.

Altă dată a poruncit,
Să cheme la masă doisprezece
Străini ca să prânzească,
Dar a văzut că erau treisprezece.

Al treisprezecelea se schimba,
Fie în tânăr voinic, fie în bătrân;
Mirat, l-a întrebat pe cămăraș,
Care s-a scuzat față de stăpân,

Precizând că nu-s mai mulți.
La sfârșit, Grigorie l-a oprit
Pe cel ce doar el l-a văzut
Și a rămas înmărmurit,

Aflând că acela era îngerul
Ce venise ca un corăbier mâhnit,
Iar Sfântul Grigorie îi dăduse 
12 galbeni și talerul de argint.

În altă zi voind să pună apă 
Unuia pentru spălat,
Întorcându-se să-i toarne,
Omul nu s-a mai aflat.

Noaptea-n vis i s-a arătat Domnul:
„În celelalte zile ai servit
Mădularele Mele (săracii), dar ieri,
Chiar pe Mine Însumi M-ai primit”.

O femeie vestită din Roma
Venind să se împărtășească,
Auzind că e „Trupul și sângele Domnului…”
A început să zâmbească,

Știind că prescurile-s făcute de ea;
Papa Grigorie s-a rugat,
Văzându-i necredința, iar chipul pâinii,
În trup omenesc s-a transformat.

Când au văzut carnea însângerată, 
Toți pe Dumnezeu L-au slăvit;
Preschimbându-se iar în pâine și vin,
Femeia, cu frică și credință, s-a împărtășit.

Când scria, Duhul Sfânt se arăta 
În chip de porumbel ce zbura;
Acest lucru, arhidiaconul Petru,
Un bărbat îmbunătățit îl vedea.

Sfântul Ioan Damaschin spune:
„Grigorie Dialogul, când slujea,
Fiind vestit în sfințenie, un înger
Din cer părtaș în slujire avea”.

Văzând negoțul cu sclavi britani,
Sf. Grigorie i-a eliberat din robie,
I-a botezat și a trimis cete acasă,
Ca propovăduitori la ai lor să fie.

Și i-a adus Sfântul pe britani 
La credința adevărată,
Căci în Britania fuseseră păgâni 
De la-nceput, din tată-n tată.

Tradiția spune, că Sfântul Grigorie,
Prin rugăciuni stăruitoare,
I-a adus împăratului Traian,
Cel ce fusese păgân, iertare.

,,Liturghia Darurilor
Mai înainte sfințite”,
Tot de Sfântul Grigorie Dialogul,
Se spune că a fost întocmită.

Cu o minte luminată
Și o strălucită cultură,
Ne-a lăsat scrieri alese,
Tezaur de învățătură:

„Tălmăcire la Cartea lui Iov”,
O bogată „Culegere de scrisori”(848),
„Tălmăciri la Cartea lui Iezechiel”,
Pentru Biserică, adevărate valori.

Cartea care l-a definit
În toată creștinătatea:
„Fapte din viața sfinților din Italia” sau
„Dialogul”, i-a adus celebritatea .

A primit chiar numele 
De la minunata carte :
Sfântul „Grigorie Dialogul”,
Rămas pentru eternitate .

„Cartea Regulei pastorale”
Cât și întreaga scriere a lui,
Dovedesc alesele lui calități
Puse în folosul omului:

Precizia, măsura, calmul,
Echilibrul și mintea ordonată,
L-au ajutat să ia decizii corecte
Pentru el și pentru lumea toată.

Nu pentru mulțimea lucrărilor
A fost numit și „Grigorie cel Mare”,
Și nici pentru adâncimea lor,
Ci pentru spiritul de organizare,

Pentru noile reforme-n Biserică,
Pentru rolul politic deosebit,
Pe care l-a jucat în vremea sa
Și misiunea ce și-a îndeplinit.

Ca doctor al Bisericii,
A păstorit-o armonios;
A plecat curat la Ceruri, (12 mart. 604)
C-a slujit, cu credință, Domnului Hristos!
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Iubite fiu, hai, intră, ai locul rezervat!
Un bun creștin, odată, ajuns la senectute,
Făcea dintru iubire suprema sa virtute 
Și semenilor care cădeau în vreo durere,
Găsea întotdeauna cuvânt de mângâiere.

Cum nu trecea prin viață, deloc nepăsător,
Cu fapta și cu sfatul sărea în ajutor
Și nu lăsa-n uitare pe cei împovărați,
Ci-i cerceta-n blândețe ca unul dintre frați…

Iar dacă Necuratul, din cupa cu otravă
Vărsând-o peste oameni semăna gâlceavă,
Mustrându-i cu citate din Sfintele Scripturi,
Îi împăca de-ndată prin drepte-nvățături.

