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Editorial

Chemarea la nuntă!

Această Pildă a nunții fiului de împărat are o
interpretare istorică și una personală. Interpretarea istorică este următoarea: Împăratul care
face nuntă pentru fiul său este Însuși DumnezeuTatăl. Fiul de împărat este Domnul nostru Iisus
Hristos. Nunta este Împărăția lui Dumnezeu.
Mireasa este Biserica, adică toți oamenii care
sunt chemați la mântuire. Mai întâi Evanghelia
prezintă chemarea iudeilor la mântuire, popor
ales din Avraam, pentru care Dumnezeu a trimis
pe proroci, slujitorii Săi care vesteau venirea în
lume a lui Mesia (Hristos), și care îndemnau
poporul să păzească poruncile lui Dumnezeu.
Însă aceștia au adus diferite motivații pentru a
nu răspunde chemării, prin care se arată că erau
preocupați de cele trecătoare și nu mai avea timp
să se pregătească și pentru cele veșnice. Alții
au răspuns cu ostilitate și împotrivire până la a-i
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

omorî pe slujitorii împăratului. Istoric acest fapt
s-a petrecut prin atitudinea iudeilor față de proroci, pe unii i-au ucis cu pietre, pe alții i-au tăiat
cu fierăstrăul, alții au fost aruncați în temnițe sau
alungați. Împăratul s-a mâniat și a trimis oștile
sale care au nimicit pe ucigași iar cetății lor i-au
dat foc. Evenimentele s-au întâmplat întocmai
prin invaziile popoarelor străine, atunci când cetatea Ierusalimului și templul au fost incendiate.
Dar pentru că nunta era pregătită iar cei invitați
au refuzat să răspundă la chemare, împăratul a
trimis din nou pe slujitori la răspântiile drumurilor
și pe care îi vor găsi să-i cheme la nuntă. Aceasta este chemarea neamurilor sau a popoarelor
păgâne la mântuire, buni și răi, oameni aflați la
răspântii de drumuri, care nu știau pe ce cale să
meargă, care nu știau Calea adevărată și care
nu au avut niciodată pretenția că sunt popor ales,
așa cum se considerau iudeii. Apostolii, trimișii
Mântuitorului Hristos să vestească Evanghelia la
toate neamurile, care erau păgâne și politeiste,
rătăcind la răspântii de istorie, fără călăuzirea
Revelației, care locuiau întru întuneric și în
umbra morții (Mt. 4, 15). Chemarea popoarelor
păgâne arată că iubirea lui Dumnezeu este
universală, ea cuprinzând întreaga umanitate,
fără excluderea cuiva. Dar pe când casa era
plină de oaspeți, împăratul a venit și a văzut că
unul dintre ei nu avea haină de nuntă. Deși l-a
numit prieten, adică cunoscut, totuși lipsa hainei,
adică a pregătirii anterioare, pentru a răspunde
invitației de care era conștient de mult, i-au adus
excluderea de la comuniunea și bucuria nunții.
Acesta este momentul judecății când vor fi
cântărite credința și faptele fiecăruia, în funcție
de care v-a fi răsplata. Pentru că chemarea de a
intra în Împărăția lui Dumnezeu, o avem adresată din momentul nașterii în lumea aceasta. Dar
dacă mulți sunt chemați, însă puțini sunt aleși,
înțelegem că toți suntem chemați de Dumnezeu,
care voiește ca toți oamenii să se mântuiască,
însă alegerea depinde de noi, de răspunsul și
pregătirea pe care fiecare dintre noi le dăm la
chemarea divină.
Continuare în pagina 2
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Convorbirea lui
Iisus cu Nicodim

Cele cinci versete din pericopa evanghelică
de astăzi fac să mediteze cititorul sau ascultătorul la răscumpărare, la iubire, la suferință sau
la jertfă. La o oră târzie din noapte, pe când
Mântuitorul Se găsea la Ierusalim, primește o
vizită neașteptată, o vizită care L-a surprins. Și
aceasta pentru că vizita I se făcea pe ascuns.
Am putea spune că era o audiență secretă a
unui fariseu la Dumnezeu.
Despre farisei se știe ce spuneau în față. Va
fi interesant să vedem ce spune unul ca acesta
în taină. Fapta lui era o faptă de îndrăzneală și
curaj. Unul din ceata celor aleși, cu mare trecere la popor și cu mare autoritate venea acum
în ascuns, se arată acum interesat de lucruri
esențiale, fără să mai „strecoare țânțarul și să
înghită cămila”. Era o rară excepție ca un fariseu
să vină la Mântuitorul și să-L întrebe fără să
aibă gând de ispitire. N-a venit să-L prindă în
cuvânt, ci a venit cu gând curat. Face mai întâi
o declarație: „Rabi, știu că ești învățător venit de
la Dumnezeu!”, apoi și-a dezvăluit numele: Nicodim și se arată mai degrabă sincer decât șiret.
Mântuitorul îi vorbește despre Botez, despre nașterea „din apă și din duh” pe care n-a
înțeles-o la început Nicodim. Cel botezat devine om și intră sub regimul poruncilor. Cel care
se naște din trup este pământesc. Cel botezat
a intrat în familia cerească. Acum, noi toți cei
botezați suntem sub grija, conducerea, povața,
supravegherea și ajutorul lui Dumnezeu. Prin
Botez intrăm în ordine și rânduială, am ieșit de
sub vechiul blestem biblic și reintrăm în grațiile
lui Dumnezeu. Aceasta este de fapt intrarea în
har, în Duh, îndumnezeirea, pentru că Duhul
Sfânt e a treia Persoană a Sfintei Treimi.
De aceea Domnul vorbește despre cer, ca
Unul Care S-a pogorât din cer și nimeni nu
s-a pogorât din cer, decât Mântuitorul. Iisus Își
dezvăluie identitatea Sa, încercând să fie făcut
înțeles de logica ascultătorului. Iisus Se descoperă a fi autoritatea afară de care alta mai mare
nu era. Descoperirea Lui este uluitoare. De
aceea Nicodim nici n-a replicat. Doar a ascultat.
Domnul vorbește acum chiar altfel decât Legea,
deși nu desființa Legea. Cum putea un om ca
Nicodim, crescut în Legea lui Moise, să accepte
o nouă autoritate care să-l corecteze pe Moise?
Continuare în pagina 3
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Haina de nuntă este harul lui Hristos primit
prin Taina Sfântului Botez, dar pe care îl pierdem
prin păcatul ce îl săvârșim cu gândul, cu vorba
și cu fapta și pe care o redobândim prin Taina
Pocăinței, înțeleasă atât ca taină cât și ca stare
și prin Taina Sfintei Împărtășanii. Interpretarea
personală este legată de raportarea fiecărui om
la chemarea adresată de Dumnezeu. Ospățul
duhovnicesc la care suntem chemați aici pe
pământ este Biserica lui Hristos unde suntem
invitați să participăm la slujbele dumnezeiești
și în special la dumnezeiasca Liturghie și la
împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos.
Refuzul prezenței noastre la acest ospăț și
disprețuirea împlinirii faptelor bune prin păzirea
poruncilor dumnezeiești atrage după sine lipsa
de pregătire, a hainei cu care fiecare om se va
înfățișa în Împărăția Cerurilor, a cărei pregătire
începe de aici de pe pământ.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XIV-a după Rusalii,
Pilda nunții fiului de împărat,
Sf. Ev. Matei 22, 1-14, 2 septembrie)
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Convorbirea lui Iisus cu Nicodim

Urmare din pagina 2
Iisus leagă prin logica Sa cele două autorități:
cea a lui Moise, care era garantată, cu a Sa,
care trebuia demonstrată. Domnul îi vorbește
de Moise în limba pe care Nicodim o știa cel mai
bine, în limba Legii. L-a atras pe terenul Său.
Tânărul provocator „Care vine de sus” îl întrecea
în tâlcuirea Legii.
De ce Moise a înălțat șarpele de aramă?
Iar acum Fiul Omului trebuia să Se înalțe?
Unde sunt cei mușcați de șarpe? Multe întrebări creează o mare încurcătură în mintea lui
Nicodim. E și normal, în mintea bătrânului nu
existau concepte ca „Fiul lui Dumnezeu”, „Întrupare” sau „viața veșnică”. Noi, cei ce ascultăm
acum, știm ce a vrut să spună Domnul. Știm
de ce a făcut analogia șarpelui de aramă cu
Sfânta Cruce, ea este o profeție despre Sine.
De aceea, „tot cel ce crede în El să nu piară,
ci să aibă viață veșnică”. La Crucea lui Iisus
trebuie să privim toți, pentru că ea este mijlocul
prin care toți am fost răscumpărați și toți ne-am
vindecat de păcate. Șarpele de aramă a fost
prefigurarea Crucii, a Răstignirii și a izbăvirii
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prin ea. Izbăvirea vine din credință și din fapte.
Conform Evangheliei după Matei la capitolul
XXV, Mântuitorul în cuvântul despre Judecata
de Apoi vorbește despre fapte.
Unii cred că dacă au doar credință se pot
mântui. Ei sunt ca cei care au cumpărat arama
drept aur. S-au făcut cumpărători de „mântuire
ieftină” și cred că dacă au citit o lecție, au învățat
toată cartea. Sfântul Ambrozie spune: „Credința
este aceea care dă valoare milei. Fără credință,
îndrumarea este goală, lipsită de substanță.
Credința împrumută tuturor virtuților temelia lor
cea trainică”. Fără fapte, credința e bună, dar nu
ia premiu. Nu are substanță și trăinicie. O faptă
bună o judecă Dumnezeu și n-o poate judeca
rău. Cel care zice că are credință, dar ține mâna
în buzunar, nu are cu ce deschide ușa Împărăției
cerurilor. Idealul rămâne totuși cel sigur: credința
și faptele bune. Sau faptele bune izvorâte din
credință. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica dinaintea
Înălțării Sfintei Cruci,
Sf. Ev. Ioan 3, 13-17, 9 septembrie)

