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Editorial

„Sfințiți-vă și veți fi sfinți, că Eu, Domnul Dumnezeul
vostru, sfânt sunt” (Lv. 11, 44; cf. I Ptr. 1, 15)

Duminica întâi după Pogorârea Sfântului Duh,
după Cincizecime sau Rusalii este închinată în
calendarul creștin ortodox tuturor sfinților. Este o
sărbătoare de obște în care Sfânta noastră Biserică
îi cinstește nu numai pe sfinții cunoscuți ci și pe cei
ale căror nume și urme, s-au pierdut, au fost uitate sau au rămas neînregistrate sau necunoscute.
Acest lucru nu s-a făcut întâmplător ci prin această
rânduială Sfinții Părinți ai Bisericii au voit să arate că
venirea Duhului Sfânt a lucrat în Biserică prin Sfinții
Apostoli niște lucruri atât de mari, încât a ridicat la
sfințenie sau îndumnezeire pe cei care au purtat
aceeași fire cu noi, aducându-i prin Iisus Hristos la
Dumnezeu, pe unii jertfă sângeroasă prin care și-au
pecetluit viața și credința, pe alții prin jertfa de fiecare
zi trăind o viață plăcută lui Dumnezeu și prin care cu
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

ajutorul și lucrarea Duhului Sfânt au săvârșit fapte
minunate, mai presus de fire. Desigur că această
pomenire nu exclude cinstirea sfinților cunoscuți,
ci ea are în vedere pe toți sfinții, pentru că sfinții nu
pot fi separați sau despărțiți întrucât toți au mărturisit pentru un singur și pe Același Hristos. În felul
acesta noi împlinim cuvântul psalmistului: „Lăudați
pe Domnul întru sfinții Lui” (Ps. 150, 1). Chemarea la
sfințenie sau la desăvârșire este adresată tuturor de
către Mântuitorul Hristos: „Fiți desăvârșiți, precum și
Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este!” (Mt. 5, 48),
iar cei care au urmat acestei chemări ne îndeamnă și
pe noi așa cum o face Sfântul Apostol Pavel zicând:
„Fiți mie următori, precum și eu sunt lui Hristos” (II
Cor. 11, 1). Împlinind cuvântul lui Dumnezeu sfinții
au devenit „prieteni ai lui Dumnezeu” (Ps. 138, 17;
In. 15, 44), întrucât ei au păzit poruncile Lui și au
stăpânit în lumea aceasta peste patimile lor, iar
după ce s-au mutat din lumea aceasta ajungând la
desăvârșire în ceruri stăpânesc împreună cu Hristos peste toată lumea. Ei sunt cei care prin viața,
prin cuvintele și faptele lor l-au mărturisit pe Hristos
înaintea oamenilor, iar Hristos Domnul a mărturisit
pentru ei înaintea lui Dumnezeu Tatăl așa cum arată
Sfânta Evanghelie care s-a rânduit să se citească
în această duminică: „Oricine va mărturisi pentru
Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și Eu pentru
el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri”. Omul
este alcătuit din două componente, din trup și din
suflet, din natura văzută și din cea nevăzută și atunci
și mărturisirea lui trebuie să fie și nevăzută, înaintea
lui Dumnezeu care vede și pe cele nevăzute pentru
noi și înaintea propriei sale conștiințe, dar și văzută
înaintea oamenilor. În acest sens părintele Cleopa
spune că nu este de ajuns, cum zic unii, că este
suficient să cred în inimă în Dumnezeu, dar nu este
nevoie să mărturisesc înaintea tuturor. Aceștia se
înșeală pentru că Evanghelia ce s-a rânduit a se citi
în această zi va mustra pe toți aceea care socotesc
că este de ajuns să creadă în taină, fără să mărturisească, atunci când este nevoie, pe Hristos. Așa
spune Sfântul Apostol Pavel: „Cu inima se crede spre
dreptate iar cu gura se mărturisește spre mântuire”
(FA. 8, 37; Rm. 10, 9-10).
Continuare în pagina 3
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie
după Ioan
CAPITOLUL XVIII

1. Zicând acestea, Iisus a ieșit cu ucenicii Lui dincolo
de pârâul Cedrilor, unde era o grădină, în care a intrat
El și ucenicii Săi.
2. Iar Iuda vânzătorul cunoștea acest loc, pentru că
adesea Iisus și ucenicii Săi se adunau acolo.
3. Deci Iuda, luând oaste și slujitori, de la arhierei și
farisei, a venit acolo cu felinare și cu făclii și cu arme.
4. Iar Iisus, știind toate cele ce erau să vină asupra
Lui, a ieșit și le-a zis: Pe cine căutați?
5. Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. El le-a zis:
Eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era și el cu ei.
6. Atunci când le-a spus: Eu sunt, ei s-au dat înapoi
și au căzut la pământ.
7. Și iarăși i-a întrebat: Pe cine căutați? Iar ei au zis:
Pe Iisus Nazarineanul.
8. Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă
Mă căutați pe Mine, lăsați pe aceștia să se ducă;
9. Ca să se împlinească cuvântul pe care l-a spus:
Dintre cei pe care Mi i-ai dat, n-am pierdut pe nici unul.
10. Dar Simon-Petru, având sabie, a scos-o și a lovit
pe sluga arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă; iar numele slugii era Malhus.
11. Deci a zis Iisus lui Petru: Pune sabia în teacă. Nu
voi bea, oare, paharul pe care Mi l-a dat Tatăl?
12. Deci ostașii și comandantul și slujitorii iudeilor au
prins pe Iisus și L-au legat.
13. Și L-au dus întâi la Anna, căci era socrul lui Caiafa,
care era arhiereu al anului aceluia.
14. Și Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este de
folos să moară un om pentru popor.
15. Și Simon-Petru și un alt ucenic mergeau după
Iisus. Iar ucenicul acela era cunoscut arhiereului și a
intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului;
16. Iar Petru a stat la poartă, afară. Deci a ieșit celălalt ucenic, care era cunoscut arhiereului, și a vorbit cu
portăreasa și a băgat pe Petru înăuntru.
17. Deci slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: Nu
cumva ești și tu dintre ucenicii Omului acestuia? Acela
a zis: Nu sunt.
18. Iar slugile și slujitorii făcuseră foc, și stăteau și
se încălzeau, că era frig, și era cu ei și Petru, stând și
încălzindu-se.
19. Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii
Lui și despre învățătura Lui.
20. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe față lumii; Eu
am învățat întotdeauna în sinagogă și în templu, unde se
adună toți iudeii și nimic nu am vorbit în ascuns.
21. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au
auzit ce le-am vorbit. Iată aceștia știu ce am spus Eu.
22. Și zicând El acestea, unul din slujitorii care erau
de față, I-a dat lui Iisus o palmă, zicând: Așa răspunzi
Tu arhiereului?
23. Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, dovedește
ce este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce Mă bați?
24. Deci Anna L-a trimis legat la Caiafa arhiereul.
25. Iar Simon-Petru stătea și se încălzea. Deci i-au
zis: Nu cumva ești și tu dintre ucenicii Lui? El s-a lepădat
și a zis: Nu sunt.
26. Una din slugile arhiereului, care era rudă cu cel
căruia Petru îi tăiase urechea, a zis: Nu te-am văzut eu