Și nu găsea în viață ceva mai de folos,
Decât, pe rătăciții din calea lui Hristos,
Certându-i cu blândețe ori poate în răspăr,
Să poată a-i întoarce la Purul Adevăr.

Că rostul existenței a celui viu născut,
E lupta pentru Suflet cu Răul Absolut,
O viață în lumină, izvor de bucurie,
În pace absolută și Sfântă armonie.

Căci Dracul în ispita-i atât de elegant,
Îți mângâie orgoliul și-ți zice „tolerant”,
De cel căzut în rele, la Ceruri repetent,
Să scuipi în sân și-ndată să treci indiferent.

Să fii ca fariseul, ce-n sinea lui petrece,
La vameșul căzut, putând rămâne rece.
Când Binele din Tatăl se vrea Universal
Să vrei doar o felie să furi din cașcaval.

Că fiecare frate să-și poarte crucea sa 
Și urcă, ori coboară, doar cum o merita.
Tu, egoist, o mână de ajutor nu-i dai
De parcă singur ai vrea să stai în Rai.

Să fii precum atletul ce-aleargă solitar,
Dar la finiș e numai o ușă spre Tartar.
Nu te-nspăimântă răul, al fraților surghiun,
Când rabzi și porți în tine mândria de-a fi bun?

Creștinul nostru, însă, găsea că-i de folos
O singură mândrie, în crucea lui Hristos,
Mărturisind pe Tatăl, pe Fiu și Duhul Sfânt
Ca rost al existenței și vieții pe pământ.

Și dacă pe-ai săi semeni îi îndrepta la bine
Mai pierdea vreo luptă cu dracul pentru sine,
Astfel că-atunci când moartea cu coasa a sosit
L-a găsit la Ceruri nu tocmai pregătit.

Dar îngerii luminii, făcând în juru-i roată
Se străduiau să-l treacă cam fără judecată,
Iar duhurile rele, cu ura lor tribală,
Năvăleau spre dânsul, cerându-i socoteală.

Ajunseră la poartă cu raiu-n așteptare,
Cu ușa larg deschisă ca pentru sărbătoare,
Iar lupta e încinsă, învârtoșat cel Rău,
Ceru să fie-arbitru Prea Bunul Dumnezeu.

Cuvântul de Lumină le spuse răspicat:
- Cum, vreți să fie dreptul acesta judecat?
Și cum atâtea glasuri din rai nu luați în seamă,
Când din recunoștință, pe nume ei îl cheamă!

Apoi văzând creștinul că sta înfricoșat,
Cu dragoste de Tată la Sânu-i l-a chemat:
- Azi masa e întinsă, că cei trimiși de tine,
Călăuziți de Fiul, sunt toți aici, și-s bine.

S-a bucurat tot Cerul de cei răscumpărați;
Cum tu le-ai fost lor frate, ei vor să-ți fie frați,
Că sprijinind în luptă pe fratele căzut
În Univers triumfă doar Binele-Absolut.

Și toți, trecut-au bine de focul cel încins,
Tu ai pierdut o luptă, dar Binele a-învins,
Iar astăzi ți se iartă și ultimul păcat,
Iubite fiu, hai, intră, ai locul rezervat! 
 

 Scrisă în amintirea tatălui meu
 09.10.2013, Tg-Jiu

Radu Cârstoiu Arbore

Sfântul Ioan Scărarul
În duminica a patra din Sfântul și Marele 

Post, a fost rânduit de către Sfânta noastră 
Biserică să se facă pomenirea unuia din sfinții 
reprezentativi, în ceea ce privește nevoința 
urcușului duhovnicesc specific perioadei de post 
în care ne aflăm și anume Sfântul Ioan Scărarul. 
Acesta s-a născut cu puțin timp înainte de anul 
579 și a trăit până în jurul anului 649, originar 
din Palestina. La vârsta de șaisprezece ani a 
intrat în mânăstirea din muntele Sinai, după 
ce apucase să își facă o educație în științele 
timpului, care îi va aduce numele de Ioan Sco-
lasticul, iar de la petrecerea în muntele Sinai, 
numele de Ioan Sinaitul, însă numele cu care 
va rămâne în istoria Bisericii este cel de Ioan 
Scărarul, nume pe la primit de la opera pe care 
a alcătuit-o și ne-a lăsat-o nouă spre moștenire 
și anume Scara. După intrarea în mânăstire a 
fost ucenicul bătrânului Martirie, timp de nouă-
sprezece ani, iar după moartea acestuia s-a 
retras în viața de liniștire în Thola, loc aflat la 
cinci mile depărtare. Spre sfârșitul vieții a fost 
rânduit egumen al mânăstirii Sinai. În acest timp 
a alcătuit scrierea Scara, la rugămintea egu-
menului Ioan al mânăstirii Raith, aflată la 60 de 
mile de mânăstirea Sinai, lângă Marea Roșie, 

la locul celor 12 izvoare și 70 de finici unde au 
poposit israeliții la ieșirea din robia egipteană. 