Botezul lacrimilor și renașterea duhovnicească

Pocăința și mărturisirea păcatelor nu pot
fi despărțite una de cealaltă. Pocăința este
„botezul lacrimilor” prin care omul renaște
duhovnicește. Pocăința adevărată nu se realizează doar îndepărtându-ne de păcatele făcute
înainte, ci implică și săvârșirea de fapte bune.
Fiind o lucrare care nu se sfârșește niciodată,
trebuie ca în rugăciunile noastre, să cerem de la
Dumnezeu mereu pocăință, întrucât doar de ea
avem nevoie, nicidecum de harisme. De aceea,
zilele în care nu ne-am pocăit și nu ne-am întristat pentru păcatele noastre sunt pierdute, chiar
dacă am făptuit alte lucruri bune.
Înainte de toate, pocăința curată înseamnă
conștientizarea propriilor greșeli, părerea de rău
și durerea pentru păcatele făcutexxxxxxxxx. Apoi
urmează ca omul să ceară iertare de la Dumnezeu și să se mărturisească. În felul acesta va
veni și mângâierea dumnezeiască. De fiecare
dată însă, duhovnicul trebuie să-i amintească
celui care se mărturisește că esențială este
schimbarea vieții, pentru ca astfel să primească
milă de la Dumnezeu.
Sf. Ioan Gură de Aur vorbea despre cinci

căi de pocăință: „Prima, osândirea păcatelor;
a doua, iertarea păcatelor semenilor noștri; a
treia, rugăciunea; a patra, milostenia; a cincea, smerenia” (Sf. Ioan Gură de Aur, „Despre
mărginita putere a diavolului. Despre căință.
Despre necazuri și biruirea tristeții”, EIBMBOR,
București, 2005, p. 38). Există și cazuri în care
întristarea pentru căderile în păcate este cauzată
de egoism. În aceste situații, pocăința nu este
însoțită și de binecuvântata mângâiere. Atunci
nu există smerenie, zdrobire de inimă, ci doar
egoism, iar egoismul aduce întotdeauna întristare și neliniște.
„Când omul nu are pocăință, ci se mâhnește
din egoism, din dorința de a plăcea oamenilor,
fiindcă a scăzut în ochii celorlalți, atunci există înlăuntrul său neliniște, otravă, durere” (Sf. Paisie
Aghioritul, „Patimi și virtuți”, Ed. Evanghelismos,
București, 2007, pp. 137-138). Sfântul Paisie
Aghioritul vorbește și despre așa-zisa „pocăință
de nevoie”: „Adică îți cer să mă ierți pentru un
rău ce ți l-am făcut ca să scap de consecințe,
dar lăuntric nu mă schimb.
Continuare în pagina 4
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Botezul lacrimilor și renașterea duhovnicească

Urmare din pagina 3
Omul îndrăcit se face, chipurile, că se
pocăiește și lucrează cu viclenie, face metanii
cu bunătate prefăcută, ca să-i înșele pe ceilalți.
Dar și faptul de a merge cineva să-și spună
păcatele sale duhovnicului, pentru că se teme
ca nu cumva să meargă în iad, nici aceasta nu
este pocăință. Pentru că acesta nu se pocăiește
pentru păcatele lui; ci problema lui este să nu
meargă în iad.
Pocăința adevărată este ca mai întâi omul săși simtă greșeala sa, să-l doară, să ceară iertare
de la Dumnezeu și apoi să se spovedească.
Astfel va veni mângâierea dumnezeiască. De
aceea totdeauna recomand pocăință și mărturisire. Numai spovedanie niciodată nu recomand”
(Sf. Paisie Aghioritul, „Nevoință duhovnicească”,
Ed. Evanghelismos, București, 2002, p. 173).
Dumnezeu judecă pocăința pe măsura smereniei și nu a ostenelilor exterioare. Din acest motiv,
cei mai fericiți oameni
sunt aceia care s-au pocăit cu durere și zdrobire
lăuntrică. În zilele noastre vezi tot mai rar un om
echilibrat și îmbunătățit
duhovnicește. În contextul societății actuale,
în care păcatul a devenit
aproape o modă, omul
nepocăit este cel mai
fără de minte din lume,
deoarece pe lângă faptul că este chinuit de o
necontenită neliniște, pentru că nu se pocăiește
ca să scape de acest mic iad, care-l va duce în
cel mai mare, cel veșnic, se lipsește și de bucuriile paradisiace de pe pământ, care vor fi cu
mult mai mari în rai, alături de Dumnezeu (Sf.
Paisie Aghioritul, „Epistole”, Ed. Evanghelismos,
București, 2005, p. 147).
Așa cum observa Sfântul Paisie Aghioritul,
oamenii vremurilor noastre sunt tot mai istoviți,
confuzi și întunecați de patimi. Împuținarea
părinților duhovnicești cu experiență și a credinței
lucrătoare vor face ca bisericile să se golească,
în timp ce clinicile de psihiatrie vor deveni tot
mai neîncăpătoare. Poate, mai mult ca oricând,
este nevoie de duhovnici care să se apropie de
semeni cu iubire, să-i îndrume pe calea mântuirii

cu discernământ duhovnicesc, dar și de credință
vie și de ascultare.
În privința așa-ziselor „boli ale civilizației”
(depresia, anxietatea, angoasa etc.), Părintele Paisie Aghioritul era categoric în afirmații:
„Ascultați ceea ce vă spun: clinicele de psihiatrie
ar fi goale dacă creștinii s-ar mărturisi curat,
sincer, cu smerenie, făcând ascultare de un
duhovnic experimentat, care se poate să fie și
puțin aspru. Atunci nimeni n-ar avea angoasă,
probleme și mari ispite. Trebuie să știți că toate
pornesc de la egoism, neascultare și gânduri
rele. Ascultarea înseamnă viață, neascultarea
moarte” (Sf. Paisie Aghioritul, „Mica Filocalie”,
Ed. Egumenița, Galați, 2009, p. 45).
În trecut exista pocăință sinceră, adică cel
care se pocăia nu se mai întorcea la păcat.
Esențial este ca lumea să se pocăiască, deoarece
pocăința curată ajută mult, contribuind la dispariția
răului din lume. Există o singură diferență în ce
privește mântuirea: „Împărăția
lui Dumnezeu va fi plină de
păcătoși pocăiți, în timp ce
iadul va fi plin de păcătoși
nepocăiți” (Ibidem, p. 108).
Dacă oamenii nu se vor pocăi,
dacă nu se vor întoarce la
Dumnezeu își vor pierde viața
cea veșnică. Omul trebuie
ajutat să înțeleagă care este
sensul adânc al vieții, să simtă
mângâierea lui Dumnezeu,
întrucât țelul său este să urce
duhovnicește, să se asemene
în toate lui Dumnezeu, nu să păcătuiască.
Părintele Adrian Colina,
Parohia Maglavit, jud. Dolj
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie
după Ioan
CAPITOLUL XXI