pe tine, în grădină, cu El?
27. Și iarăși s-a lepădat Petru și îndată a cântat
cocoșul.
28. Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu;
și era dimineață. Și ei n-au intrat în pretoriu, ca să nu se
spurce, ci să mănânce Paștile.
29. Deci Pilat a ieșit la ei, afară, și le-a zis: Ce învinuire
aduceți Omului Acestuia?
30. Ei au răspuns și i-au zis: Dacă Acesta n-ar fi
răufăcător, nu ți L-am fi dat ție.
31. Deci le-a zis Pilat: Luați-L voi și judecați-L după
legea voastră. Iudeii însă i-au răspuns: Nouă nu ne este
îngăduit să omorâm pe nimeni;
32. Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus, pe care
îl spusese, însemnând cu ce moarte avea să moară.
33. Deci Pilat a intrat iarăși în pretoriu și a chemat pe
Iisus și I-a zis: Tu ești regele iudeilor?
34. Răspuns-a Iisus: De la tine însuți zici aceasta,
sau alții ți-au spus-o despre Mine?
35. Pilat a răspuns: Nu cumva sunt iudeu eu? Poporul
Tău și arhiereii Te-au predat mie. Ce ai făcut?
36. Iisus a răspuns: Împărăția Mea nu este din lumea
aceasta. Dacă împărăția Mea ar fi din lumea aceasta,
slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar
acum împărăția Mea nu este de aici.
37. Deci i-a zis Pilat: Așadar ești Tu împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt împărat. Eu spre aceasta
M-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca
să dau mărturie pentru adevăr; oricine este din adevăr
ascultă glasul Meu.
38. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? Și zicând aceasta,
a ieșit iarăși la iudei și le-a zis: Eu nu găsesc în El nici
o vină;
39. Dar este la voi obiceiul ca la Paști să vă eliberez
pe unul. Voiți deci să vă eliberez pe regele iudeilor?
40. Deci au strigat iarăși, zicând: Nu pe Acesta, ci pe
Baraba. Iar Baraba era tâlhar.
Sursa: bibliaortodoxa.ro
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„Sfințiți-vă și veți fi sfinți, că Eu, Domnul Dumnezeul
vostru, sfânt sunt” (Lv. 11, 44; cf. I Ptr. 1, 15)
Urmare din pagina 1
Deci mărturisirea adevărată și completă
este aceea și cu fapta, așa cum spune cuvântul Domnului în Sfânta Evanghelie: „Așa să
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
ca văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt. 5,
16). Nu este de ajuns să crezi în taină, ca să te
mântuiești. Când ești întrebat, trebuie negreșit
să mărturisești, căci dacă te vei rușina, sau
dacă te vei teme, sau vei urmări alte interese
și nu vei mărturisi la arătare, nu poți fi cu Iisus
Hristos. Și El se va lepăda de tine înaintea Tatălui Său și înaintea tuturor îngerilor din ceruri. Și
sfinții au fost oameni și au flămânzit, au suferit

dureri, au avut frică, au ostenit, au fost purtători
de trup ca și noi, au avut și carne și sânge, au
avut și neamuri și bogății și cinste și toate câte
le avem și noi, dregătorii și copii; dar au iubit
mai presus de toate pe Dumnezeu și pentru
dragostea Lui s-au jertfit până la ultima picătură
de sânge. Și atunci Dumnezeu va zice tuturor
popoarelor: „Vedeți pe acești sfinți, care au fost
ca și voi oameni pe pământ? Dar au urmat Mie
și au păzit poruncile Mele. De ce n-ați făcut și
voi așa?”. În acest sens spune Scriptura: „Nu
știți, oare, că sfinții vor judeca lumea?” (I Cor.
15, 15).
Sfințenia se manifestă în lumea aceasta, dar
ea nu este din lume, ci este de la Dumnezeu,

izvorul sfințeniei și a tot ce este sfânt. Astfel
că harul lui Dumnezeu, harul sfințeniei este
dăruit în Biserică, prin Sfintele Taine, pentru ca
oamenii să poată realiza comuniunea de viață
și iubire cu Preasfânta Treime. Legătura dintre
Sfânta Treime și Biserică s-a realizat prin Cel ce
este Unul Sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos, care
S-a întrupat și a luat umanitatea noastră în Persoana Sa dumnezeiască, și a îndumnezeit-o, a
ridicat-o de la chipul lui Dumnezeu după care
era creat omul, la asemănarea deplină cu Dumnezeu, la transparența totală a slavei veșnice
a lui Dumnezeu. Natura umană asumată în
Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut
Om pentru noi și pentru mântuirea noastră, a
fost transfigurată prin moarte Sa, prin care au
fost scoase din fire afectele intrate în ea după
cădere, apoi prin
înviere și înălțare a
ridicat umanitatea
Sa în slava și viața
veșnică a Preasfintei Treimi. Însă prin
unirea Sa cu firea
omenească Mântuitorul a întemeiat
Biserica, care reprezintă unirea dintre
Dumnezeu și oameni, El jertfindu-Se
și dându-Se pe Sine
pentru ea, ca să o
înfățișeze Sieși Biserică sfințită, neavând pată sau zbârcitură sau altceva de
felul acesta, ci ca să
fie Sfântă și fără de
prihană (cf. Ef. 5, 25-27). În felul acesta „prin
El (Hristos) avem și unii și alții apropierea către Tatăl, într-un Duh. Deci, dar, nu mai sunteți
străini și locuitori vremelnici ci sunteți împreună
cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu,
(Ef. 2, 18-19). Dar pentru a ne apropia de Dumnezeu trebuie să dobândim sfințenia „căutați
pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni
nu va vedea pe Dumnezeu” (Evr. 12, 14).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica I după Rusalii, a Tuturor
Sfinților, Sf. Ev. Matei 10, 32-33 și 37-38; 19,
27-30, 3 iunie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

4

CALEA ÎNĂLȚĂRII, Anul X, nr. 106, iunie 2018

Ucenici ai lui Hristos

Evanghelia acestei Duminici ne înfățișează
chemarea de către Iisus a primilor săi ucenici.
Textul este mai apropiat de cel de la Marcu
(1, 16-20). Atât Marcu, cât și Matei vorbesc
de chemarea a două perechi de frați: Petru și
Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu și Ioan,
fratele lui. Iisus i-a aflat pe țărmul Mării Galileii
pe aceștia patru, care erau pescari. Pe primii
doi i-a aflat aruncându-și mrejele în mare, iar
pe ultimii doi, dregându-și mrejele împreună cu
tatăl lor Zevedeu.
Iisus i-a chemat să-L urmeze cu cuvintele:
„Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni”. Apoi, și unii și alții au mers după Mântuitorul, primii lăsând mrejele, iar ceilalți corabia,
mrejele și pe tatăl lor Zevedeu. E deja un indiciu
că fiii lui Zevedeu făceau parte dintr-o familie
înstărită, posedând o corabie. Atât în relatarea
lui Matei, dar și la Marcu, nu ni se mai spune
despre vreo întâlnire precedentă a celor chemați
cu Iisus.
Este adevărat că în Sfintele Evanghelii mai
găsim astfel de chemări spontane, cu răspunsuri
la fel de spontane și de integrale ca și a celor
două perechi de frați din Evanghelia de astăzi.
Așa a fost chemarea și răspunsul lui Matei însuși,
fostul vameș Levi (Mt. 9, 9) sau chemarea și
răspunsul lui Zaheu (Lc. 19, 1-9), deși el n-a fost
unul dintre cei doisprezece.
Sfântul Evanghelist Luca situează chemarea
primilor ucenici în urma unei pescuiri minunate (Lc. 5, 1-11). Promptitudinea și ascultarea
chemării lui Iisus se explică mai bine din punct
de vedere psihologic, dacă a avut loc în urma
unei astfel de pescuiri minunate, o mare minune
asupra naturii.
Marea Galileii (numită și Marea Tiberiadei sau
Lacul Ghenizaretului) era destul de săracă în
pește, cum este și astăzi. Oamenii care pescuiau
atunci, cum erau cei ce urmau să fie chemați,
dar și cei ce pescuiesc astăzi știau și știu bine
acest lucru. O pescuire atât de bogată, încât „li
se rupeau mrejele” putea să determine o astfel
de ascultare necondiționată și totală a chemării
lui Iisus. În urma acestei chemări, Sfântul Andrei
va rămâne în Tradiția Bisericii cu supranumele
de „Cel întâi chemat” (în grecește, Protoklitos,
folosit astăzi de greci și ca nume propriu).
Cu câtă uimire și bucurie Îl vor fi descoperit
viitorii ucenici pe Mielul lui Dumnezeu. Aflându-L
pe Hristos, ei imediat L-au vestit altora. În primul

