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Editorial

Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr

Mântuitorul era într-o perioadă în care învăța
intens. Înainte de a le spune parabola cu bogatul nemilostiv, le mai spusese alte pilde, cea
cu oaia cea pierdută, cu fiul risipitor și cea cu
administratorul necinstit. În pilda acestei zile
vrea să ne arate care este destinul omului după
moarte, în eternitate și care sunt elementele
care îl determină. Este momentul în care începe
să elaboreze învățătura Sa eshatologică, adică
învățătura despre cele din urmă, despre cele
ce se vor întâmpla la sfârșit. Va mai face-o și-n
alte împrejurări.
Cunoaștem foarte bine parabola, dar de
câte ori o auzim, întotdeauna ni se pare nouă,
întotdeauna ne neliniștește. Ar trebui să o citim
mai des și să stăm fiecare în taina inimii, întorși
spre noi înșine și s-o medităm. Narațiunea ei e
simplă și, cu toate că ne vorbește despre viața
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

de dincolo, nu pare a fi străină de logica noastră.
Mai la adânc, ea ne provoacă întrebări la care
simțim nevoia să ni se răspundă grabnic.
Așadar, un bogat oarecare, căruia nu i se dă
numele, îmbrăcat în porfiră și vison, care petrecea în toate zilele vieții sale și un sărac pe nume
Lazăr, care era oaspete des la poarta bogatului.
Pe de-o parte, egoismul, mândria, nepăsarea
și inima lipsită de Dumnezeu, pe de altă parte,
credincioșia, nădejdea, răbdarea. Chiar și câinii
aveau mai multă grijă de sărac decât bogatul.
Totul ni se pare cunoscut, familiar, de aici de pe
pământ. Toate ni se par ale lumii: inegalitate,
nedreptate, șansă pentru unii, neșansă pentru
alții. Ce se întâmplă dincolo? Ce este dincolo?
Care sunt dincolo consecințele celor de aici?
Ce aflăm?
Mântuitorul ni-l arată pe bogat în iad. O răsturnare de situație totală. Bogatul, care fusese
în Rai pe pământ, acum petrece în iad. O altă
situație nouă: pe pământ bogatul nu se ruga niciodată, de data aceasta se roagă. Acum descoperă rugăciunea. Bogatul îl cunoaște pe Lazăr, îl
strigă pe nume. Îl văzuse la poarta sa când era
pe pământ. Nu poate spune că nu l-a cunoscut.
Lazăr, chiar dacă ar vrea, nu-l mai poate ajuta.
Între ei nu mai există punte de trecere. Aici pe
pământ nu-i trecuse vreodată prin minte să vadă
lipsurile și nevoile altora, dar, când se confruntă
cu realitățile de dincolo, mai descoperă ceva:
milostenia. Doar de aceea i se spune bogatul
nemilostiv. Aici, mai descoperă grija pentru alții,
îngrijorarea pentru frații săi rămași pe pământ,
la care se gândea să nu pățească la fel ca el.
În viața de pe pământ, bogatul nu s-a îngrijit
de nimeni, îl știa pe Lazăr, știa că trăiește în
foame, fără adăpost și că era bolnav. Nu era
vinovat de situația lui Lazăr, dar ca om, ca frate,
era responsabil. Putea foarte ușor să-i schimbe
soarta, s-o mai îndulcească puțin. Avea cu ce
și avea datoria, ca om, s-o facă. A ajuns în iad
pentru că a fost nemilostiv, nu pentru că era
responsabil de soarta săracului.
Continuare în pag. 2
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Urmare din pag. 1
Sfinții Părinți vor spune mai târziu că toți
bogații sunt responsabili și vinovați de soarta
săracilor, pentru că plusul lor vine din ceea ce
ar trebui să aparțină în mod egal tuturor.