1. După acestea, Iisus S-a arătat iarăși
ucenicilor la Marea Tiberiadei, și S-a arătat
așa:
2. Erau împreună Simon-Petru și Toma,
cel numit Geamănul, și Natanael, cel din
Cana Galileii, și fiii lui Zevedeu și alți doi
din ucenicii Lui.
3. Simon-Petru le-a zis: Mă duc să
pescuiesc. Și i-au zis ei: Mergem și noi cu
tine. Și au ieșit și s-au suit în corabie, și în
noaptea aceea n-au prins nimic.
4. Iar făcându-se dimineață, Iisus a stat
la țărm; dar ucenicii n-au știut că este Iisus.
5. Deci le-a zis Iisus: Fiilor, nu cumva
aveți ceva de mâncare? Ei I-au răspuns:
Nu.
6. Iar El le-a zis: Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți afla. Deci au
aruncat-o și nu mai puteau s-o tragă de
mulțimea peștilor.
7. Și a zis lui Petru ucenicul acela pe
care-l iubea Iisus: Domnul este! Deci Simon-Petru, auzind că este Domnul, și-a
încins haina, căci era dezbrăcat, și s-a
aruncat în apă.
8. Și ceilalți ucenici au venit cu corabia,
căci nu erau departe de țărm, ci la două
sute de coți, trăgând mreaja cu pești.
9. Deci, când au ieșit la țărm, au văzut
jar pus jos și pește pus deasupra, și pâine.
10. Iisus le-a zis: Aduceți din peștele pe
care l-ați prins acum.
11. Simon-Petru s-a suit în corabie și a
tras mreaja la țărm, plină de pești mari: o
sută cincizeci și trei, și, deși erau atâția, nu
s-a rupt mreaja.
12. Iisus le-a zis: Veniți de prânziți. Și nici
unul din ucenici nu îndrăznea să-L întrebe:
Cine ești Tu?, știind că este Domnul.
13. Deci a venit Iisus și a luat pâinea și
le-a dat lor, și de asemenea și peștele.
14. Aceasta este, acum, a treia oară
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când Iisus S-a arătat ucenicilor, după ce
S-a sculat din morți.
15. Deci după ce au prânzit, a zis Iisus
lui Simon-Petru: Simone, fiul lui Iona, Mă
iubești tu mai mult decât aceștia? El I-a
răspuns: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc.
Zis-a lui: Paște mielușeii Mei.
16. Iisus i-a zis iarăși, a doua oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubești? El I-a zis:
Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Zis-a
Iisus lui: Păstorește oile Mele.
17. Iisus i-a zis a treia oară: Simone, fiul
lui Iona, Mă iubești? Petru s-a întristat, că
i-a zis a treia oară: Mă iubești? și I-a zis:
Doamne, Tu știi toate. Tu știi că Te iubesc.
Iisus i-a zis: Paște oile Mele.
18. Adevărat, adevărat zic ție: Dacă erai
mai tânăr, te încingeai singur și umblai
unde voiai; dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te
va duce unde nu voiești.
19. Iar aceasta a zis-o, însemnând cu ce
fel de moarte va preaslăvi pe Dumnezeu.
Și spunând aceasta, i-a zis: Urmează Mie.
20. Dar întorcându-se, Petru a văzut
venind după el pe ucenicul pe care-l iubea
Iisus, acela care la Cină s-a rezemat de
pieptul Lui și I-a zis: Doamne, cine este cel
ce Te va vinde?
21. Pe acesta deci, văzându-l, Petru a
zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce se
va întâmpla?
22. Zis-a Iisus lui: Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Tu
urmează Mie.
23. De aceea a ieșit cuvântul acesta
între frați, că ucenicul acela nu va muri;
dar Iisus nu i-a spus că nu va muri ci: dacă
voiesc ca acesta să rămână până voi veni,
ce ai tu?
24. Acesta este ucenicul care mărturisește
despre acestea și care a scris acestea, și
știm că mărturia lui e adevărată.
25. Dar sunt și alte multe lucruri pe care
le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu
de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar
cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Amin.
Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Nașterea Maicii Domnului
(8 septembrie)
Dumitra Groza

Vrut-a Domnul să ne-arate
Iubirea Sa nemăsurată,
Ce-a izvorât din veșnicie
Pentru noi și lumea toată.

Din pântece neroditor,
Bunul Dumnezeu a rânduit
Să se nască desăvârșita Pruncă,
Maica Domnului Slăvit.

Mai mare este vrednicia
Celor doi părinți dumnezeiești
Decât a lui Avraam și a Sarei
Sau a altor cupluri pământești.

După căderea în păcat
A celor doi protopărinți,
Dumnezeu mult S-a întristat,
Că ei au devenit nefericiți.

Părinții Ioachim și Ana,
Plini de toată fapta bună,
Au ajuns la bătrânețe
Rugându-se împreună.

La această vrednicie,
N-au ajuns până ce nu au rugat
Pe Dumnezeu în amărăciunea
Sufletului lor cel întristat

În sânul Sfintei Treimi
Hotărâre importantă S-a luat,
Ca pe Adam și urmașii săi
Domnul să îi scoată din păcat.

Ioachim era din Nazaretul Galileei,
Fiind din neam împărătesc,
Iar Ana era din Bethleem
Și era din neam preoțesc.

Și în mâhnirea inimii lor,
Cu mult post și rugăciune,
Având o viață înfrânată și sfântă
Și foarte multe fapte bune.

Văzându-i disperați și smeriți
Le-a promis un Mântuitor,
Care, prin sacrificiul suprem,
Să le vină oamenilor în ajutor.

Această însoțire de neam mare
A fost de Domnul binecuvântată ,
Că prin viețuirea cea fără prihană
Au ajutat lumea toată.

Când și mai mult se întristau
Pentru a lor nerodire,
Ioachim s-a dus la Ierusalim
Spre-a unui mare praznic cinstire.

De atunci s-a hotărât în Cer
Ca Fiul lui Dumnezeu cel Sfânt,
Pentru a noastră mântuire
Să Se pogoare pe pământ.

Având bogăție materială
Trăiau în perfectă armonie,
Umblând în toate poruncile,
Ca pe placul lui Dumnezeu să fie,

Și a adus el multe daruri,
La biserică, Domnului Dumnezeu,
Unde toți fiii lui Israel
Aduceau daruri, la praznic, mereu,

Fiul, ascultând de Tatăl
Și de Duhul Sfânt, S-a învoit
Să ia firea omenească,
Pentru noi, la momentul potrivit.

Iar la tot praznicul, își împărțeau
Averile materiale, la trei:
O parte pentru săraci, una
Pentru biserici, iar alta pentru ei.

Dar spre mâhnirea și-ntristarea lui,
Arhiereul Isahar nu le-a primit,
Reproșându-i că nu are urmași
Și public, pe Ioachim, l-a umilit.

N-a răbdat Domnul să ne vadă
Robiți de puterea celui rău
Și a plecat în căutarea noastră
Spre-a ne întâlni cu Dumnezeu.

Atât de plăcuți lui Dumnezeu
Erau, încât i-a învrednicit
Să fie născători Fecioarei
Prin care toți ne-am mântuit.

Și chiar un oarecare evreu,
Cu răutate l-a înfruntat,
Spunându-i că neavând copii,
De Domnul nu este binecuvântat.

Cu bunăvoirea Tatălui
Și cu umbrirea Duhului Sfânt,
Fiul a plecat cerurile
Și S-a pogorât pe pământ.

Mai înainte Domnul a ales-o
Pe cea mai sfântă între sfinți,
Să-I fie Lui cinstită Maică
Născută din perfecți părinți.

S-a mâhnit și s-a dus întristat
Ioachim, iar bucuria praznicului,
În plângere s-a transformat
Și-n tânguirea sufletului.

Pentru ca Dumnezeu să poată
Să mântuiască omenirea,
Era nevoie de persoana cea
Mai-naltă decât toată zidirea,

Că nu erau în vremea aceea
Între oameni, pe pământ,
Mai bine plăcuți lui Dumnezeu
Decât acest cuplu cinstit și sfânt.

Rușinat, defăimat și răvășit,
În pustie, la ciobanii săi a plecat,
Hotărât să nu vină acasă,
Până ce Domnul nu-l va fi ascultat.

În care dreptatea și curățenia,
(Pentru a Domnului Întrupare),
Să fie prezente la un nivel,
Ce nu poate avea asemănare.

Că precum Domnul singur avea
Să se întrupeze din Maica Preacurată,
Tot așa și Maica Sa trebuia
Să se nască din părinți fără de pată.

Aducându-și aminte de Avraam,
Ce-a avut fii la bătrânețe
S-a rugat cu lacrimi fierbinți,
Cum a făcut din tinerețe.

Dumnezeu, ca și îngerul,
Nu vine unde e răutate,
Unde este păcat sau necredință,
Ci sfințire, curăție și bunătate.

Însoțirea acestor sfinți părinți,
Zeci de ani s-a ținut fără copii,
Pentru a se arăta puterea darului
Lui Dumnezeu, întru nașterea de fii.

Voia să stea 40 de zile-n pustie,
Cu post și mai multă rugăciune,
Până ce Domnul nu-l va milui
Și-l va scăpa de amărăciune.

Fecioara Maria întrunea
Toate condițiile pentru a primi,
Ca Mamă, pe Fiul lui Dumnezeu,
Cel Care ne va mântui.

Pentru că a naște pântecele
Cel neroditor și îmbătrânit,
Este doar prin puterea harului
Dumnezeiesc cel preaslăvit.