rând familiilor lor. Spune Sfântul Ioan Evanghelistul: „Acesta (Andrei) a găsit întâi pe Simon,
fratele lui și i-a zis: Am găsit pe Mesia (care se
tâlcuiește Hristos)...”.
Însă chemarea ucenicilor descoperă o trăsătură deosebită a pericopei evanghelice: Iisus
îi cheamă să devină „pescari de oameni”, ca și
cum ne-ar defini activitatea misionară pe care o
vor desfășura Sfinții Apostoli. Faptul este foarte
important: Domnul îi cheamă pe Apostoli – pe
cei doisprezece Apostoli – să devină vestitori
ai Evangheliei Sale și să adune în „năvodul”
Împărăției Sale pe toți cei care îi vor „pescui” prin
misiunea lor apostolică. Evanghelia după Matei
se încheie cu trimiterea Apostolilor ca „pescari
de oameni” la „toate neamurile” (Mt. 28, 18-20).
Iisus străbate „toată Galileea” și vestea despre El ajunge „în toată Siria”. Peste tot, El Își
desfășoară activitatea mesianică prin cuvânt
(„propovăduind Evanghelia Împărăției”-Mt. 4, 23)
și prin faptă (prin minuni). Chemarea la ucenicie
este astfel adresată tuturor. Și răspunsul celor ce
primeau această chemare este tot atât de prompt
ca și al celor patru ucenici de care a fost vorba
în contextul anterior. Astfel, tot Matei spune: „Și
mulțimi multe mergeau după Iisus, din Galileea,
din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de
dincolo de Iordan” (Mt. 4, 25). Astfel că „mulțimile
de ucenici” și „mersul după El” erau urmări ale
propovăduirii Împărăției cerurilor și ale faptelor
Sale minunate (minuni).
Iată că Matei, indirect, relatează actualitatea chemării Mântuitorului pentru oamenii din
vremea în care el își scrie Evanghelia. Și, prin
ei, pentru noi, cei de astăzi. Da, Evanghelistul
relatează chemarea primilor ucenici. Dar interesul său nu este doar acela de a face istorie.
Pentru Matei, chemarea ucenicilor și răspunsul
lor are o semnificație „tipică” (exemplară). Mântuitorul Care străbătea odinioară hotarele Țării
Sfinte este Același cu Hristos Cel preamărit
de-a dreapta Tatălui. Sau, cum spune mai târziu
Sfântul Apostol Pavel: „Iisus Hristos – ieri, azi și
în veac – este Același” (Evr. 13, 8).
Cu aceeași putere adresează El oamenilor
chemarea, atunci și acum, de a-I deveni ucenici. Și singurul răspuns adecvat la această
chemare este de a lăsa toate și de a-I urma Lui
îndată. Oriunde se propovăduiește Evanghelia
Împărăției, oamenii sunt chemați la o ascultare
și la o supunere radicală. O mare lecție pe care
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ne-o dă Evanghelia de astăzi! Nu este vrednic
de Hristos cel ce iubește ceva în lumea aceas-

ta mai mult decât pe Hristos (Mt. 10, 37). Prin
faptul că duminica aceasta o închinăm Sfinților
Români – celor cunoscuți și recunoscuți, dar și
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celor necunoscuți – ni se arată că și noi putem
deveni ucenici adevărați ai Mântuitorului. Pe
unii îi socotim mai apropiați, oameni sfinți care au trăit la noi și
suntem fericiți pentru că-i avem,
că pământul patriei noastre poartă
urmele pașilor lor sfinți și păstrează moaștele lor!
La întrebarea pe care o adresează Iisus tuturor și la chemarea
Sa, mai adăugăm și noi una, la
care fiecare trebuie să răspundă
în parte, în sufletul său: „Putem da
și noi un răspuns pe măsura chemării, ca să putem deveni ucenici
adevărați ai Domnului?” Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a II-a după
Rusalii, a Sfinților Români, Sf. Ev. Matei 4,
18-23, Chemarea primilor Apostoli, 10 iunie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Sfinții Apostoli Petru și Pavel (29 iunie)

Dumitra Groza

În praznicul Sfinților Petru și Pavel,
Puterile cerești laudă mereu,
Învățătura prin care-a fost cunoscută
Taina Întrupării lui Dumnezeu.

Prin ei oamenii de pe pământ
Au fost aduși la mântuire
Și de aceea noi le datorăm
Din suflet aleasă cinstire.

Ne minunăm de înțelepciunea
Stăpânului cea covârșitoare,
Ce din pescar ori făcători de corturi,
A ales această pereche salvatoare.

Prealăudați și slăviți Apostoli,
Ei sunt stâlpii Bisericii lui Hristos,
Luminătorii cei mari ai lumii
Și întregii zidiri de folos;

Petru, cela ce prin umbra lui,
Pe cei slăbănogi îi întărea,
Iar Pavel, cel ce, prin hainele lui,
Bolile le gonea și pe draci îi alunga.

Cei împreună înjugați în jugul Bisericii,
Cei ce crucea lui Hristos au purtat
Și călăuziți de Mântuitorul,
Pe conducătorii Bisericii au luminat.

Mai îndestulați decât împărații,
Decât ostașii cei tari, mai puternici,
Mai înțelepți decât filosofii
Și decât toți sfinții mai vrednici.

O, preafericită pereche, căreia
I s-a încredințat omenirea;
Unul mai înalt decât celălalt
Și împreună mai buni decât toată zidirea.

Sfântul Apostol Petru era din Betsaida
Galileei, fiul lui Iona cel ce era pescar
Și frate cu Andrei, „Cel întâi chemat”,
Cei ce, la slujirea credinței au primit har.

Ei sunt răbdarea mucenicilor,
Dreapta credință a patriarhilor,
Ei sunt nevoința monahilor
Și cununa aleasă a fecioarelor.

Că cine era mai mare decât Petru
Sau la fel cu Pavel, care prin cuvânt
Și prin fapte, au împodobit toată zidirea
Atât din cer cât și de pe pământ,

Aici, Apostolul Petru s-a născut,
A copilărit, a crescut și a învățat;
Să cârmuiască corabia, să-nfrunte valurile,
Osteneli mari, foame și sete a răbdat.