Această Scară, care îl urcă pe cel ce 
viețuiește după ea spre cer, are 30 de capitole, 
după numărul anilor vieții Mântuitorului, până la 
începerea activității publice, este destinată în 
primul rând călugărilor, însă ea se potrivește și 
credincioșilor care viețuiesc în lume, pentru că 
și ei sunt chemați la acest urcuș spre Împărăția 
Cerurilor, la curățirea de patimi și la înlocuirea 
lor cu virtuțile contrare. Dacă păcatele reprezintă 
coborârea spiritului la lume și la trup, căderea 
din legătura cu Dumnezeu la preocuparea 
cu obiectele și la îngustarea și îngroparea lui 
potrivit cu mărginirea și grosimea lor, atunci 
desprinderea de păcatele din trecut și ferirea 
de cele viitoare e temelia pe care trebuie să se 
clădească toată creșterea spirituală a omului. 
Și aceasta constă propriu-zis într-o curățirea 
sufletească și trupească, care îl face pe om 
transparent pentru Dumnezeu, și capabil de 
a sta în legătură cu El. „25. Fiind chemați de 
Dumnezeu și Împăratul, să alergăm cu râvnă, 
ca nu cumva având viață scurtă, să ne aflăm în 
ziua morții fără rod și să murim de foame. Să 
ne facem plăcuți Domnului, ca ostașii împăra-
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tului. Căci după intrarea în oaste, ni se cere să 
ne facem slujba cu cea mai mare luare-aminte. 
26. Să ne temem de Domnul ca de fiare. Căci 
am văzut oameni care, ducându-se să fure, nu 
se temeau de Dumnezeu, dar auzind lătrat de 
câini în acel loc s-au înapoiat îndată; și ceea 
ce n-a făcut frica de Dumnezeu, a făcut frica de 
fiare. 27. Să iubim pe Domnul cum îi cinstim pe 
prietenii noștri. Căci am văzut adeseori pe unii 
supărând pe Dumnezeu și neavând nici o grijă 
de aceasta, dar mărind pe cei iubiți de ei pentru 
vreun lucru neînsemnat și folosind orice mijloc, 
născocind orice gând, răbdând orice necaz, 
făcându-le orice declarație (de cinstire) ei înșiși 

sau prin prieteni, sau trimițându-le orice fel de 
daruri, ca să-i întoarcă. 34. Dacă atunci când 
împăratul pământesc ne cheamă și voiește să 
ne facem ostași slujind în fața lui nu zăbovim, 
nici nu căutăm pricini pentru neascultare, ci 
lăsând toate ne ducem degrabă la el, să luăm 
aminte la noi înșine, ca nu cumva – chemându-
ne Împăratul împăraților și Domnul domnilor, 
și Dumnezeul dumnezeilor la această slujire 
cerească – să o respingem din lene și nepăsare 
și să ne aflăm la marea Judecată fără apărare. 

37. Am auzit pe unii care petrec în lume cu 
nepăsare, zicând către mine: „Cum putem noi, 
cei ce viețuim împreună cu soțiile (sau cu soții) 
noastre, să petrecem viața călugărească?” 
Acestora le-am răspuns: „Toate lucrurile bune 
pe care le puteți face, faceți-le: nu defăimați pe 
nimenea, nu furați de la nimeni, nu mințiți față 
de nimeni, nu vă înălțați față de nimeni, nu urâți 
pe nimeni, nu vă despărțiți de adunările de la 
slujbele din biserică, pătimiți împreună cu cei 
lipsiți, nu pricinuiți nimănui sminteală; de aceea 
ce e al altuia să nu vă apropiați; îndestulați-vă 
cu ceea ce vă pregătesc femeile voastre. De veți 
face așa nu veți fi departe de Împărăția Ceruri-

lor” (Sf. Ioan Scărarul, Cartea despre nevoințe, 
FR. IX, Cuvântul I, Despre lepădarea de viața 
deșartă și despre retragere, trad. intr. și note 
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, 
Buc. 2007, pp. 57-60).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a IV-a din Post, a 