Și Ana se tânguia acasă,
Rugându-se neîncetat,
Comparându-se cu mamele,
Ce, spre deosebire de ea, au procreat.

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

CALEA ÎNĂLȚĂRII, Anul X, nr. 109, septembrie 2018

7

Văzând în grădină-un cuib cu pui,
Durerea ei era și mai mare,
Mai ales că a aflat ce-a pățit
Ioachim, și, despre a lui defăimare.

Veșnic al lui Dumnezeu cu oamenii,
Puntea de legătură între cer și pământ,
Unul din Sfânta Treime, și anume,
Pe Însuși Dumnezeu Cuvântul.

Maria este cea care L-a umanizat
Pe Fiul lui Dumnezeu,
L-a încăput pe Cel neîncăput,
Bucurându-se de cinstire mereu.

Dar Dumnezeu cel milostiv,
Avea cu ei un plan minunat
Știindu-le bunătatea, dărnicia
Și sufletul lor neîntinat.

I-au pus numele Maria,
Așa cum Îngerul le-a vestit,
Ce-nseamnă: Doamnă, Împărăteasă,
Fiind un nume preaiubit,

Este socotită cea dintâi
Și mai mare decât toți sfinții
„Mai cinstită decât Heruvimii
Și mai slăvită decât Serafimii.”

A trimis pe Sfântul Înger
Cu o veste uimitoare,
Aceea că vor aduce pe lume
Pe a Domnului Născătoare.

Că astăzi a venit pe lume(8 sept.)
Aceea ce a fost, este și va fi:
Fiica Părintelui Ceresc, Mama Fiului,
Mireasa Duhului, spre-a ne mântui.

Ea a adus la lumea toată
Bucurie și binecuvântare,
Viața cea adevărată
Prin smerenie și ascultare.

Îngerul i-a spus Anei cu bucurie,
Că rugăciunea ei a fost auzită,
Că lacrimile sale au străbătut norii
Și va fi de Domnul dăruită.

Nu se poate spune-n cuvinte
Mulțumirea și bucuria lor cea mare,
Că au primit la bătrânețe,
A Domnului binecuvântare.

Prin nașterea Fecioarei, serbăm
Schimbarea celor trecătoare
Ale Legii, cu cele dăinuitoare
Și în veacuri, nepieritoare.

Că va naște la bătrânețe
Pe fiica binecuvântată,
Pe care-o vor cinsti toate neamurile
Și de care se va bucura lumea toată.

Astăzi s-a ridicat ocara
Și umilințele au dispărut,
Tristețea s-a schimbat în bucurie,
Când darul dumnezeiesc au văzut.

Prin Maria cunoaștem destinul
Omenirii, de a-L purta pe Dumnezeu,
În trup prin Euharistie, dar
Și în suflet prin credință mereu.

Se va chema numele ei Maria
Și prin ea se va da mântuire
La toate semințiile pământului
Și va dăinui întru cinstire.

Astăzi ușile cele sterpe se deschid
Și Ușa cea feciorească răsare, anume,
Din care și prin care Dumnezeu ,
Cel mai de cinste decât toate, vine-n lume.

Maria este simbolul bunătății
Și al harului lui Dumnezeu,
Pe care le posedă din plin
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Bucuria Anei a fost imensă
Și i-a promis lui Dumnezeu,
Că va dărui Prunca sa Bisericii,
Să Îi slujească Domnului mereu.

Astăzi s-a zidit ușa spre răsărituri,
Ușa prin care Domnul va intra,
Și va ieși și ea va rămâne încuiată
Și mereu sigilată se va afla.

Fecioara este primul om,
Care prin viața ei a arătat
Ce este natura umană veritabilă,
Așa cum Dumnezeu ne-a creat.

În același timp Îngerul Gavriil
Și pe Ioachim l-a înștiințat;
Plecând el la Ierusalim, s-a-ntâlnit
Cu Ana și împreună s-au rugat.

A sosit vremea mântuirii noastre,
Că celor din întuneric ne-a răsărit,
Raza soarelui celui înțelegător,
A Domnului Hristos Cel slăvit.

Știm că ceea ce ne face oameni,
Este iubirea de Dumnezeu
Și viața în conformitate cu rațiunea
Oricând și oriunde, la bine și la greu.

Au mulțumit lui Dumnezeu
Pentru vestea minunată
Și întorcându-se la casa lor,
Fiind împreună, au zămislit îndată.

Astăzi s-a născut lui Adam și Evei
Nepoata și Doamna, ceea ce slăbește
Legăturile iadului, pierderea
Blestemului și Lumina se ivește.

Deși născută cu păcatul
Strămoșesc , Maria s-a păstrat curată,
De la începutul vieții până la sfârșit,
Având acea frumusețe neîntinată.

Au așteptat cu rugăciune
Și slavă, fericitul eveniment,
Într-o atmosferă sfântă
Au pregătit acel moment.

La doar 6 luni de zile,
Prunca primii cinci pași a făcut;
Să-și arate bucuria fără margini,
(Știind taina), Sfânta Ana s-a abținut.

Numai așa Logosul divin
A putut să ia trup omenesc
În pântecele Fecioarei,
El, Fiul cel Dumnezeiesc.

O cameră preafrumoasă
Maicii Domnului i-au pregătit
Și atâtea lucruri minunate
I-au aranjat de „bun venit”.

Când micuța a împlinit primul an,
Cu prieteni și preoți au sărbătorit;
Adusă din camera ei curată și sfințită,
Binecuvântarea preoților a primit.

Opera Întrupării Cuvântului,
Este nu doar lucrarea Sfintei Treimi,
Ci și rodul voinței și credinței
Mariei, ce este mai sus de heruvimi.

Când s-a împlinit sorocul, Ana,
O fetiță binecuvântată a născut,
Spre uimirea și bucuria tuturor
Celor care i-au cunoscut.

În atmosfera psalmilor și-n lumina
Lumânărilor prunca s-a aflat
Și-n credință a crescut până la trei ani
Și jumătate, când la templu a intrat (21 nov.).

Superioritatea Mariei se vede
Din faptul că Domnul Iisus
Nu-Și putea alege drept mamă,
Decât persoana cea mai de sus,

O pruncă de-o frumusețe rară,
A sosit pe-acest pământ,
Demnă să primească-n sânu-i,
Pe Cel ce-avea să fie Noul Legământ

Maria a venit pe lume ca un chivot
Având în ea dreapta Tatălui Ceresc
Prin care au fost date lui Moise
Tablele Legii, pentru neamul pământesc.

Prin care să se vadă scopul
Pentru care ne-a creat Dumnezeu,
Un om capabil să slujească
Gândului dumnezeiesc mereu.
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Maria, este jertfa de curăție
Pentru întreaga umanitate,
Înainte de răstignirea lui Hristos,
Jertfa care le-a întrecut pe toate

La ușa milostivirii îndurărilor ei
Nimeni nu oprește pe cel ce vine sfios,
Ci intră doar cu rugăciunea
Și primește dar spre cererea de folos.

Mulțumim Maicii Preacurate
Că s-a învrednicit pentru noi,
Să aibă calități de excepție,
Prin care ne va scoate din nevoi.

Și a împăcat desăvârșit
Pe toți oamenii cu Dumnezeu,
Iar cei ce vor face voia Tatălui
Vor putea să fie cu Domnul mereu.

„Nașterea Maicii Domnului” (pe 8 sept.)
Este prima și marea sărbătoare,
Din Anul Bisericesc și pentru
Ortodocși, de o imensă valoare.

O slăvim, îi mulțumim și o rugăm
Să ne fie alături mereu,
Să ducă rugăciunile noastre
Sus, la Fiul său și Dumnezeu!

Fecioara Maria are toate darurile:
Puterea de la Tatăl, ca fiică a Lui,
Înțelepciunea de la Fiu, ca Maică
Și de la Duhul Sfânt, puterea Harului.

S-o prăznuim cum se cuvine
Și cu multă evlavie mereu,
Înălțând rugăciuni din suflet, că azi,
S-a născut Maica Fiului lui Dumnezeu.

Drept aceea, cu toții să alergăm
La milostivirea ei cea mare,
La bunătatea, la dragostea
Și ajutorul cel fără de asemănare.

Este zi de bucurie și nădejde,
Pentru tot neamul omenesc,
Că s-a deschis ușa speranței
Spre tărâmul cel ceresc.