Pe cele de sus le-au moștenit
Și cheile cele de sus le-au luat,
Iar păcatele celor de pe pământ,
Putere de a le ierta li s-a dat.

Care din tina trupului fiind făcuți,
Mai mari decât îngerii s-au arătat
Și pentru semănarea credinței,
Pământul și marea au înconjurat.

Deja era căsătorit, când de la Andrei,
(Ucenicul lui Ioan), despre Mesia a aflat
Și împreună, cu botezul pocăinței,
În apele Iordanului s-au botezat.

Ei sunt pacea celor căsătoriți,
Înfrânarea celor înverșunați,
Zăbală pusă în gura ereticilor
Și mare ajutor celor supărați.

Rădăcinile păcatelor le-au smuls,
Semănând credința cea adevărată
În inimile oamenilor nesupuși,
Făcând-o pe ea binecuvântată.

Neștiind că aproape de casa sa
În cetatea Nazaret, locuia
Acela ce în scurt timp
Să-i fie Dascăl și Învățător urma.

Ei omoară patimile trupurilor,
Izgonesc legiunile dracilor,
Capiștile idolilor păgâni au surpat
Și-au luptat împotriva barbarilor.

Ostenelile, chinurile și nevoințele
Pe care le-au depus la propovăduirea
Evangheliei, după Înălțarea la cer,
Le știe numai Dumnezeirea.

Iată că-a venit Hristos, Cel mult așteptat,
Care a ieșit la propovăduire,
Căutându-Și ucenici ce urmau să vestească
Evanghelia, pentru a lumii mântuire.
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Trecând prin Capernaum și Betsaida,
Iisus la marea Tiberiadei vine;
Caută corabia lui Iona din Galileea,
Îl află pe Petru și îl cheamă la Sine.

De mare cinste: Petru, Ioan și Iacov,
A vedea pe Tabor, s-au învrednicit,
Slava Schimbării la Față a Domnului,
Ce doar lor li s-a descoperit.

Că doar într-un ceas a reușit,
Să câștige Bisericii lui Dumnezeu
Aproximativ trei mii de suflete,
Prin harul și cuvântul său.

Îi schimbă numele din Simon
În „Chifa”, ce se traduce Piatră (Petru);
Făcându-l „vânător de oameni”și „pescar
De suflete” și a rămas viața toată.

Ei au auzit glas din cer, de la Dumnezeu
Tatăl, ce spre Domnul Iisus a venit:
„Acesta este Fiul Meu cel iubit,
Întru Care am binevoit”!

A străbătut drumuri lungi și grele
Predicând Evanghelia: în Iudeea,
Ierusalim, Samaria, Antiohia, Pont,
Galatia, Capadocia, Lidia, Bitinia.

Din ceasul acela Simon-Petru
Casa și soția și-a lăsat;
Patria și corabia, în voia Tatălui
Și pe Mântuitorul L-a urmat.

Domnul îl iubea pe Petru,
Pentru dragostea inimii sale,
Pentru zelul împletit cu smerenia;
Calități ce nu au asemănare.

Peste tot a întemeiat biserici,
Pe toți i-a învățat, i-a mângâiat,
A întărit credința și nădejdea
Primilor creștini pe care i-a botezat.

La picioarele Domnului
A învățat adâncul teologiei:
A auzit cuvinte nemaigrăite,
A cunoscut izvorul bucuriei,

Petru a mărturisit în fața ucenicilor,
Că până la moarte pe Domnul Îl va urma,
Însă puțin mai târziu, în fața
Unui slujitor mic, a început a-L nega,

De boli, pe foarte mulți a vindecat,
Pe cei ce-au crezut și s-au rugat cu folos;
Chiar și din morți a înviat,
În numele Domnului Iisus Hristos.

Fapte necunoscute unui muritor,
A văzut minuni nemaiauzite
Să se fi întâmplat vreodată
Și atâtea lucruri nemaiîntâlnite.

Că-n săptămâna Sfintelor Pătimiri,
Cu toată dragostea ce I-a purtat,
Nu și-a putut învinge slăbiciunea
Și de 3 ori, de Domnul s-a lepădat.

Când n-a putut merge la frați,
Și-a continuat propovăduirea
Scriind două Epistole din Noul Testament,
Comori de aur pentru toată zidirea.

Din această pricină Petru
A crezut că Domnul Iisus,
Este „Hristosul , Fiul Dumnezeului
Celui viu”, așa cum I-a și spus (Matei16,16).

Cu rânduiala lui Dumnezeu
A fost lăsat să se lepede de Hristos,
Pentru a se smeri, a plânge cu amar
Și-a avea milă pentru orice păcătos.

Petru, voind să plece din Roma
Noaptea, cu Domnul Iisus s-a întâlnit:
„Încotro, Te îndrepți, Doamne”?
(Văzându-L că mergea grăbit).

„Tu ești Petru și pe această piatră
Voi zidi Biserica Mea”;
Adică piatra cea tare a credinței,
Ce nimic nu o poate surpa.

Cu multe lacrimi și mult zbucium,
Petru a ispășit întreita lui lepădare,
Iar după Înviere a fost reabilitat
La cea de a treia arătare,

„Am venit la Roma (a zis trist)
Spre a fi din nou crucificat”!
Petru s-a întors, rușinat, din drum
Și-a fost și el martirizat.

Și pe Hristos mărturisindu-L,
Petru a primit cheile Împărăției
Cerurilor și totodată
Și împlinirea făgăduinței,

A Domnului Iisus ucenicilor,
Când Petru își redobândește
Vrednicia de Apostol și-I spune,
De trei ori Domnului că Îl iubește,

La anul 67, în ziua de 29 iunie,
Moarte de Mucenic a îndurat,
Când crudul împărat Nero (la Roma),
Pe mulți creștini i-a torturat.

Că „orice vei lega pe pământ,
Va fi legat și în ceruri
Și orice vei dezlega pe pământ,
Va fi dezlegat și în ceruri” (Matei16,19).

Iar Domnul îi încredințează
Întreaga turmă spre păzire;
Și cu atâta zel, Sfântul Apostol
Petru, se înhamă la slujire.

Pe colina Vaticanului, Sfântul Petru
A fost răstignit cu capul în jos;
Pecetluind cu sângele său dragostea
Și credința în Mântuitorul Hristos.

Fiind cel mai vârstnic dintre Apostoli,
Îl ruga adesea pe Învățător,
Să le tâlcuiască înțelesul tainelor
Credinței; pentru suflet ziditor.

După Înălțarea la cer a Domnului
Și după Pogorârea Duhului Sfânt,
Petru și-a început strădania
Cea fără de odihnă pe pământ.

Sfântul Apostol Pavel (Saul)
În Tarsul Ciliciei s-a născut,
În primii ani ai erei creștine
Și-n credință-a fost crescut.

Petru era o fire cinstită și înfocată
Și plină de rodire față de Hristos,
Nelipsit de lângă Domnul Iisus,
Iar celor din jur de mare folos.

Pentru răspândirea credinței
N-a precupețit nicio osteneală
În propovăduirea dreptei credințe,
Făcând-o în perfectă rânduială.

Părinții lui erau înstăriți
Și-aveau un atelier de țesut
Stofe din păr de capră,
Din care corturi au făcut.

Văzându-i dragostea curată
Pentru Învățătorul său,
Și credința adevărată,
Cu nădejdea în Dumnezeu,

Deși mai vârstnic decât ceilalți,
S-a supus hotărârilor luate
La Sinodul Apostolilor din anul 51;
Primind misiunile încredințate.