Sfântului Cuvios Ioan Scărarul,
Sf. Ev. Marcu 9, 17-32; a Cuviosului: Matei 

4, 25; 5, 1-12, 18 martie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Sfântul Ioan Scărarul
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Un teolog apusean spunea că Evangheliile sunt 
„istorisiri ale Patimilor Mântuitorului precedate de o 
introducere dezvoltată”. Este adevărat, cu o precizare 
însă: moartea Domnului apare în strânsă legătură cu 
Învierea Sa. Sfântul Evanghelist Luca ne dă un cuvânt 
al Mântuitorului Celui Înviat din care reiese foarte clar 
centralitatea acestei teme în Evanghelie: „Și le-a zis că 
așa este scris și că așa trebuia să pătimească Hristos și 

să învieze a treia zi din morți” (Lc. 24, 36). El trebuia să 
se jertfească pentru noi, a venit în lume ca să primească 
patimile și moartea.

Sfântul Apostol Pavel spune: „Că Hristos a murit pen-
tru păcatele noastre, după Scripturi și că a fost îngropat 
și că a înviat a treia zi, după Scripturi” (I Cor. 15, 3-4). 
Astfel că Sfintele Evanghelii stau sub semnul acelui 
„trebuie” al morții lui Hristos. Parcursul vieții pământești a 
Mântuitorului este un drum spre moarte. Mai ales ultima 
Sa călătorie spre Ierusalim stă sub semnul lui „trebuie” 
al patimilor și al morții.

Sfânta Evanghelie de astăzi relevă cu o mare forță 
dramatismul acestui drum: „Și erau pe drum, suindu-se 
la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Și ei erau 
uimiți și cei ce mergeau după El se temeau” (Mc. 10, 
32). Iisus se îndreaptă hotărât spre Ierusalim. Iată-L 
mergând „înaintea lor”, atrăgând după Sine această 
mulțime ezitantă. El le arată calea, iar calea nu este alta 
decât cea a Crucii.

Iisus nu face nimic pentru a diminua dramatismul 
acestui pelerinaj spre Cetatea Sfântă. Dimpotrivă, acum, 

pentru a treia oară, El Își prevestește Patima: „Și luând 
la Sine, iarăși, pe cei doisprezece, a început să le spună 
cele ce aveau să I se întâmple: căci iată ne suim la Ieru-
salim și Fiul Omului va fi predat cărturarilor și fariseilor, 
și-L vor osândi la moarte și-L vor da în mâinile păgânilor 
și-L vor batjocori, și-L vor scuipa, și-L vor biciui, și-L vor 
omorî, dar după trei zile va învia” (Mc. 10, 32-34). 

Iată prețul pe care trebuia să-l plătească Hristos pen-
tru mântuirea lumii! Pati-
mile cumplite și moartea 
– „și încă moarte pe cru-
ce” (Fil. 2, 8) – acestea 
sunt partea Sa. El este 
însoțit de ucenici, acești 
oameni simpli îmbătați de 
bucuria prezenței Sale 
și în euforia pregătirilor 
de „nuntă”, care refuză 
să înțeleagă ca Mirea-
sa care se pregătește 
Învățătorului nu este alta 
decât „Crucea cruntă”. El 
se pregătea de Patimă, 
iar Iacov și Ioan, fiii lui 
Zevedeu și ai Salomeii, 
vin să ceară locuri de 
cinste în Împărăția Sa. El 
le vorbește de patimi și 
de moarte, iar ei visează 
tronuri. Nu înțelegeau că 
un singur drum duce în 
Împărăția Slavei: drumul 
Crucii. 

În iconomia dumnezeiască, locurile acestea li 
s-au pregătit altora (v. 40). Icoana numită „Deisis” ne 
înfățișează pe aceste locuri pe Maica Domnului (de-a 
dreapta) și pe Sfântul Ioan Botezătorul (de-a stânga). 
Dar nici ceilalți zece nu pricepeau mare lucru din Taina 
Crucii și din slava dobândită prin Cruce. Erau frustrați și 
mâniați, gata să-și dea viața. Mântuitorul le arată acum 
clar care este raportul căruia trebuie să-i slujească uce-
nicii: „Care vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul 
vostru. Și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor 
slugă. Căci și Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, 
ci ca El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare 
pentru mulți (v. 43-45).

Iată cheia, slujirea aproapelui, aceasta ne face „cel 
mai mare” sau „cel dintâi”. „Slujiți unul altuia în iubire”, 
spune Sfântul Apostol Pavel (Gal. 5, 13) sau „Purtați-vă 
sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos 
(Gal. 6, 2). Hristos nu enunță precepte teoretice, El 
Însuși Se arată pe Sine drept înaintemergător și model 
al acestei slujiri pline de iubire, și încă o slujire până la 
jertfa propriei vieți. Lucrarea pe care a făcut-o Hristos 

Prețul
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Să facem binele astăzi, 
cât încă mai putem!