Despre duhul lumesc sau lipsa Crucii

Pornind de la cuvintele Mântuitorului, Care îl numește pe diavol stăpânitorul acestei lumi (In. 16, 11), Cuviosul Paisie Aghioritul
spune că nu trebuie să înțelegem că diavolul stăpânește lumea,
ci că el stăpânește deșertăciunea, minciuna care există în lume.
Cei care își dăruiesc inima lor celor deșarte, lumești, aceștia
trec sub puterea stăpânitorului acestui veac (Ef. 6, 12). Omul
a cărui inimă este robită de lumea deșartă, are sufletul atrofiat
și mintea întunecată. Cuviosul numește duhul lumesc cel mai
mare dușman al sufletului, mai mare chiar decât diavolul, pentru
că ne atrage în chip dulce și apoi ne amărăște veșnic. Pe când
dacă l-am vedea pe diavol, ne-ar cuprinde frica și am fi nevoiți
sa scăpăm la Dumnezeu și astfel am dobândi Raiul. Oamenii
în felul acesta își bagă înlăuntrul lor „lumea”, adică podoaba,
împodobirea deșartă a acesteia și alungă de acolo pe Hristos.
Duhul lumesc intră încet-încet, la fel cum a intrat ariciul în cuibul
iepurelui. La început ariciul l-a rugat pe iepure să-l lase să-și
bage puțin capul în adăpostul lui ca să nu-l plouă. Apoi a băgat
și un picior, apoi pe celălalt și în cele din urmă, a intrat cu totul,
iar iepurele a fost scos afară din cauza țepilor ariciului. Așa se
petrece și cu cugetarea lumească, ne înșală, încet-încet, cu
mici cedări și până la urmă ne stăpânește. Răul înaintează
puțin câte puțin pentru că dacă ar veni de-o dată, nu am putea
fi înșelați. Sufletul omului se minunează de frumusețile lumii
materiale, astfel el este atras de făptură, nu de Făcător, adică
de pământ și nu de Dumnezeu, arătând în felul acesta că înlăuntrul său trăiește lumea cea deșartă. Când inima este atrasă de
frumusețile lumești, chiar dacă nu sunt păcătoase, ele însă sunt
deșarte, ea simte bucuria lumească a acelui moment, din care
lipsește însă mângâierea dumnezeiască, veselia duhovnicească.
Numai atunci când omul iubește frumusețea duhovnicească,
atunci sufletul i se umple și i se înfrumusețează. Dacă omul ar
urmări frumusețea lăuntrică el nu s-ar mai îngriji de frumusețea
exterioară. Dacă ne-am îngriji de curățenia sufletului așa cum
ne îngrijim de curățenia hainelor noastre. Ne spălăm hainele,
le călcăm și suntem curați dar înlăuntru suntem plini de toată
necurăția. Suntem așa precum spune Mântuitorul ca mormintele
văruite, pe dinafară curate, împodobite, iar pe dinăuntru ...! Dacă
cineva ar sesiza necurăția duhovnicească pe care o are în interiorul său, nu ar mai sta cu atâta migală să scoată cea mai mică
pată de pe hainele sale care sunt de mii de ori mai curate decât
sufletul său. Trebuie însă ca omul conștient de valoarea sufletului

său să își întoarcă toată grija spre curăția duhovnicească și spre
frumusețea lăuntrică, să dea întâietate frumuseții sufletului iar
nu frumuseților trecătoare.
Dorințele materiale, care nu sunt absolut necesare ne acaparează inima noastră și ne împraștie mintea împreună cu sufletul,
cauzând nefericire. Nu dorința inimii este rea în sine ci atunci
când lucrurile materiale, chiar nepăcătoase, ne fură inima și ne
slăbesc dragostea față de Dumnezeu. Spune Cuviosul Paisie,
când doresc un lucru prețios, o carte de pilda, îmi ia o parte din
inimă, atunci acesta este un rău. De ce o carte să îmi ia o parte
din inimă? Cartea să o doresc sau pe Hristos sa-L râvnesc?
Orice dorința, oricât de bună ar părea nu este mai bună ca a
dori cineva pe Hristos sau pe Maica Domnului. Când îmi dau
inima lui Dumnezeu, este cu putință ca Dumnezeu să nu mi se
dea în întregime mie? Dumnezeu cere inima omului. Dă-mi fiule
inima ta (Pilde 23, 26). Dacă omul îi da inima sa, după aceea
Dumnezeu îi va da orice va iubi inima aceluia, numai să nu-l
vatăme. Trebuie să evităm lucrurile lumești, ca să nu ne răpească
inima și să ne folosim de cele simple, numai pentru a ne sluji de
ele. Să ne îngrijim însă să fie trainice. Dacă doresc să folosesc
un lucru frumos, înseamnă că dau toată inima mea frumuseții,
iar pentru Dumnezeu nu mai rămâne nici o bucățică. Treci pe
undeva și vezi o casă cu marmură, cu o înfățișare frumoasă, cu
sculpturi, etc. Te minunezi de pietre, de cărămizi și îți lași inima
ta acolo. Sau vezi într-un magazin niște rame frumoase pentru
ochelarii tăi și le dorești, dacă nu le cumperi, îți lași inima ta în
magazin. Dacă le cumperi, îți atârni inima de ramele ce le porți.
Mai ales femeile sunt furate ușor. Puține sunt acelea care nuși vând inima celor deșarte. Vreau să spun că diavolul le fură
bogăția inimii lor cu toate cele lumești, colorate, strălucitoare.
Una are nevoie de o farfurie! Va căuta să afle o farfurie cu flori.
Ca și cum s-ar acri mâncarea dacă farfuria nu are flori. Astfel
puțin din inimă merge la un lucru, puțin la altul, iar pentru Hristos
nu mai rămâne nimic. Omul crede că este în regulă, întrucât
iubește binele și frumosul, pentru că Dumnezeu le-a făcut pe
toate frumoase. Dar dragostea lui, nu merge la ziditor, ci merge
la zidire. Când cineva face ceva pentru Hristos, jertfește ceea ce
iubește și face ceva ce nu-i place, atunci Dumnezeu îi dă multă
odihnă. Dacă inima se curăță de dorințele lumești ea va căuta
bucuria duhovnicească. Cine-și ascultă inima pentru o dorință va
simți o bucurie lumească iar apoi o neliniște. Împlinind dorințele
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lumești ale inimii nu vine bucuria duhovnicească, ci stresul. Bucuria lumească este o bucurie temporară. Bucuriile lumești nu
umplu sufletul ci dimpotrivă, îl golesc, astfel că omul se bucură
la exterior iar înlăuntrul său el nu este mulțumit, ci chinuit, de
aceea va căuta o altă bucurie materială, lumească, după aceea
o alta, dar sufletește se va goli din ce mai mult.
Oamenii contemporani nu se gândesc la veșnicie, pentru
că iubirea de sine îi face să uite că vor pierde tot. Ei nu au
prins sensul cel mai profund al vieții și pentru că nu au simțit
bucurii cerești, de aceea inima lor nu tresaltă pentru ceva mai
înalt. Se vede peste tot o descompunere generală, în familii, și
mici și mari, casele sunt pline de supărări, de neliniște, stres,
unii divorțează, alții sunt bolnavi, alții dau faliment, alții iau
antidepresive, alții iau droguri, alții au de toate dar tot plini de
nemulțumire sunt, în timp ce alții s-au săturat de viață și vor
să se sinucidă sau să pricinuiască vreun rău, ca să se facă
tărăboi și să ajungă cunoscuți. S-a umplut lumea de asigurări
de tot felul, dar fiind depărată de Hristos, simte cea mai mare
nesiguranță, pentru că asigurările omenești nu-i pot ajuta. Astăzi, dacă cineva vrea să trăiască cinstit și duhovnicește, nu
mai are loc în lume, îi vine greu, pentru că exemplul rău este
mult, în timp ce puținul bine este disprețuit. „Oamenii ușor se
influențează în rău. Deși în profunzime recunosc și primesc
binele, totuși mai ușor se influențează și sunt atrași de rău,
pentru că acolo dictează aghiuță. Coborâșul cel lin îl află cu
ușurință oricine, pentru că ispititorul nu are alt tipic, ci numai
să îmbrâncească făpturile lui Dumnezeu pe panta cea dulce.
Însă Hristos procedează cu noblețe. Îți spune: „Acesta e binele”;
Dacă vrea cineva să vină după Mine (Mt. 16, 24). Nu spune:
„Vino la Mine cu sila!”. Diavolul are viclenie. Îl îmboldește pe
om și dintr-o parte și din alta, ca să-l ducă acolo unde vrea.
Dumnezeu însă respectă libertatea omului, pentru că El nu a
creat robi, ci fii. și cu toate că știa că va urma căderea, nu i-a
făcut robi. A preferat să vină El Însuși, să Se întrupeze, să Se
răstignească și să-l câștige în felul acesta pe om. Însă prin