Orașul Tars din Asia Mică (Turcia)
Avea școli vestite , unde Saul a-nvățat
Din copilărie, perfect, limba greacă,
Care mult în viață l-a ajutat.

Domnul Hristos intră în casa lui Petru
Cea săracă și pe soacră o tămăduiește,
Că doar atingându-se de mâna ei,
Aceasta se scoală și îi slujește.

Ca un mai mare între Apostoli,
A fost întâiul propovăduitor
Al cuvântului lui Dumnezeu,
Fiind el foarte convingător,

De tânăr a mers la Ierusalim (la 15 ani)
Unde locuia o soră de-a sa,
(Mama lui Ioan Marcu, vărul său)
Dorind mai mult a se cultiva.
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Ca ucenic al rabinului Gamaliel (15 ani),
Saul a devenit un bărbat instruit,
Fariseu și rabin în religia evreilor
Și toată învățătura vremii și-a însușit.

Apoi a stat 3 ani în pustiul Arabiei,
Pregătindu-se cu multă rugăciune,
Cu post și cu multe lacrimi
Pentru marea sa misiune.

Treizeci și cinci de ani, cu sârguință,
Domnului Iisus Hristos a slujit
Și nenumărate suflete, prin jertfa
Și propovăduirea sa, s-au mântuit.

Cu puterea Duhului Sfânt
Nefiind Saul luminat,
Încă nu putea crede că Hristos
Este Mesia Cel mult așteptat.

Lepădând rătăcirea în care trăise
Până atunci, cu toată forța a predicat
Credința creștină cea adevărată,
Dovedindu-se un Apostol neînfricat.

În anul 64, după prigoana lui Nero,
În Roma, capul Sfântului a fost tăiat (29 iunie)
Și la 68 de ani, „Vasul cel ales”, Pavel,
Apostolul Neamurilor, la ceruri a plecat.

Și nu înțelegea că Petru
Și ceilalți Apostoli vor vâna
Toată lumea la dreapta credință
Și pe mulți îi vor lumina.

Sub noul nume de Pavel,
Primul teolog al Bisericii a devenit
Și unul din cei mai mari Apostoli,
Fiind el și foarte bine instruit.

Ne-a lăsat ca moștenire
O zestre de mare folos;
Cele paisprezece Epistole,
Tezaur al vieții lui Hristos.

Auzind vestea mișcării produse
De predica despre Hristos
A Apostolilor, Saul a venit
La Ierusalim într-un mod imperios.

A făcut trei călătorii misionare,
Propovăduind ziua și noaptea, mereu,
Cu timp și fără timp, vestea cea bună
Despre Iisus Hristos Dumnezeu.

O adevărată știință a mântuirii,
Prin care toți cei care doresc
Să-o aprofundeze cu credință
Și dragoste, se mântuiesc.

De sinedriul din Ierusalim,
Saul a fost împuternicit
Să lupte împotriva creștinilor
Și cu mult patos i-a prigonit.

Întâi în Antiohia, în Cipru,
În Asia Mică, (țările de Răsărit),
Printre popoarele păgâne
Evanghelia lui Hristos a propovăduit.

Componenta cea mai importantă
A activității misionare a Sfântului,
Nu a fost scrisul, ci propovăduirea
Orală „adeverirea puterii Duhului”.

El pustia Biserica din Ierusalim
Participând la prinderea creștinilor,
Pe care îi târa afară din case
Și ajuta la întemnițarea lor (Fapte 8,3).

Îndemnat de Duhul Sfânt
În Macedonia și Grecia a trecut;
În cetățile Filipi, Tesalonic, Corint,
Atena, unde a fost neîntrecut,

Nu prin Scripturi (scrieri), la început,
Am învățat cunoașterea lui Dumnezeu,
Ci prin lucruri a voit Domnul să educe
Firea omului, celui zidit al Său.

La uciderea cu pietre a Sfântului
Ștefan, (ruda sa)și Saul a participat,
Că hainele agresorilor și martorilor
La picioarele tânărului Saul au stat (Fapte 7,58).

Că pe înțelepții Areopagului
Sfântul Apostol Pavel i-a uimit
Nu doar pentru bogata lui cultură,
Ci și de Duhul Sfânt a fost însuflețit.

O simplă enumerare
A Bisericilor, de Pavel întemeiate,
Ne-arată măsura uriașei sale
Lucrări misionare binecuvântate.

Dar, pe când mergea spre Damasc,
Saul a văzut pe Domnul Iisus,
Care i s-a arătat în chip minunat
Și cu asprime în glas i-a spus:

A întărit cu multe minuni
Toate cele de el propovăduite;
Peste tot preoți și episcopi a rânduit
Și foarte multe biserici au fost sfințite.

Pe acești ctitori ai credinței noastre,
Petru și Pavel, cu evlavie să-i cinstim
Și pe 29 iunie, în fiecare an,
Cu mare bucurie să-i prăznuim!

„Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?”
Și o lumină puternică l-a orbit;
Căzând la pământ și tremurând,
A rămas, jos, înmărmurit.

Apoi, marele Apostol Pavel,
Pentru ultima dată la Ierusalim a trecut,
Unde evreii l-au prins și întemnițat
Și 2 ani de zile, legat în lanțuri l-au ținut.

Că ne-au lăsat ca moștenire
Credința cea adevărată,
Au instituit Biserica Ortodoxă
Pentru noi și pentru lumea toată.

Dus la ucenicul Anania în Damasc,
(Care de Domnul a fost înștiințat),
Acesta și-a pus mâinile peste el ,
I-a redat vederea și l-a botezat (Fapte 9,17-18).

În cele din urmă, la cererea sa,
La Roma a fost transferat
Și pe a sa cheltuială, Evanghelia
Mântuirii, doi ani de zile a predicat.

Pe Petru și pe Pavel i-a lăudat Hristos,
Unuia i-a spus „Piatră” și altuia „Vas ales”;
Fiind mântuirii noastre de imens folos,
Că cele bune-au semănat și au cules.

Privegherea înțeleaptă

Un tânăr oarecare ce viețuia frumos
Și se-ntâlnea în muncă și rugă cu Hristos,
Venind spre-a se culca, când patul a desfăcut,
Colac, un pui de șarpe găsi în așternut.
Inofensiv părând și-așa nevinovat,
Nu l-a ucis de-ndată, nici nu l-a alungat,
Ci l-a hrănit cu lapte, l-a încălzit la sân,
Că se-amuza să-i fie un iubitor stăpân.
Iar șarpele creștea de-ajunse uriaș,
Se răsfăța în toate, un ticălos poznaș,

Radu Arbore

Și tânărul văzând ce greutate are,
Își înlocui patul cu unul mult mai mare,

Iubite frate, prin firea omenească
Ca să înfrunți ispita tu n-o lăsa să crească!
Și apei în zăgazuri i-ajunge o fisură,
Să nu se mai oprească, să-și rupă o spărtură.

Că șarpele-aștepta ca somn ușor să-i spună
Și fără nicio grijă dormeau ei împreună,
Așa până-ntr-o noapte, când, lunecând turbat,
Șarpele constrictor, încet, l-a sugrumat.

Păcatul cât de mic, pe cele mari adună,
Iar viciul și virtutea nu pot trăi-mpreună.
Trupului de-o clipă, ca celor pământești ,
Iar sufletului veșnic, ca veșnic să-i slujești.