- A zis un părinte: „Glasul lui Dumnezeu strigă în om 
până la suflarea cea mai de pe urmă și zice: «Astăzi 
întoarce-te!». Dar oamenii nu îl caută pe «astăzi» pentru 
pocăință, ci pe «mâine»”.

- Un bătrân era ispitit de gânduri, care îi ziceau: „Lasă 
pe mâine și mâine te vei pocăi”. El însă le zicea: „Ba nu, 
ci astăzi mă voi pocăi și mâine va fi voia lui Dumnezeu”.

- Avva Pimen a fost întrebat: „Erau doi oameni, unul 
călugăr și altul mirean. Călugărul a gândit ca în urmă-
toarea zi să lepede călugăria, iar mireanul a gândit ca în 
următoarea zi să se facă călugăr. Dar în noaptea aceea au 
murit amândoi și n-au mai apucat să îndeplinească ceea 
ce și-au pus în gând. Cum vor fi la judecată?”. A răspuns 
bătrânul: „Călugărul va fi judecat ca și călugăr, iar mireanul 
ca mirean, căci s-au dus întru ceea ce s-au aflat”.

- Zice Sfântul Efrem Sirul: „Fraților, vremea pocăinței 
este ceea ce stă de față; deci fericit este cel ce nicide-
cum nu a căzut în mreaja vrăjmașului; iar dacă cineva, și 
căzând, a rupt mreaja și, sărind, a scăpat de la dânsul, 
întrucât este în viața aceasta, și acesta este fericit; că, 
încă trăind în trup, a putut scăpa de război, precum peștele 
a scăpat din năvod; căci peștele, în apă fiind, dacă va fi 
vânat, rupe mreaja și se sloboade fugind în adânc și așa 
se va mântui; iar de se va trage la uscat, nu-i va fi lui de 
niciun ajutor. 

(Sfântul Efrem folosește imaginea unor pești prinși în 
năvod. Peștii suntem noi, iar pescarii sunt diavolii. Aceștia 
ne prind în plasă prin păcate. Trebuie să scăpăm din lațul 

lor cât încă mai suntem în viață, deoarece după moarte nu 
mai este pocăință. Moartea reprezintă momentul în care 
năvodul este ridicat din apă.)

Așa și noi, întrucât suntem în viața aceasta, am luat 
stăpânire și putere de la Dumnezeu a rupe legăturile voilor 
vrăjmașului și a lepăda sarcina păcatelor prin pocăință și 
a ne mântui întru Împărăția cerurilor; iar de ne va cuprinde 
cumva acea poruncă înfricoșătoare și sufletul va ieși din 
trup, iar trupul se va băga în mormânt, nu mai putem a ne 
ajuta nouă înșine; precum și peștele, trăgându-se afară 
din apă sau încurcându-se într-un vas.

Să nu zici: «Astăzi păcătuiesc și mâine mă voi pocăi», 
că nu te vei afla fără primejdie, căci grija pentru mâine e 
numai a Domnului”.

(Momentul de azi este hotărâtor pentru mâine. Dacă 
nu ne pocăim, Dumnezeu nu se va îngriji de noi atunci 
când vom muri. În schimb, dacă ne pocăim, și Dumnezeu 
se va îngriji de noi.)

- Zice Sfântul Isaac Sirul: „Cel ce cu nădejdea pocăinței 
alunecă și a doua oară, acesta umblă cu vicleșug înaintea 
lui Dumnezeu; acestuia fără de veste îi va veni moartea 
și vremea nădejdii lui nu-i va ajunge”.

(Sunt oameni care repetă păcatul, zicând că vor avea 
ei vreme să se pocăiască. Acesta este un păcat foarte 
grav, deoarece este vorba despre o încredere exagerată în 
mila lui Dumnezeu. Tocmai cu acești oameni se întâmplă 
că mor fără de veste și nu mai pot săvârși acea pocăință 
pe care o sperau.)

este lucrare de mântuire, de răscumpărare. De aceea, 
la Apostolul duminicii acesteia ni se spune de Sfântul 
Apostol Pavel că Hristos este deopotrivă Arhiereul jertfi-
tor și victima jertfită, Care a intrat în Sfânta Sfintelor din 
ceruri „cu însuși sângele Său și a dobândit o veșnică 
răscumpărare” (Evr. 9, 12).