Sfinții Apostoli Petru și Pavel
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această libertate pe care a dat-o Dumnezeu – cu toate că
diavolul poate face mult rău prin ea – s-a dat și un prilej pentru
cernere. Iar în felul acesta se vede ce face fiecare cu inima sa”
(Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte Duhovnicești, I. Cu durere
și dragoste pentru omul contemporan, trad. Ieroschim. Ștefan
Nuțescu, Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, Ed. Evanghelismos, Buc. 2003, p. 32). „Bunul Dumnezeu ne dă binecuvântările
Sale cele bogate. Să nu fim nemulțumitori și să-L întărâtăm,
pentru că „vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării” (Ef.
5, 6). Să nu fie! În epoca noastră oamenii nu știu nici de război,
nici de foamete și mai spun că nu au nevoie de Dumnezeu. Le
au pe toate și de aceea nu prețuiesc nimic. Dar dacă va veni o
vreme grea, foamete etc., și nu vor avea ce mânca, atunci vor
prețui și pâinea și marmelada și pe toate cele de care vor duce
lipsă. Dacă nu slăvim pe Dumnezeu, atunci El îngăduie să vină
o încercare, ca să prețuim lucrurile. Iar dacă le prețuim, atunci
Dumnezeu nu îngăduie să se întâmple vreun rău. Mai demult,
când nu existau aceste mari înlesniri și știința nu progresase
atât de mult, oamenii erau nevoiți ca în toate greutățile să scape
la Dumnezeu și El îi ajuta. Acum, fiindcă știința a progresat,
pe Dumnezeu Îl dau la margine. Astăzi merg fără Dumnezeu
spunând: „Vom face aceasta, vom face aceea”. Se gândesc la
stingerea incendiilor cu mijloace moderne, la forări pentru a afla
apă etc... Dar fără Dumnezeu ce vor face oamenii? Vor atrage
urgia Lui. Vezi, când nu plouă, nu spun: „Vom face rugăciune”,
ci „Vom face forare pentru a afla apă”. Dar răul este că prin
aceste mijloace ce există, încet-încet nu numai necredincioșii
gândesc așa, dar chiar și credincioșii încep să uite puterea lui
Dumnezeu. Este bine că ne mai rabdă Dumnezeu. Dar oamenii
nici măcar nu mai pricep purtarea de grijă a lui Dumnezeu”
(Ibidem, pp. 119-120).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, Sf. Ev.
Marcu 8, 34-38; 9, 1, Luarea Crucii și urmarea lui Hristos,
16 septembrie)

Micul Catehism

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt prăznuiți de către Biserica
Ortodoxă la data de 29 iunie a fiecărui an. Aceștia sunt sărbătoriți
împreună datorită faptului că ambii s-au săvârșit la Roma. Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul iar Sfântul Apostol Petru a fost
răstignit cu capul în jos. Conform Sinaxarului, moaștele celor doi
apostoli au fost puse împreună. Conform cercetărilor recente,
Petru a fost răstignit în anul 64, iar Pavel a fost decapitat în anul
67. Petru și Pavel sunt, de asemenea, autori a unor epistole incluse de către Biserică în textele canonice ale Noului Testament
(Pavel -14; Petru – 2). Aceștia sunt considerați ca fiind printre cei
mai importanți oameni care au luat parte la Biserica lui Hristos.
Petru și Pavel au fost aleși de către Iisus Hristos în niște
condiții deosebite, motiv pentru care aceștia au primit misiuni
speciale. Petru era cel mai înaintat în vârstă dintre Apostoli,
dar și cel mai sensibil și urmat decât toți. Acesta era descris
ca fiind o fire nestatornica, vorbind mereu înainte de a gândi.
Pavel a fost cel care a lăsat în urma sa principiul fundamental
al creștinului ortodox.
Sfântul Apostol Petru provine din orașul Betsadia, localitate
situată pe malul nordic al lacului Ghenizaret, astăzi cunoscută
sub numele de El Aradsch, situată în Siria. Numit la naștere
Simon, Petru era fratele Sfântului Apostol Andrei. De asemenea,
în Sfânta Scriptură este pomenit faptul că Petru, în momentul

în care și-a început activitatea, era căsătorit. Acesta devine
ucenic al Mântuitorului în urma unei partide de pescuit. Acela
este momentul care marchează renunțarea lui Petru la toate
averile materiale și decizia de a-L urma pe Iisus, devenind astfel
„pescar de oameni”.
Sfântul Apostol Pavel s-a născut în jurul anului 7, într-o familie
de evrei provenind din Tarsul Ciliciei. Numele sau la naștere a
fost Saul. Acesta ajunge să învețe sub îndrumarea rabinului
Gamaliel. Totuși, Pavel nu l-a cunoscut pe Hristos cât timp
Acesta din urmă a trăit pe pământ. În schimb, a fost martor la
martirizarea Sfântului Ștefan. Acest lucru îl determină să devină
unul dintre cei mai aprigi apărători ai credinței în Dumnezeu.
Pavel este botezat de către episcopului Damascului, un om pe
nume Anania, moment care marchează schimbarea numelui
său din Saul în Pavel.
Postul creștin
„Postul este înfrânarea de toate mâncărurile, sau, la caz de
boală, numai de unele, de asemenea și de băuturi și de toate
cele lumești și de toate poftele cele rele, pentru ca să poată
creștinul să își facă rugăciunea lui mai cu înlesnire și să îi fie
milostiv Dumnezeu. încă și pentru a ucide poftele trupului și a
primi harul lui Dumnezeu…”.
Continuare în pagina 10
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Micul Catehism

Urmare din pagina 9
Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a
poftelor trupului și de întărire a voinței, o formă de pocăință,
deci mijloc de mântuire. Dar este în același timp și un act de
cult, adică o faptă de cinstire a lui Dumnezeu, pentru că el este
o jertfă, adică o renunțare de bună voie la ceva care ne este
îngăduit, izvorâtă din iubirea și respectul pe care îl avem față
de Dumnezeu.
Postul este și un mijloc de desăvârșire, de omorâre a voii
trupului, un semn văzut al râvnei și sârguinței noastre, spre
asemănarea cu Dumnezeu și cu îngerii, care n-au nevoie de
hrană. „Postul este lucrul lui Dumnezeu, căci Lui nu-I trebuie
hrana – zice Sf. Simion al Tesalonicului. Este viața și petrecere
îngerească, pentru că îngerii sunt fără hrană. Este omorârea
trupului, că acesta hrănindu-se, ne-a făcut morți; și izgonirea
patimilor este postul, căci lăcomia întărata patimile trupului”.
Care e rostul și folosul postului? Postul folosește și sufletului
și trupului, pentru că întărește trupul, ușurează și curățește sufletul. Păstrează sănătatea trupului și dă aripi sufletului. De aceea,
Legea Veche îl recomandă și îl impune de atâtea ori (Ies. 34, 28;
Deut. 9, 9; 18; Jud. 20, 26; I Regi 7, 6; Isaia 58; loil 2,15). „Nu fi
nesățios intru toată desfătarea și nu te aplecă la mâncăruri multe.
Ca în mâncărurile cele multe va fi durere și nesațiul va veni până
la îngrețoșare. Pentru nesațiu, mulți au pierit; iar cel înfrânat își
va înmulți viața”, zice înțeleptul Isus, fiul lui Sirah (37, 32-34).
Mântuitorul Însuși a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți

în pustie, înainte de a începe propovăduirea Evangheliei (Matei
4, 2 și Luca 4, 2). El ne învață cum să postim (Matei 6, 16-18) și
ne spune că diavolul nu poate fi izgonit decât cu post și rugăciune
(Matei 17,21; Marcu 9, 29). Posteau de asemenea Sfinții Apostoli
și ucenicii lor (Fapte 13, 2, 3; II Cor. 6, 5); ei au și rânduit postul
pentru toți creștinii. Sfinții Părinți laudă și recomandă postul cu
stăruință. Iată ce spune, de pildă, Sf. Ioan Gură de Aur: „Postul
potolește zburdăciunea trupului, înfrânează poftele cele nesaturate, curățește și înaripează sufletul, îl înălță și îl ușurează”.
De câte feluri este postul după asprimea lui? După asprimea
lui, postul poate fi de mai multe feluri:
a) Ajunare desăvârșită, adică atunci când nu mâncăm și nu
bem nimic cel puțin o zi întreagă.
b) Postul aspru sau uscat (Xirofagia) sau ajunarea propriuzisă, atunci când mâncăm numai spre seară mâncăruri uscate
(pâine și apă, fructe uscate, semințe etc).
c) Postul obișnuit sau comun, rând mâncăm la orele obișnuite,
dar numai „mâncăruri de post”, adică ne înfrânam de la „mâncărurile de dulce” (carne și peste, brânză, lapte, ouă, vin, grăsime).
d) Postul ușor (dezlegarea), când se dezleagă la vin, peste,
icre și untdelemn, cum se prevede în Tipic, la anumite sărbători
care cad în cursul posturilor de peste an.
Rubrică realizată de
Părintele Vasile Marian Buțerchi
Parohia Sf. Nicolae, Tg. Jiu