Tânărul uimit îi spuse: -Acum știu
Că răul se stârpește când nu e prea târziu!
Șarpele, privindu-l pe tânăr cum murea,
Îi zise cu răceală: -Aceasta-i firea mea!

Altfel, vicleanul diavol, când sufletul ți-l cere,
Cu multă iscusință te-mbie la plăcere.
Cum furul, noaptea, o clipă doar așteaptă,
Ai grijă, privegherea să-ți fie înțeleaptă!
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Despre griji!

Duminica a treia după Pogorârea Sfântului Duh
ne pune în față o chemare stăruitoare din partea
Mântuitorului, ca mai înainte de a ne îngriji de cele
trupești, să căutăm ceea ce este mult mai trebuință
sufletului și anume: Împărăția Cerurilor. „Căutați mai
întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate
celelalte se vor adăuga vouă” (Mt. 6, 33). De altfel
ca să înțelegem corect ceea ce spune Mântuitorul
ar trebui să înțelegem că și cele de trebuință trupului
le avem tot de la Dumnezeu și de aceea preocupa-

rea primordială a omului ar trebui să fie Împărăția
lui Dumnezeu pentru care omul a fost creat, dar pe
care a pierdut-o prin călcarea poruncii lui Dumnezeu. „Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți
Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”
este chemarea pe care Mântuitorul o adresează
oamenilor. Din păcate însă omul asaltat din toate
părțile de fel și fel de griji și preocupări uită de această
chemare, inversează preocupările și în loc să caute
mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, el caută împlinirea
unor idealuri care îl deturnează de adevărata țintă
a căutărilor lui și fie că uită ce ar trebui să caute cu
adevărat, sau chiar dacă nu a uitat nu mai are timp
pentru adevărata căutare. Omul este o făptură duală,
alcătuit din trup și suflet, fapt pentru care el nu poate
face abstracție ca în orice căutare el trebuie să aibă
în vedere ambele realități ale firii sale. Nu pot să zic
că astăzi mă ocup numai de suflet și numai am nici
o treabă cu trupul, pentru că trupul este organul de
manifestare a sufletului și natura întreagă a omului,
sufletul dar și trupul transfigurat este destinat să
moștenească Împărăția lui Dumnezeu. Noi nu putem
considera că materia trupului este rea și că trebuie
să distrugem trupul pentru a elibera sufletul din închisoarea trupului, cum considerau unele sisteme

filosofice sau religioase, dintre care unele mai gândesc așa și astăzi, dar nici nu putem acorda o atenție
prea mare trupului așa încât să uităm de suflet și să
ajungem să ne pierdem sufletele, ci trebuie în deplină
unitate a celor două componente ale firii noastre să
le punem în mod corect pe linia adevăratei căutări.
Viețile Sfinților ne dau exemple de astfel de căutări
pe care noi ar trebui să le avem în vedere pentru a
putea merge pe calea împărătească, beneficiind de
experiența Părinților și neabătându-ne nici la stânga,
nici la dreapta, pentru a
ajunge la Dumnezeu. „Se
spunea despre Avva Ioan
Colovos, că i-a zis fratelui
lui mai mare: voiam să
fiu fără grijă, cum sunt
senini îngerii, nelucrând,
ci slujindu-i neîncetat lui
Dumnezeu. Și și-a dat jos
cămașa ieșind în pustie,
iar după o săptămână s-a
întors la fratele lui. Când
a bătut la ușă, l-a auzit
zicând, până să deschidă: - Cine ești? – Sunt
Ioan, fratele tău. – Ioan
s-a făcut înger și nu mai e
cu oamenii. – Eu sunt, l-a
rugat el. Și nu i-a deschis,
ci l-a lăsat să se amărască
până dimineața. Apoi i-a deschis, zicându-i: - Ești
om, trebuie să lucrezi iar ca să mănânci. – Iartă-mă,
s-a căit el”.
Omul trebuie să muncească, dar să nu socotească că totul depinde de el, a socoti astfel înseamnă a
gândi și a acționa păgânește. De asemenea a avea
în vedere numai preocupările materiale, este iarăși
semn de viață păgânească. Un creștin autentic trebuie să nu se îngrijoreze, așa cum spune Mântuitorul:
„Deci nu duceți grijă spunând: Ce vom mânca? Ori:
Ce vom bea? Ori: Cu ce ne vom îmbrăca? Căci după
toate acestea se străduiesc păgânii: că știe Tatăl
vostru Cel ceresc că aveți nevoie de toate acestea”
(Mt. 6, 31-32). Grija exagerată de nevoile materiale
și grijile vieții „îngreunează înimile”: „Căci acolo unde
este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră”(Lc.
12, 34), căci omul preocupat numai de îmbrăcăminte,
hrană și băutură, uită de menirea sa pe pământ, cuvântul lui Dumnezeu în inima unui astfel de om este
înăbușit și nu rodește. Poate nu ar trebui să ne mire
faptul că una din bolile cele mai cumplite care macină
societatea contemporană este o boală sufletească și
anume depresia, a cărei principală cauză nu este alta
decât necredința, lipsa de încredere în Dumnezeu,
care îl aruncă pe om în păcatul deznădejdiei. Într-un
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cuvânt al său Cuviosul Paisie Aghioritul spune: „Cu
cât oamenii se îndepărtează mai mult de viața cea
simplă, firească și înaintează spre lux, cu atât crește
și neliniștea din ei. Și cu cât se îndepărtează mai mult
de Dumnezeu, este firesc să nu afle nicăieri odihna.
De aceea umblă neliniștiți chiar și împrejurul lumii
– precum cureaua mașinii împrejurul roții nebune –
pentru că în toată planeta noastră nu încape multa
lor (ne)liniște. Din traiul cel bun lumesc, din fericirea
lumească iese stresul lumesc. Educația exterioară
duce în fiecare zi sute de oameni (chiar și copii mici)
la psihanalize și la psihiatri și construiește mereu
spitale de boli psihice și instruiește psihiatri, dintre
care mulți nici în Dumnezeu nu cred, nici existența
sufletului nu o primesc. Prin urmare, cum este cu
putință ca acești oameni să ajute suflete, când ei
înșiși sunt plini de neliniște? ... Când vedem un om
cu o neliniște mare, cu mâhnire și supărare, deși le
are pe toate – nu-i lipsește nimic – atunci să știm că-i