Sfânta Evanghelie de astăzi ne duce și ne introduce 
în această taină a răscumpărării. „Taina Întrupării Cu-
vântului, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, cuprinde 
în sine sensul tuturor simbolurilor și enigmelor Scripturii, 
ca și sensul ascuns al întregii creații sensibile și inteli-
gibile. Dar cel care cunoaște taina Crucii și a Mormân-
tului, cunoaște și rațiunile ființiale ale tuturor lucrurilor. 
În sfârșit, cel care pătrunde încă și mai departe și este 
inițiat în taina Învierii, învață scopul pentru care Dum-
nezeu a creat toate la început” („Centuriile gnostice”).

Jertfa de pe Cruce a Domnului a fost prețul care a 
trebuit să fie plătit pentru mântuirea noastră, pentru 
„răscumpărarea” noastră de sub robia păcatului și a 
morții. Este prețul dat prin vărsarea sângelui neprețuit 
și dumnezeiesc al lui Hristos. Se întreabă Sfântul Gri-
gorie Teologul:

„ Pentru ce sângele singurului Său Fiu să fi plăcut 

Prețul

File de Pateric

Tatălui, Care n-a voit să primească pe Isaac oferit de 
Avraam ca ardere de tot, ci a înlocuit această jertfă 
omenească prin cea a unui berbec?” Și tot el răspunde: 
„Trebuia ca firea umană asumată de El prin Întrupare 
să fie vindecată de căderea ei prin ascultarea până 
la moarte a Celui Care a asumat-o și prin biruința Sa 
asupra tiranului diavol. Dar taina nu se lasă pătrunsă 
decât în parte. Restul să fie cinstit prin tăcere („Cuvânt 
la Sfintele Paști”).

În această duminică, ni se pune înainte un model de 
pocăință, plină de adâncă părere de rău pentru păcate. 
Este modelul de tăcere smerită, dar plină de îndrăzneala 
credinței, udată cu lacrimile pocăinței. Este modelul 
Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Viața ei ne arată că, 
dacă Hristos a plătit prețul cel mare al mântuirii noastre, 
avem și noi un preț de plătit. Și dacă Hristos S-a dat pe 
Sine Însuși, prețul vrednic de El nu poate fi altul decât 
acela de a ne oferi pe noi înșine. În integralitatea ființei 
și a vieții noastre, „pe noi înșine și unii pe alții și toată 
viața noastră lui Hristos – Dumnezeu să o dăm!” Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a V-a din Post,  

a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca,
Sf. Ev. Marcu 10, 32-45; 

a Praznicului: Luca 1, 24-38)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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- „Dacă cineva va cădea în vreun păcat și nu 
se va întrista după măsura greșealei, cu lesnire 
iarăși întru aceleași mreje va cădea” (Avva Marcu). 
Cu alte cuvinte, trebuie să ne întristăm pentru pă-
catele noastre, dacă vrem să nu le mai repetăm.

- „Întru cele ce ai pierdut bunătatea, întru 
aceleași iarăși câștig-o pe dânsa. Ești dator aur 
lui Dumnezeu? Nu primește de la tine mărgăritare 
[…] Nu primește Dumnezeu de la tine milostenie, 
tu petrecând în curvie; pentru că sfințirea trupului 
voiește de la tine […] Că fiecare boală, și de la 
suflet, și de la trup, cu potrivitele sale doftorii se 
tămăduiește” (Sfântul Isaac Sirul). Nu putem în-
vinge o patimă decât prin virtutea opusă ei. Dacă 
suntem desfrânați, trebuie să iubim curăția, adică 
să nu mai săvârșim păcatul. Dacă urâm pe fratele 
nostru, trebuie să-l iubim, adică să urmărim virtu-
tea dragostei. Altfel, postul, milostenia și celelalte 
fapte bune nu ajută, dacă noi repetăm aceleași 
păcate.

- Doi frați de sânge s-au făcut călugări. Unul 
dintre ei și-a făcut o chilie la Muntele Măslinilor și 
își plângea acolo păcatele. Într-o zi, ducându-se 
în Ierusalim, și-a mărturisit păcatele sale înaintea 
dregătorului, zicându-i să-l pedepsească după 
lege. Dregătorul, când a auzit pe fratele, s-a mirat 
și i-a zis că el nu îl judecă, din moment ce și-a 
mărturisit singur păcatele. Fratele atunci s-a întors 
la chilia sa și și-a pus fiare la picioare și gât. Dacă 
cineva îl întreba: „Cine ți-a pus, părinte, fiarele?”, el 
răspundea: „Dregătorul”. Cu o zi înainte de a muri, 
fratele a fost vizitat de un înger, care l-a dezlegat 
din acele fiare. A doua zi, ucenicul său l-a întrebat 
cine i-a dezlegat fiarele. Fratele a răspuns: „Cel ce 
a dezlegat păcatele mele. Că s-a arătat mie ieri, 
zicând: «Iată, pentru răbdarea ta, s-au dezlegat ție 
păcatele tale»” și imediat a adormit întru Domnul.