Sfântul Ambrozie spune: „Bogăția în afară
de măsură, cu orice titlu și prin orice mijloc ar
fi câștigată, are întotdeauna în ea un izvor de
nedreptate și neomenie”. Sfântul Vasile cel
Mare numea bogăția printre relele „care pustiesc omenirea”. Se întreba Sfântul Părinte: „De
unde vin dușmăniile care înarmează pe frați
contra fraților? De unde vin calomniile? De unde
vin sperjururile (jurămintele false)? Bogăția le
naște”. Soluția o dau Sfinții Părinți când spun că
bogăția trebuie distribuită prin milostenie.
Unele din cele începute de noi, sau înaintea
noastră, sau după noi, sfârșesc mai repede, altele mai târziu, dar totul sfârșește. Mor și copacii, și
florile, și stelele, și galaxiile. Poate că ne îngrijorează că noi murim și viața continuă fără noi, ca
și cum n-am fi fost. Moartea naște drame, adânci
până dincolo de cuvânt în conștiința noastră, în
sufletul și în inima noastră. Credincioșii luminați
de Dumnezeu, filosofii înțelepți, asceții și sfinții,
cu toții mărturisesc fiorul în fața morții. Chiar cei
care o cheamă, care o acceptă, n-o înțeleg.
Dar înțelegem din parabolă că una din porțile
vieții veșnice este milostenia. Mulți dintre cei
nemilostivi au crezut că nu se vor mai întâlni
cu cei pe care pe pământ i-au ignorat sau i-au
nedreptățit, satisfăcându-și doar egoismul lor. Se
vor întâlni, spune Mântuitorul. Din acest punct
de vedere, existența de dincolo satisface simțul

nostru de dreptate. De multe ori ne gândim la
unele situații de aici de pe pământ și spunem
în sinea noastră: „Trebuie să fie o dreptate!”
Situațiile din jurul nostru cer uneori implicarea
dreptății. Și asta pentru că nu concepem nedreptate veșnică.
Dreptatea veșnică și
viața de dincolo vin să satisfacă setea sufletului nostru de dreptate. Milostenia
ne dă o povață importantă:
„Cine dă, lui își dă!” Iată
un egoism sfânt. Nu numai promis, ci poruncit. În
fața despărțirii, ne simțim
solidari cu cei ce pleacă,
îi iertăm de parcă ne-am
ierta pe noi înșine. Să nu
plece ca bogatul nemilostiv, iar noi cei rămași să nu
trăim ca el. Ce va fi cu noi
dincolo? Vom fi ca bogatul? Ca săracul? Ca cei
ce am fost aici, în mod sigur. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXII-a după Rusalii,
Sf. Ev. Luca 16, 19-31, 4 noiembrie)
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul II
1. Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți
împreună în același loc.
2. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet,
ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut
toată casa unde ședeau ei.
3. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc
și au șezut pe fiecare dintre ei.
4. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au
început să vorbească în alte limbi, precum le
dădea lor Duhul a grăi.
5. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați
cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer.
6. Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat
mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe
ei vorbind în limba sa.
7. Și erau uimiți toți și se minunau zicând:
Iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni?
8. Și cum auzim noi fiecare limba noastră,
în care ne-am născut?
9. Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc
în Mesopotamia, în Iudeea și în Capadocia, în
Pont și în Asia,
10. În Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile
Libiei cea de lângă Cirene, și romani în treacăt,
iudei și prozeliți,
11. Cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în
limbile noastre despre faptele minunate ale lui
Dumnezeu!
12. Și toți erau uimiți și nu se dumireau, zicând
unul către altul: Ce va să fie aceasta?
13. Iar alții batjocorindu-i, ziceau că sunt plini
de must.
14. Și stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat
glasul și le-a vorbit: Bărbați iudei, și toți care
locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută
și luați în urechi cuvintele mele;
15. Că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare
vouă, căci este al treilea ceas din zi;
16. Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul
Ioil:
17. „Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi
turna din Duhul Meu peste tot trupul și fiii voștri
și fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai
voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise
vor visa.
18. Încă și peste slugile Mele și peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu
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și vor prooroci.
19. Și minuni voi face sus în cer și jos pe
pământ semne: sânge, foc și fumegare de fum.
20. Soarele se va schimba în întuneric și luna
în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea
mare și strălucită.
21. Și tot cel ce va chema numele Domnului
se va mântui”.
22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între
voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni și prin
semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în
mijlocul vostru, precum și voi știți,
23. Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit
și după știința cea dinainte a lui Dumnezeu, voi
L-ați luat și, pironindu-L, prin mâinile celor fără de
lege, L-ați omorât,
24. Pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând
durerile morții, întrucât nu era cu putință ca El
să fie ținut de ea.
25. Căci David zice despre El: „Totdeauna
am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este
de-a dreapta mea, ca să nu mă clatin.
26. De aceea s-a bucurat inima mea și s-a
veselit limba mea; chiar și trupul meu se va
odihni întru nădejde.
27. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici
nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune.
28. Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieții; cu
înfățișarea Ta mă vei umple de bucurie”.
29. Bărbați frați, cuvine-se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoșul David, că a murit și
s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi, până
în ziua aceasta.
30. Deci el, fiind prooroc și știind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ să așeze pe tronu-i
din rodul coapselor lui,
31. Mai înainte văzând, a vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad sufletul
Lui și nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea.
32. Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia
noi toți suntem martori.
33. Deci, înălțându-Se prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului
Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum vedeți și
auziți voi.
34. Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a
zis: „Zis-a Domnul Domnului meu: Șezi de-a
dreapta Mea,
35. Până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut
picioarelor Tale”.
Continuare în pagina 4
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Urmare din pagina 3
36. Cu siguranță să știe deci toată casa lui
Israel că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care voi
L-ați răstignit, L-a făcut Domn și Hristos.
37. Ei auzind acestea, au fost pătrunși la inimă
și au zis către Petru și ceilalți apostoli: Bărbați
frați, ce să facem?
38. Iar Petru a zis către ei: Pocăiți-vă și să
se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, și veți
primi darul Duhului Sfânt.
39. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor
voștri și tuturor celor de departe, pe oricâți îi va
chema Domnul Dumnezeul nostru.
40. Și cu alte mai multe vorbe mărturisea și-i
îndemna, zicând: Mântuiți-vă de acest neam
viclean.
41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au

botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei
mii de suflete.
42. Și stăruiau în învățătura apostolilor și în
împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni.
43. Și tot sufletul era cuprins de teamă, căci
multe minuni și semne se făceau în Ierusalim
prin apostoli, și mare frică îi stăpânea pe toți.
44. Iar toți cei ce credeau erau laolaltă și
aveau toate de obște.
45. Și își vindeau bunurile și averile și le
împărțeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare.
46. Și în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în
templu și, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie și întru curăția inimii.
47. Lăudând pe Dumnezeu și având har la
tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii
pe cei ce se mântuiau.
Sursa: bibliaortodoxa.ro

Samarineanul milostiv

Unul dintre păcatele care încearcă tot mai
mult să pună stăpânire pe oameni este păcatul vicleniei sau al fățărniciei, care ne face ca
într-un fel să fim în interior, în inima noastră
și în alt fel să ne prezentăm în exterior, prin
cuvinte și fapte viclene. Sfânta Evanghelie ne
prezintă astfel de ispitiri, la care a fost supus
Mântuitorul, nu numai din partea diavolului,
ci și din partea slujitorilor săi, cărturarii, fariseii și saducheii. Aceste ispitiri ascundeau
ura, vicleșugul și fățărnicia, care însă au fost
date pe față de Cel înaintea căruia toate sunt
goale și descoperite, de Cel ce cunoaște și
cercetează inimile și rărunchii, de Care nu se
poate ascunde nimeni și nimic. Așa vedem
spre exemplu ispitirea, celor trimiși de farisei,
pentru a-L prinde pe Domnul în cuvânt, care
au trimis la El să-L întrebe, dacă se cuvine
a da dajdie, un fel de impozit, Cezarului?
Mântuitorul, cunoscând vicleșugul lor, le-a
zis: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? (Mc. 12,
15). O astfel de ispitire o vedem și în Sfânta
Evanghelie de astăzi, care a primit ca răspuns
una dintre cele mai frumoase pilde ce prezintă mântuirea neamului omenesc și anume:
Pilda Samarineanului milostiv. Un învățător
de Lege, auzind că Mântuitorul învață despre viața veșnică, ceea ce nu învăța Legea
Veche, îl ispitește zicând: „Învățătorule, ce să
fac eu ca să moștenesc viața cea de veci?”