Păhărelul cu nectar
Nu sunt păgân și niciodată măcar nu mi-a trecut prin minte,
De-a-mi bate joc de cele sfinte,
C-atunci mi-aș bate joc de mine,
Dar un cerb mi-a spus că-n vremuri duse aveau și bietele jivine
Biserică, în care-adesea puteau în voie să se închine:
În fiecare sărbătoare, când toaca începea să toace,
Veneau, cu sufletul cucernic, nenumărate dobitoace:
Cu iezii lor, câteva capre, cu mieii lor, mai multe oi,
Vreo câțiva cai, vreo câțiva boi
Și, printre-aceste patrupede, un lup care, cu chiu cu vai,
Sfârșindu-și pământescul trai,
Nădăjduia să intre-n rai...
Și-acel cucernic fără seamăn, care trăia mai mult la țară,
Era bogat din cale-afară:
Avea moșii nemăsurate, argați flămânzi, copii sătui,
Un lup în fine cu renume,
Iar blană scumpă ca a lui
Nu prea aveau lupi mulți în lume...
Și lupul meu cu spete late, pătruns de-al rugăciunii har,
Venea mereu să-ngenuncheze în fața Sfântului Altar
Și ceasuri se ruga fierbinte lui Dumnezeu, în stinse șoapte,
Să-i ierte multele păcate ce-l chinuiau în orice noapte.
Apoi, sfârșind prin rugăciune iertare Cerului să ceară,
El aprindea în policandre, voinice lumânări de ceară
Și-n patru candele albastre – făcând mereu al crucii semn –
Turna, cu multă dărnicie, clondire-ntregi de untdelemn...
Dar candelele toate patru și fiecare lumânare,
Spre marea lupului mirare,
Ardeau șovăitor, o clipă, de parcă le bătea furtuna,
Apoi li se stingea lumina, pe rând, la una-câte-una,
În timp ce lumânări ca paiul și candele ca degetarul
Ardeau frumos și lin, mereu,
De parcă surâdea Altarul
Sub zâmbetul lui Dumnezeu...
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lipsește Dumnezeu. În cele din urmă, oamenii sunt
chinuiți și de bogăție, pentru că bunurile lumești nu-i
împlinesc sufletește; suferă de un chin îndoit. Cunosc
oameni bogați care au de toate și nu au copii, și tot
se chinuiesc. Se plictisesc de somn, se plictisesc de
plimbări, sunt chinuiți de toate. „În regulă”, îi zic unuia, „dacă ai timp liber, fă-ți cele duhovnicești. Citește
un ceas, citește puțin din Evanghelie”. „Nu pot”, îmi
spune. „Fă un bine, du-te la un spital și mângâie un
bolnav”. „Cum să merg până acolo?, îmi răspunde.
„Și de ce să fac aceasta?”. „Du-te și ajută vreun sărac
de prin vecini”. „Nu, nu mă mulțumește nici aceasta”,
spune. Să aibă timp liber, să aibă o grămadă de case,
să aibă toate bunătățile și să se chinuiască! Știți câți
astfel de oameni există?”.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a III-a după Rusalii, Sf. Ev. Matei 6, 22-33, Despre grijile vieții, 17 iunie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Cucernicia lupului
Simțind atunci fiorii morții adânc înfurnicându-i trupul
Și clănțănindu-i dinții-n gură, s-a întrebat pe sine lupul:
-De ce s-o fi stingând întruna, lumina candelelor mele
Și lumânările-mi de ceară, destul de mari, destul de grele,
Și-n locul lor, Sfinții Dimitrie, Ioan, Grigorie și cu Luca
Primesc doar lumânări ca paiul și niște candele cât nuca?...

Dar lupul nu găsea răspunsul, deși se frământa de-ajuns
Și pentru ca să nu-i rămână o taină-n veci de nepătruns,
Din turlă, dezlegându-și limba, îi dete clopotul răspuns:
-Ascultă-mă și ține minte
Cuvânt de aur de la mine:
În fața Sfintelor Altare sau a icoanelor preasfinte,
Numai luminile ce drepții le-aprind, ard totdeauna bine!
Tu le aprinzi într-un zadar,
La ușa Sfântului Altar
Și-atâta timp cât vei rămâne mereu același păcătos
Care-n biserică se-nchină, iar în afara ei jupoaie
Pe bietul bou, pe biata oaie,
Nu vei avea niciun folos;
Din mila Celui plin de milă, tu-n veci să nu aștepți vreun semn,
De-ar fi să arzi păduri de facle și mări întregi de untdelemn!
Sursa: Vasile Militaru, Fabule, Ed. Lumină din Lumină,
București, 2007
Sursă foto: hunting-cozia.ro
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Credința în Hristos-Dumnezeu

Evanghelia Duminicii acesteia ne vestește
despre ceva ce putem socoti ca fiind superior
credinței. Ni se arată puterea credinței în Hristos, Fiul și Trimisul lui Dumnezeu. A fi creștin nu
înseamnă pur și simplu a crede în Dumnezeu.
Astăzi, unii se consideră creștini doar pentru
faptul că „profesează” credința într-un dumnezeu, dar nu în Dumnezeul cel adevărat. Unii ca
aceștia se pretează ușor la orice sincretism și
consideră că toate religiile lumii sunt bune, ca
unele care îl conduc pe om către același dumnezeu, chiar dacă îl numesc în feluri diferite și îi
atribuie calități și funcții diferite.
A fi creștin înseamnă cu totul altceva. Un

neantul iadului său.
Evanghelia acestei Duminici ne înfățișează o
vindecare minunată, realizată de către Hristos
de la distanță pentru un bolnav din Capernaum,
numai cu cuvântul plin de putere al Domnului.
Dacă în Evanghelia după Ioan (4, 46 și urm.) este
vorba de aceeași vindecare, atunci Mântuitorul
Se afla în Cana Galileii în momentul când l-a
vindecat pe „slăbănog”, care se chinuia cumplit
(Mt. 8, 6) și care „era gata să moară”. Această
vindecare este mijlocită de credința puternică a
celui care o cere de la Iisus. O credință cu atât
mai lăudată de Mântuitorul, cu cât era ea mai
neașteptată de la un păgân cum era „sutașul”,
adică un ofițer păgân
cu un grad militar
comparabil cu acela
al unui colonel de
astăzi. Acest ofițer
nu era neapărat roman, căci împăratul
de atunci, Irod Antipa, își recruta trupele din toate regiunile
învecinate. Relatarea vrea să scoată
în evidență cât mai
clar că sutașul nu
era iudeu, ci păgân.
Un păgân vine
la Hristos și-L roagă pentru sluga sa.
„Chinul cumplit” al
slugii nu-l lasă indicreștin adevărat nu poate accepta niciun com- ferent pe stăpânul său, al cărui demers este cu
promis cu idolatria neopăgânismului New Age- atât mai mult merituos, cu cât era făcut în beneist sau cu așa zisele „spiritualități” sincretiste ficiul slugii sale. Dacă Irod auzise despre Iisus
atât de la modă în vremea noastră, care nu au și-n inima sa se trezise curiozitatea, în sufletul
nimic de-a face cu Dumnezeu și cu adevărul sutașului păgân se trezește credința. Din ceea ce
Său. Pentru omul de azi cu cel mai elementar auzise despre Domnul, el a ajuns la credință, cu
discernământ este limpede că în aceste orientări care vine la Mântuitorul și-L roagă pentru sluga
religioase lucrează puterea celui rău, care vrea sa. Și Iisus văzându-i credința, îi spune: „vesă-l îndepărteze pe omul modern de Dumnezeu. nind, îl voi vindeca” (v. 7). Deși aștepta și dorea
A fi creștin înseamnă a-L mărturisi pe Hristos vindecarea slugii sale, acum sutașul spune: „nu
ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul, înseamnă sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele,
a mărturisi credința în Sfânta Treime. Smulgân- spune numai cu cuvântul și se va vindeca sluga
du-l pe om din comuniunea cu Sfânta Treime, mea” (v. 8).
pe care ne-o mijlocește Hristos Dumnezeu prin
Sutașul mai știa un lucru, un iudeu nu intră
Duhul Sfânt, diavolul are certitudinea împlinirii niciodată în casa unui păgân. La aceasta se mai
scopului său, acela de a-și arunca victima în adaugă și umilința lui: „nu sunt vrednic”. Erau mulți
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în Iudeea care credeau că Iisus este doar un taumaturg plin de putere. Credința sutașului se ridică
deasupra acestei simple convingeri. Și cum și el
este om sub stăpânire, știe că și Iisus este „sub
o stăpânire”, cea a lui Dumnezeu. Mântuitorul
„Se minunează” că aceste mărturisiri și această
credință vin de la un păgân. Chiar spune: „Nici
în Israel n-am văzut atâta credință” (v. 10). Este
anunțată acum iconomia harului, adică învățătura
despre îndreptarea prin credință în Hristos și intrarea păgânilor în moștenirea făgăduinței. Dar
această intrare a păgânilor însemna osândirea
iudeilor care n-au primit credința în Hristos.
Ei, care erau după făgăduință „fiii împărăției”,
vor fi aruncați în „întunericul cel mai dinafară”.
Acolo vor ajunge din cauza necredinței lor toți
„fiii împărăției” care s-au făcut „fiii celui rău”.
Sfântul Ioan Evanghelistul îi compară în prima
sa epistolă chiar cu antihristul: „mulți antihriști
s-au arătat” (I In. 2, 18).
Pentru mulți din cei de astăzi, Iisus Hristos nu
este Dumnezeu și nu există din veșnicie. Ei merg
pe vechea linie arianistă și spun că Hristos este o
creatură. Unii ajung chiar să spună că poți ajunge
la Dumnezeu fără credința în Hristos Dumnezeu.
Tăgăduind pe Fiul, acești „bieți antihriști” nu-L au
nici pe Tatăl. Însuși Mântuitorul spune: „Eu sunt

Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine (In. 14, 6).
Oare cum poți sta cu Sfânta Scriptură în
mână și citind din ea să spui că Hristos nu este
Dumnezeu? Sfântul Apostol Pavel chiar așa Îl
numește, Dumnezeu: „Ai cărora sunt părinții
și din care este după trup Hristos, Cel ce este
peste toate Dumnezeu, binecuvântat în veci”
(Rom. 9, 5). Iar Sfântul Ioan scrie: „Iar acestea
s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu, și crezând, să aveți viață în
numele Lui” (In. 20, 31).
Așadar, să urmăm și noi credința curată
a sutașului, o credință care rodește cu fapte
bune și care aduce vindecare trupească și sufletească. Să nu uităm ca la rugăciunile noastre
să adăugăm Crezul, pentru că mărturisirea lui
este plină de putere și de adevăr. Să nu uităm
smerenia sutașului, să nu uităm de nimic și de
nimeni în rugăciunile noastre și, având o viață
zidită pe temelia credinței apostolice, „lui Hristos
Dumnezeu să o dăm”. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a IV-a după Rusalii,
a Vindecării slugii sutașului, Sf. Ev. Matei 8,
5-13, 24 iunie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

„De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru
Ghelasie, povățuitorul călugărilor și al credincioșilor,
podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor, sprijinitorul
celor din necazuri și făcătorule de minuni, cu
nevoințele tale chip de sfințenie te-ai arătat, iar
acum cu îngerii în ceruri te veselești, cu aceștia
roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască
nouă pace și mare milă”. Cu aceste cuvinte îl laudă
Biserica pe un sfânt român din timpuri străvechi,
trăitor în Transilvania secolelor XIV-XV.
Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț a fost
originar din părțile Transilvaniei, din satele
din Munții Apuseni. A luat din tinerețe jugul lui
Hristos, nevoindu-se ca sihastru pe valea pârâului Râmeț. Deprinzând meșteșugul luptei
duhovnicești și fiind învrednicit de darul facerii
de minuni, a coborât în obștea de la Mănăstirea
Râmeț, unde a ajuns egumen.
În tradiția locului, se spune că Sfântul Ghelasie avea doisprezece ucenici, cu care postea și
se ruga, săvârșind sfânta slujbă cu mare osârdie
și frica lui Dumnezeu. În toată săptămâna, el nu
primea mâncare, îndestulându-se cu Sfintele

Taine. Ziua mergea cu ucenicii la ascultare, iar
noaptea făcea priveghere și săvârșea Sfânta
Liturghie. Numai sâmbăta și duminica servea
ceva în trapeza mănăstirii.
Acest sfânt stareț era povățuitor duhovnicesc
al sihaștrilor din Muntele Râmeț și al sătenilor din
Țara Moților. La el veneau mulți bolnavi, mai ales
cei stăpâniți de duhuri rele și cu rugăciunea lui
se vindecau, căci avea mare dar de la Dumnezeu. Într-o zi, fiind cu ucenicii la adunat de fân
în poiana mănăstirii și fiind mare arșiță, Cuviosul
Ghelasie s-a rugat lui Dumnezeu și, făcând de
trei ori semnul crucii cu toiagul, a lovit cu el în
pământ și de acolo a ieșit apă. Acest izvor de
apă rece se vede până în zilele noastre și se
cheamă „Izvorul Cuviosului Ghelasie”.
Nu știm când Sfântul Ghelasie a fost ridicat
la treapta arhieriei. O inscripție din biserica
Mănăstirii Râmeț amintește de „Arhiepiscopul
Ghelasie” și zugravul „Mihul de la Crișul Alb”,
precum și anul 1376. Este primul arhiepiscop al
Transilvaniei atestat cu numele.
Continuare în pagina 12

Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț (30 iunie)
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Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț (30 iunie)

Urmare din pagina 11
Cuviosul Ghelasie și-a cunoscut mai dinainte
sfârșitul, urcând cu asinul său în poiană la adunat
de fân. Rugându-se mult, și-a chemat ucenicii,
poruncindu-le să trăiască în desăvârșită dragoste, să iubească biserica și să fugă de beție
și desfrânare. Apoi, sărutându-i pe toți, și-a dat
sufletul în brațele lui Hristos. În ceasul când
asinul cobora de pe munte cu trupul Sfântului,
clopotele de prin sate au început să sune sin-

lui Dumnezeu și mulțumind Sfântului Ghelasie
pentru vindecare.
O altă femeie, Elisabeta, din satul Albina
(jud. Timiș), s-a îndoit de puterea vindecătoare
a moaștelor Sfântului Ghelasie. I s-a umplut
mâna dreaptă de un miros greu și nu o mai putea
mișca. După trei zile de rugăciune și pocăință,
Sfântul Ghelasie i-a vindecat mâna. Un sectar
din Cocora (jud. Alba), fiind adus paralizat la
Râmeț, s-a vindecat prin mijlocirea Sfântului și
a revenit la dreapta credință.
Ținând seama de toate acestea,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în ședința sa din 20 iunie
1992, a hotărât canonizarea Sfântului
Ierarh Ghelasie. Canonizarea solemnă
s-a făcut pe 29 iunie același an, cu zi
de pomenire 30 iunie.
Să ne rugăm și noi Sfântului Ghelasie cu următoarele cuvinte: „Fii
povățuitorul și călăuzitorul nostru pe
cărările cele necunoscute ale vieții,
pentru ca, urmând pilda credinței și a
dragostei tale față de Hristos, să ne
învrednicim de darurile Sale și, trecând
din această viață, să ne bucurăm, împreună cu tine și cu toți cei bineplăcuți
din veac ai Domnului, de Împărăția
cea nesfârșită a cerurilor; ca acolo,
înconjurați de cetele îngerești, să aducem mărire și cinstire lui Dumnezeu
cel în Treime închinat: Tatălui și Fiului
și Sfântului Duh, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin”.
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