- Un frate de la Mănăstirea Monidia se ruga 
lui Dumnezeu să-i trimită pentru păcatele sale 
fie trăsnet, fie diavol sau o boală grea. Se mai 
ruga ca Dumnezeu să-i ierte păcatele, iar dacă 
nu, măcar să-l chinuiască în această viață. Dacă 
nici aceasta nu voia Dumnezeu, măcar să-i mai 
ia din chinul cel veșnic o parte, pe care să i-o dea 

în această viață. Așa rugându-se timp de un an 
de zile, fratele a adormit și a văzut în vedenie pe 
Hristos, Care i-a zis: „De ce plângi, omule? De 
ce te întristezi?”. Fratele a răspuns: „Nu voiești, 
Doamne, ca să plâng și să mă întristez eu, cel ce 
cu atâtea Te-am scârbit și care de atâtea bunătăți 
m-am îndulcit de la Tine?” Domnul atunci i-a spus: 
„Nu te mai întrista de acum încolo, că, de vreme 
ce tu pentru Mine te-ai scârbit de păcatele tale, 
eu nu Mă voi mai scârbi asupra ta. Că dacă Eu 
Mi-am dat Sângele pentru tine, cu atât mai mult 
îți voi da ție iertare și la tot sufletul curat ce se va 
pocăi”. Prin „scârbă” aici se înțelege întristarea 
pentru păcate.

- Un părinte a zis că trebuie să suspinăm și să 
ne întristăm pentru păcate până în ceasul morții 
noastre, altfel vom cădea iarăși în ele. „Întristarea 
cea după Dumnezeu este frică a sufletului, care 
nu-l lasă pe om să păcătuiască”.

- Doi frați gemeni au lepădat călugăria și și-au 
luat femei. Venind întru pocăință, cei doi au pă-
răsit păcatul și s-au întors iarăși la chilie, rugând 
pe ceilalți părinți să le dea porunci. Părinții au 
poruncit ca cei doi frați să fie închiși un an și să li 
se dea doar pâine și apă. După ce a trecut acest 
interval de timp, cei doi au ieșit, unul fiind galben 
și posomorât, iar celălalt vesel. Întrebându-i părinții 
de ce se deosebesc așa mult la față, primul a răs-
puns că se gândea la răutățile pe care le-a făcut 
și la chinul cel veșnic. Celălalt frate a zis că se 
gândea la mila lui Dumnezeu, care îl scosese din 
păcat și îl adusese înapoi în mănăstire. Părinții au 
concluzionat că ambii au făcut o pocăință bună, 
îndreptată către Dumnezeu.

- Sfântul Arsenie nu schimba apa în care înmuia 
smicelele decât o dată pe an și doar o completa 
când era nevoie. Din acest motiv, apa se împuțea. 
Îl întrebau alți părinți de ce nu schimbă apa și cum 
poate rezista unui asemenea miros. Cuviosul le 
răspundea: „În locul tămâierilor și al mirurilor cu 
care m-am îndulcit în lume, eu trebuie să sufăr o 
putoare ca aceasta”. Vedem cum pocăința trebuie 
să răspundă păcatului cu „aceleași arme”, așa cum 
am afirmat mai sus.

Cum se cuvine să ne pocăim

Cum trebuie să se pocăiască cei neputincioși
- Un frate a căzut în păcat și nu și-a mai 

făcut canonul, din cauza mâhnirii. A mers la 
un bătrân și l-a întrebat ce să facă. Acesta i-a 
răspuns: „Îți voi spune o pildă. Un om avea o 
țarină, care s-a umplut de buruieni. L-a trimis 
pe fiul său să o curețe. Tânărul s-a speriat 
când a văzut atâtea buruieni și n-a făcut nimic. 

Peste ceva vreme, a venit și tatăl să vadă ce 
se făcuse și l-a întrebat pe fiul său de ce nu 
o curățase. Acesta i-a povestit totul. Tatăl l-a 
învățat să curețe în fiecare zi câte puțin. Tâ-
nărul a făcut așa și a reușit să curețe țarina. 
Deci, iubite frate, așa fă și tu pocăința ta și nu 
te împuțina cu sufletul”.