Pescuirea minunată despre care ne vorbește Evanghelia
acestei duminici are loc la începutul relației Mântuitorului cu
ucenicii Săi. Evanghelia de la Ioan (21, 1-14) ne spune că a
avut loc și a doua pescuire minunată, după Învierea Domnului. Domnul Se afla „lângă lacul Ghenizaretului” (v. 1). Ceilalți
evangheliști numesc acest loc „mare”. Însă Luca, familiarizat cu
o adevărată „mare”, Mediterana, consideră că mai potrivit acesta
poate fi numit „lac”.
Pescarii, Petru și Andrei, Ioan și Iacob își spălau mrejele după
o noapte istovitoare, în care trudiseră în zadar. Mântuitorul S-a
apropiat de ei, fiind urmat de o
mulțime de oameni și i-a cerut
lui Petru să îndepărteze corabia
de țărm. Un comentator spune
frumos că „Hristos folosește barca lui Petru ca amvon, de unde
aruncă plasa Evangheliei asupra
ascultătorilor Săi. Iisus învăța
șezând, așa cum învățau rabinii.
Câtă vreme Domnul a învățat,
Petru a stat și el în corabie. Desigur că și ceilalți însoțitori ai lui
Petru și-au oprit lucrul, ascultând
minunata învățătură a Domnului.
Toți cei patru pomeniți, Petru și Andrei, Ioan și Iacov, vor urma
chemarea Domnului și vor merge după Iisus.
După ce a încetat a mai vorbi mulțimilor, Mântuitorul i-a zis
lui Petru: „Mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre, ca să
pescuiți” (v. 5). Ascultarea de cuvântul Domnului și-a arătat îndată roadele. Pescuirea a fost mai bogată ca niciodată. Mrejele
pescarilor nu erau făcute pentru a aduna deodată atâta pește:

„au prins mulțime de pești, că li se rupeau mrejele (v. 5b). Simon
Petru, ca unul care era pescar experimentat, a putut aprecia mai
bine ca oricine o asemenea minune. Așa cum un medic poate
aprecia mai bine decât oricine vindecarea minunată a cuiva
care suferea de o boală pe care medicina o știe de nevindecat.
În fața minunii incontestabile, viitorul mare apostol recunoaște
că se află în fața unui fapt dumnezeiesc. Iar pe Iisus, Care a
săvârșit această minune, el Îl mărturisește că este „Domnul”,
adică Dumnezeu adevărat.
Petru, om cu preocupări religioase dinainte de chemarea sa
la apostolat, devenise alături
de fratele său Andrei ucenic
al Sfântului Ioan Botezătorul.
Acești oameni simpli, care-și
câștigau cu greu pâinea cea
de toate zilele, au fost în stare să-și lase pentru o vreme
preocupările lor obișnuite
pentru a se face ascultători
ai Înaintemergătorului. Pentru aceasta, toți cei prezenți
au fost cuprinși de o teamă
sfântă în fața Domnului și a
puterii Sale dumnezeiești.
Ar fi vrut să nu se mai despartă de El niciodată, ar fi vrut să se
împărtășească și ei de această sfințenie fără seamăn. Însăși
prezența Domnului în apropierea lor îi făcea să-și simtă nevrednicia ca niciodată înainte. Iisus a văzut toată inima lui Petru, de
aceea nu-l respinge, ci îl cheamă să-I urmeze Lui și astfel să
fie pururea cu El: „Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de
oameni” (v. 10b).

Pescuirea minunată
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Acest răspuns al Domnului îi privea și pe ceilalți, care „au
lăsat totul și au mers după El” (v. 11). Cei patru pescari n-au
pierdut nimic când au întrerupt lucrul ca să asculte cuvântul lui
Iisus. E bine să știe aceasta și cei care cred că pierd ceva mergând duminica și în sărbători la biserică, care se cred „ocupați”
și nu au timp de Dumnezeu și de mântuirea lor. Tocmai că cei
care se plâng de lipsuri și de sărăcie sunt tocmai aceia care nu
au duminici și sărbători și sunt preocupați doar de bunăstarea
lor materială. Iar ceilalți, care au timp pentru Domnul, sunt plini
de mulțumire și de bucurie. Viitorii Apostoli au întrerupt lucrul, au
ascultat cuvântul Domnului și pe lângă câștigul pământesc L-au
dobândit pe Hristos Însuși. Avându-L pe El, s-au făcut „pescari
de oameni” pentru Împărăția Lui. Iată „Peștele” pe care L-au
pus sărmanii și osteniții pescari atunci când au fost străpunși la
inimă de cuvântul dumnezeiesc la Mântuitorului.

Astfel, „ihtys”, cuvântul din limba greacă ce înseamnă „pește”,
a devenit echivalentul simbolic al unui titlu, care în traducere
românească înseamnă „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”. Clement Alexandrinul spune în lucrarea sa „Pedagogul”:
„Iisus Hristos este ca un pește care învață pescuirea oamenilor
prin apă” (adică în darurile Sfântului Botez). Din Evanghelia
despre pescuirea minunată descifrăm temeiul acestei teologhisiri
și al acestui simbolism al peștelui. Sfinții lui Hristos sunt pururea
flămânzi după acest „Pește” și tind cu toată ființa lor să se sature
de bucuria împărtășirii cu El. Oare am ajuns și noi să simțim
foamea și dorul de nestins de a ne sătura de „Peștele” Hristos?
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XVIII-a după Rusalii,
Sf. Ev. Luca 5, 1-11, 23 septembrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Terapia prin rugăciune

Oamenii cu credință în Dumnezeu nu s-au îndoit
niciodată că pot să se vindece în biserică atunci când
ating icoanele făcătoare de minuni sau sfintele moaște.
O rugăciune ridicată dintr-un suflet curat este un remediu
puternic. Rugăciunea nu numai că reglează toate procesele din organismul uman, dar ea repară și structura
grav afectată a conștiinței.
Se cuvine ca atunci când ne aflăm în durere să ne
rugăm pentru înțelegerea bolii noastre, pentru suportarea cu răbdare, căci dacă așa este voia lui Dumnezeu,
omul să nu cârtească ci să înțeleagă că nu trebuie să
păcătuiască. Este bine a cere și rugăciunea altora și în
special al Bisericii, „pentru că mult poate rugăciunea
stăruitoare a dreptului” (din Apostolul de la Taina Sf.
Maslu).
Boala în viața omului are rostul ei. Calea mântuirii
care duce la viața veșnică este „strâmtă și grea” (Matei
7,11). Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus prin ucenicii Săi că în viață vor avea necazuri, cea ce rezultă
că suferința și durerile sunt prezente în viața noastră.
Suferința este universală și nimeni nu poate scăpa de
ea. Sfântul Ambrozie spunea: „Dacă nevoia o cere, un
om înțelept va primi cu bucurie neputința trupească,
dându-și trupul la moarte pentru Hristos. El este mângâiat de luptă pentru desăvârșire în viață.”
De multe ori, omul se gândește că dacă a făcut o
faptă bună, Dumnezeu trebuie să-l răsplătească, iar
dacă a făcut o faptă rea, să fie pedepsit. Dar Dumnezeu
nu dă pedeapsa după standardele noastre omenești.
Dumnezeu nu ne pedepsește la suferință pe un anumit
termen. Pentru că chiar după săvârșirea păcatului neascultării, Dumnezeu n-a venit ca un judecător-răzbunator,
ci ca un doctor înțelept care caută la pacientul său să
vadă cauza bolii, iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune:
„Dumnezeu când află un păcătos nu se gândește cum
să plătească ci cum îl poate îndrepta făcându-l mai bun”.
În cartea Despre vindecarea slăbănogului, Sfântul
Ambrozie spune: „Toți cei bolnavi să caute rugăciunea
altora, ca să se facă sănătoși, astfel că prin rugăciunea
altora, partea bolnavă a trupului să se facă sănătoasă.
Dacă voiți să vă recăpătați sănătatea nu lepădați niciun
chip rugăciunea. Căutați rugăciunea altora, chemați
preoții bisericii să se roage pentru voi și Dumnezeu
căutând la biserică, vă va da ceea ce ar fi putut să vă
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refuze”.
Iar marea rugăciune publică a Bisericii pentru cei
bolnavi se numește Slujba Sfântului Maslu. Taina Sfântului Maslu este una din cele șapte Taine ale Bisericii
instituite de Domnul nostru Iisus Hristos, prin care ni
se împărtășește harul Duhului Sfânt pentru vindecarea
de boli trupești și sufletești și întărirea sufletului în fața
încercărilor.
Cu alte cuvinte, în Taina Maslului se împărtășește
credinciosului bolnav în chip nevăzut harul tămăduirii
sau ușurarea durerii trupești, al întăririi sufletești și al
iertării de păcatele rămase după mărturisire sau ne
spovedite, prin ungerea cu untdelemn sfințit, însoțită
de rugăciunile preoților.
Știind că bolile vin uneori prin lucrarea puterilor
diavolești, preotul cere ca „demonii” cei cumpliți să nu
se atingă de cei ce însemnează simțurile prin ungerea
dumnezeiască. Arătând că biserica înțelege și legătura
dintre păcat și suferința, preotul se roagă ca prin aceasta
ungere, suferința celui chinuit de viforul patimilor să se
îndepărteze de la el.
Această slujbă de vindecare are în vedere trei
aspecte: ale păcatului, ale suferinței și ale vindecării.
Prin această slujbă profundă și slăvită, de rugăciune și
mijlocire în vremea bolii, omul este capabil să descopere adevăratele și veșnicele bogății. Dacă vom înălța
rugăciuni neîncetate, stăruitoare nimeni nu ne poate
lipsi de roadele acestea. Efectele rugăciunii nu sunt
o amăgire pentru că cel care se roagă spre Divinitate
capătă o stare de liniște, intra într-o stare de echilibru
și poate privi altfel boala. În concluzie rugăciunea din
cadrul Sfântului Maslu este una comună pentru iertarea
păcatelor și pentru sănătate fiind necesară nu numai
celui bolnav ci tuturor.
Rugăciunea acționează în mod nevăzut. Este foarte
posibil ca la început să nu apară un rezultat fizic palpabil
însă după o lună sau două, pe nesimțite, sufletul devine
mai ușor și mai senin, în el renăscând credința, iubirea
și speranță. Modul în care acționează rugăciunea,
tămăduind mai întâi sufletul, apoi făcându-și efectul
asupra trupului. Dobândirea gradată a unui gen de
pace și de seninătate sufletească este semnul clar că
rugăciunea are efect și, în timp, vor apărea și rezultatele
fizice palpabile.
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Iisus S-a rugat intens în Grădina Ghetsimani, iar când
s-a întors, pe cei trei apostoli pe care îi luase cu El și
care rămăseseră ceva mai departe i-a găsit dormind. El
i-a mustrat cu blândețe: „Nici măcar un ceas nu ați putut
veghea”. Acest ceas de veghe în rugăciune este bine să
fie minimum-ul zilnic al creștinului, dacă este să se facă
o dozare în acest sens. Cel mai bine este să ne rugăm în
gând, fără a verbaliza cu voce tare, ci căutând mai degrabă
să simțim în inimă fiecare cuvânt. Însă dacă la început nu
ne putem concentra asupra textului rugăciunii, este bine
să facem rugăciunea cu voce tare, pentru a menține astfel
mai ușor mintea concentrată asupra rostirii.
Bolnavul nu trebuie să spună rugăciuni speciale, ci
mai degrabă să le rostească plin de iubire și credință.
Rugăciunea „Tatăl nostru” are o eficiență extraordinară