Dar Domnul, care „prinde pe cei înțelepți în
vicleșugul lor” (I Cor. 3, 19), cunoscându-i
cele ascunse în inima lui, îi răspunde printr-o
întrebare, zicându-i: „ce este scris în Lege?
Cum citești?” Adică Legea lui Moise al cărei
învățător ești, ce spune, care este cea mai importantă poruncă din Lege, pe care trebuie să
o împlinească credinciosul pentru a face voia
lui Dumnezeu în chip desăvârșit? Învățătorul
de Lege a răspuns: „să iubești pe Domnul
Dumnezeul Tău din toată inima ta și din tot
sufletul tău și din toată vârtutea ta și din tot
cugetul tău; iar pe aproapele tău, ca pe tine
însuți”, la care Mântuitorul i-a zis: „Drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu”. Însă învățătorul
de Lege, nu credea în dumnezeirea Mântuitorului, adică nu credea că Domnul nostru Iisus
Hristos este Dumnezeu, de aceea a și venit
să-L ispitească, și atunci se pune întrebarea
se poate mântui cineva fără credința în Iisus
Hristos, din moment ce Însuși Domnul a zis:
„Și aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și
pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (In. 17,
3). Răspunsul este: Nu, pentru că a-L iubi pe
Dumnezeu înseamnă mai întâi a-L cunoaște,
dar: „nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni,
decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul să-i
descopere” (Mt. 11, 27), iar „Cel ce crede în
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Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis
pe Mine”, și „Cel ce mă vede pe Mine vede
pe Cel ce M-a trimis pe Mine” (In. 12, 44-45),
și „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri,
va trăi” (In. 11, 25). Atunci de ce Domnul i-a
zis învățătorului de Lege că va fi viu, adică
va avea viața veșnică dacă va împlini iubirea
desăvârșită de Dumnezeu și de aproapele,
cele scrise în Legea lui Moise? Pentru că
Legea a fost „călăuză spre Hristos” (Ga. 3,
24), așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, iar
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fletele. Această coborâre de la Ierusalim la
Ierihon înseamnă degradarea omenirii prin
înstrăinarea ei de Dumnezeu, coborârea de la
viața în comuniune cu Dumnezeu spre viața
biologică, care se încheie cu moartea, „pentru
că plata păcatului este moartea” (Rm. 6, 23).
Samarineanul care a făcut milă cu omul rănit,
este diferit ca neam și credință, nu este prieten
sau conațional cu cel rănit, de la care acesta
nu s-ar fi așteptat niciodată să primească ajutor, ori tocmai acesta spre deosebire de preotul și levitul
Legii Vechi, își
arată milostivirea și bunătatea sufletului.
El simbolizează pe Mântuitorul Hristos care Se
milostivește
de omenirea
căzută, o unge
cu untdelemnul Botezului
și al Sfântului și Marelui
Mir și cu vinul
Sfintei Euha„sfârșitul Legii este Hristos, spre dreptate tot ristii, adică cu însuși Sângele Domnului spre
celui ce crede” (Rm. 10, 4), și cel ce crede în vindecarea sufletului și a trupului, spre ierLegea și învățătura lui Moise, adică cea primi- tarea păcatelor, creștere spirituală și viața
tă de Moise de la Dumnezeu, acela crede și în veșnică. Fiecare om poate deveni următor lui
Hristos, cum de altfel le reproșează Domnul Hristos, Samarineanul Milostiv prin excelență,
cărturarilor și fariseilor: „Dacă ați fi crezut lui arătându-și iubirea sa, milostivă și darnică
Moise, ați fi crezut și Mie” (In. 5, 46-47).
față de aproapele care nu este întotdeauna
Sfânta noastră Biserică a rânduit ca în cel apropiat prin înrudire sau locuire, ci este
această Duminică a XXV-a după Rusalii să fie cel aflat în situații dificile. Aproapele poate
citită Sfânta Evanghelie care conține această fi orice om prin care Dumnezeu ne ajută cu
pildă, a Samarineanului Milostiv ca o explicare harul Său, devenind mâinile iubirii milostive a
a tainei mântuirii noastre și ca un îndreptar lui Dumnezeu, prin care El lucrează în lume
pentru orice creștin, fiind legată și de începutul la ridicarea și vindecarea celor răniți trupește
Postului Nașterii Domnului, ca o pregătire a și sufletește. Cel rănit este adus la casa de
noastră pentru a primi în peștera sufletului pe oaspeți, care reprezintă Biserica lui Hristos,
Domnul Hristos, care se naște duhovnicește ce are menirea de a purta de grijă față de
pe măsura credinței și iubirii de Dumnezeu și cei căzuți, ridicându-i prin Sfintele Taine la
de semeni. Omul care se cobora de la Ieru- comuniunea cu Dumnezeu, la viața veșnică,
salim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care din care am căzut prin păcat.
a fost dezbrăcat, rănit și lăsat aproape mort,
Părintele Gheorghe Ionașcu
reprezintă neamul omenesc care din cauza
(predică la Duminica a XXV-a după Rusalii,
păcatelor, a căzut în felurite patimi, prin care
Sf. Ev. Luca 10, 25-37, 11 noiembrie)
diavolii încearcă să răpească și să ucidă suSursă foto: Sf. Evanghelie
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare
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Ce strălucește pe-ntregul pământ
În Biserica Ortodoxă creștină
Și a deschis drumul spre lumină.