12 CALEA ÎNĂLȚĂRII, Anul X, nr. 103, martie 2018

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Trebuie să ne amintim mereu 
de moarte și de judecată

- Pentru a nu ne împuțina cu sufletul și a 
slăbi în nevoință, trebuie să ne gândim mereu 
la cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Mor în 
fiecare zi” (I Cor. 15, 31). Dacă vom trăi ca 
și cum am muri în fiecare zi, nu vom păcătui. 
Dimineața, când ne trezim, să nu gândim că 
vom ajunge până seara. Atunci când ne cul-
căm, seara, să ne gândim că nu ne vom mai 
trezi. Oricum,  lungimea vieții noastre noi nu 
o cunoaștem, după cum a rânduit Dumnezeu. 
Dacă vom face așa, nu vom căuta câștiguri 
și plăceri lumești, deoarece ne vom teme în 
permanență de Judecată. Frica de chinurile 
cele veșnice alungă plăcerea păcatului și ridică 
din păcat sufletul cel căzut 
(Sfântul Antonie cel Mare).

- Un pustnic din părțile 
Iordanului, din rânduiala lui  
Dumnezeu, nu era ispitit de 
diavol. Din acest motiv, vor-
bea cu ușurătate despre lupta 
duhovnicească și îl ocăra me-
reu pe Satana. Apropiindu-se 
de moarte, pustnicul l-a văzut 
pe diavol, care i-a spus: „Ce 
ai cu mine, Avvo? De ce mă 
ocărăști mereu?”. Pustnicul 
i-a zis, cu aceeași ușurătate: 
„Mergi înapoia mea, Satano, 
că nimic nu poți către robii 
lui Hristos!”. Atunci diavolul 
a spus: „Patruzeci de ani vei 
mai trăi și în toate ceasurile 
îți voi pune piedică!” și ime-
diat a început să-l războiască pe pustnic prin 
gânduri. 

Părintele respectiv a hotărât să plece în 
lume pentru a-și vedea rudele și a scăpa de 
acest război. Dar Dumnezeu a trimis pe în-
gerul Său să-l întoarcă din drum, zicându-i: 
„Întoarce-te la chilia ta și de Satana nu vei fi 
batjocorit”. Făcând așa, pustnicul a adormit 
întru Domnul după trei zile.

- A zis un părinte: „Omul, având întotdeau-
na înaintea ochilor lui moartea, biruiește 
împuținarea de suflet”. Alt părinte a completat: 
”Întotdeauna să zici: «Dacă acum mă va che-
ma Dumnezeu, ce va fi cu mine?» și vezi ce-ți 

va răspunde conștiința. Dacă te va mustra, 
să lași lucrul de care te-ai apucat și să faci 
altceva. Așa să faci până îți vei împăca glasul 
conștiinței și acela îți va răspunde: «Dumne-
zeu va face milă cu mine». Trebuie însă ca 
acest răspuns să fie dat cu credință, iar nu cu 
îndoială”.

- Când Sfântul Arsenie era să moară, l-au 
văzut frații plângând și l-au întrebat: „Și tu te 
temi, Părinte?”. El a răspuns: „Într-adevăr mă 
tem. Frica aceasta de moarte o am mereu de 
când m-am făcut călugăr” și a adormit întru 
Domnul.

- „Frate, așteaptă în fiecare zi ieșirea ta. Și 
așa te gătește către călătoria 
aceea, că în ceasul în care 
nu te aștepți va veni porunca 
aceea și vai celui ce se va 
afla negătit” (Sfântul Efrem 
Sirul). Într-adevăr, diavolul 
îi îndeamnă pe cei tineri să 
trăiască în continuare în plă-
ceri și să se pocăiască abia 
la bătrânețe. Dar el ignoră 
faptul că sunt atâția tineri 
care mor și atâția bătrâni 
care trăiesc. Dacă moare 
în păcat, tânărul nu-i poate 
zice lui Dumnezeu: „Întoar-
ce-mă la viață, ca să apuc 
să mă pocăiesc!”. Așadar, 
lui Dumnezeu se cuvine să-i 
slujim de la tinerețe până la 
bătrânețe. Păcătosul moare 

chinuit de propria sa conștiință, în timp ce 
dreptul se bucură atunci când moare, deoarece 
se întâlnește cu Domnul său.

- „Adu-ți aminte pururea de Judecata ta cea 
viitoare și să nu uiți de ieșirea ta. Astfel, nu va 
fi greșeală sufletului tău” (Evagrie Ponticul).

- „Eu de trei lucruri mă tem pururea: când 
se va despărți sufletul meu de trup, când voi 
întâmpina pe Dumnezeu și ce hotărâre va ieși 
asupra mea” (Avva Ilie).
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