pentru tămăduirea bolnavilor, cu condiția să fie spusă
din suflet. Rugăciunea Inimii (rugăciunea lui Iisus), care
se rostește interior, corelată cu respirația, și care este
foarte bună, pentru că poate fi făcută vreme îndelungată,
chiar și în timpul activităților cotidiene. Rugăciunile de
dezlegare de boală, pe care le citesc doar preoții și la
care cei în suferința pot apela. Accentul trebuie pus pe
trăirea interioară, pe iubirea pe care o punem în acest
demers, decât pe forma exterioară.
Așadar, mai eficient decât să fie măsurată temporal,
rugăciunea trebuie să fie rostită din suflet și cu trăire.
Părintele Ion Cosmin Popescu
Paraclisul „Sf. Ioan Botezătorul” al
Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”,
comuna Runcu, județul Gorj

Predica de pe Munte - Iubirea vrăjmașilor
„Precum voiți să vă facă vouă oamenii,
faceți-le și voi asemenea” (Lc. 6, 31)

Iată ceea ce toți comentatorii Noului Testament au numit
„Legea de aur a moralei creștine”. Textul este inclus în Predica
de pe munte, ea însăși un rezumat mai larg al învățăturii Sale, și
se află exact așa și în Evanghelia după Matei (7, 12). Cuvinte pe
măsura celor învățați, dar și pe măsura celor neștiutori. Nimeni
nu s-ar putea plânge că sunt grele, că nu sunt pentru mintea
lui. Căci toți știm ce vrem să ne facă nouă oamenii. Vrem să ne
urască? Vrem să ne facă rău? Vrem să ne vorbească de rău?
Vrem să ne pârască, să ne târască prin tribunale? Niciodată!
Vrem ca oamenii să ne facă numai bine. Vrem să fim iubiți.
Vrem să fim ajutați.
Cuvântul Mântuitorului are în vedere atât de mult interesele
noastre, încât nu e posibil să nu le înțelegem și pe ale altora,
așa cum le înțelegem pe ale noastre. Ne ia pe noi înșine drept
măsură a modului cum trebuie să ne purtăm cu altul. Cum vrem
să se poarte alții cu noi, așa să
ne purtăm și noi cu alții. Domnul
a adus în lume noutatea iubirii:
„Să iubești pe aproapele tău ca
pe tine însuți” (Mt. 19, 19). Mântuitorul face un pas mai departe
decât preceptul din Vechiul Testament, ridicându-l cu o treaptă
mai sus, căci zice: „Să iubiți chiar
pe vrăjmașii voștri”. El dă porunci
nu ușor de urmat, ca să ne pună
la mare încercare. Admitem și
chiar înțelegem, dar când vine
vorba de pus în practică, ni se pare, dacă nu imposibil, cel puțin
nedrept. Iisus a venit să îndrepte lumea, s-o facă mai bună, s-o
schimbe din adâncurile ei, să schimbe adâncurile inimilor și n-o
putea face decât recomandând ceea ce a recomandat. Numai
așa se poate. Nu putem asculta învățătură nouă și să rămânem
la omul cel vechi. De aceea lumea arată așa cum arată.
Dragostea noastră îl bucură pe cel ce ne iubește, dar acela crede că i se cuvine, pe când dragostea care răsplătește
vrăjmășia ar pune altfel problema. Așadar, suntem în fața unui
uriaș pas mai departe decât iubirea poruncită de Vechiul Testament, care răspunde exclusiv iubirii. Iisus instalează legea iubirii
în locul legii răzbunării. Nu e întotdeauna ușor și la îndemâna
oricui să urcăm la nivelul bunătății recomandate de Mântuitorul,

când ni se face rău. Chemarea la desăvârșire și la sfințenie nu e
ușor de împlinit. Mediocritatea e mult mai comodă pentru mulți.
Unii o confundă cu „calea de mijloc”, cea recomandată de sfinții
trăitori cu virtuți creștine. Este o mare confuzie, „calea de mijloc”
evitarea exceselor care ne pot face rău. Eliminarea postului
pentru mulți aduce îmbuibare și lenevire, rău pentru trup și rău
pentru suflet. Mulți se mulțumesc cu jumătățile de măsură, cu
imprecizia, cu lipsa de țel și de caracter. El e omul fără aripi și
fără spațiu de zbor. Mediocrul nu are personalitate, el nu știe că
ar mai putea crește.
Tendința firească a creștinului e spre mai mult, spre mai bine,
spre mai frumos. Când un copil merge la școală, învățătorul e
pentru el cel mai mare om din lume. Legile lui Moise erau aspre
și chiar crude, dar pentru vremea aceea erau necesare. Cele ale
Mântuitorului sunt grele, pentru că vin în conflict cu felul nostru
de a gândi desăvârșirea. De aceea, cea mai mare biruință pe
care poată s-o obțină cineva în relația cu oamenii e ca dintr-un
dușman să-și facă un prieten. Nu e ușor, dar e cu adevărat o mare
victorie. Se trezește dimineața alt
om, din omul pornit să se răzbune se descoperă om bun, gata
să creadă în celălalt, în ciuda
evidențelor de până atunci, care
îl mânau spre alte sentimente.
Dincolo de ceea ce îi dăruim noi
celui pe care îl iertăm, îi arătăm
lui Dumnezeu că merităm și noi
iertarea din partea Sa, pentru că
nu se poate să lase Dumnezeu
să fim noi mai buni ca El.
La grea încercare suntem
puși, căci adevărata victorie trebuie s-o obținem nu împotriva
celor care ne fac rău, ci mai ales împotriva noastră înșine. Trebuie
să ne gândim la ce a spus Fiul lui Dumnezeu și mai ales trebuie
să împlinim. Putem cere de la Dumnezeu iubire, iertare, milă,
neîmplinind porunca lui Hristos cu privire la cei care ne fac rău?
Sfântul Vasile cel Mare spune: „Să unim mila cu dreptatea”. El
explică mai departe: „Să dobândim toate cu dreptate, dar să le
sacrificăm pentru milă”. Iată un răspuns bun, care aruncă lumină
asupra dilemei cu iubirea de vrăjmași.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XIX-a după Rusalii,
Sf. Ev. Luca 6, 31-36, 30 septembrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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