Încrezători în a Domnului bunătate
Știind că la Dumnezeu orice se poate,
Nădejdea de-a fi părinți n-a încetat
Și permanent, cu credință, s-au rugat.

Să-i dea vestea minunată,
Că rugăciunea ei a fost ascultată,
Iar stârpiciunea se va risipi
Și-un prunc, la bătrânețe, va zămisli.

Prin hotărârea lui Dumnezeu
De-a scăpa omenirea de cel rău,
Fecioara Maria a fost rânduită
Să fie Maică și Fecioară slăvită.

Rugăciunea lor era caldă și puternică
Și această familie mai vrednică
Decât toți oamenii de pe pământ,
Avea să se bucure mult, în curând.

În același timp, Îngerul a plecat
Și pe Ioachim l-a înștiințat
De nașterea Sfintei Fecioare,
A Domnului Născătoare.

Nimbul de sfințenie al Mariei
Ne-a dus pe calea bucuriei,
Fiind ea mai cinstită decât Heruvimii
Și mai preamărită decât Serafimii.

Că Bunul Dumnezeu s-a îndurat
Și rugăciunile lor curate a ascultat,
Că văzând credința lor fierbinte,
A îndeplinit marea lor rugăminte.

Maria va fi numele său
Și prin ea ne va izbăvi de rău.
S-a bucurat atât de tare…,
De a Domnului binecuvântare.

În cetatea Nazaretului din Galileea
Trăiau doi bătrâni, în vremea aceea,
Într-o atmosferă de liniște și pace,
Cum puțini au fost de-atunci încoace.

La prăznuirea unei mari sărbători,
Pe Ioachim l-au trecut adânci fiori
Când, a fost întors de la altar,
Sub motiv că n-a primit în dar

Imensă le-a fost bucuria
Când s-a născut prunca Maria,
Răsărită ca un „crin alb între vâlcele”,
Strălucind printre atâtea floricele.

Multe lucruri frumoase au cunoscut,
În viața lor, încă de la început;
Se bucurau de sănătate deplină,
Trăind într-o armonie divină.

Copilul cel mult așteptat
Și că Domnul nu l-a binecuvântat;
Darurile la altar n-au fost primite,
Cu toate c-ar fi fost binevenite.

Un ospăț mare au făcut,
Iar pe cei pe care i-au cunoscut,
În special, rude și prieteni au invitat
Și împreună cu ei s-au bucurat.

În toate aveau îndestulare,
Că se trăgeau dintr-un neam mare;
Ioachim era din neam împărătesc,
Iar Ana fiind din neam preoțesc.

Cu sufletul plin de amărăciune,
Dar călăuzit de înțelepciune,
S-a hotărât să se retragă în pustie,
Ca mai aproape de Dumnezeu să fie.

Au chemat și preoții să sfințească,
Locul în care o să locuiască
Prunca cea binecuvântată,
Ce va fi de-a pururi lăudată.

Multe motive să fie fericiți,
Dar nu puteau să fie împliniți,
Căci viața lor demnă și liniștită
De-un mare neajuns era umbrită.

Voia să stea în post și rugăciune
Și mai mult Domnului a se supune;
Sperând că va fi până la urmă ascultat
Și va fi de Dumnezeu binecuvântat.

Numele Maria, atunci i l-au pus,
Un nume decât toate mai presus,
Ce-nseamnă „doamnă, împărăteasă”
Și din toată zidirea cea mai aleasă.

Nu puteau să aibă copii,
Ce-ar fi adus atâtea bucurii
Și atâtea satisfacții pentru toți,
Urmând să aibă-apoi și nepoți.

Credința lui n-a fost în zadar,
Că a primit mult-așteptatul dar;
Vestea cea mare, care urma să fie,
Pentru-ntreaga lume o mare bucurie.

Maria le-a adus speranță și veselie,
Liniște și nespusă bucurie,
Că au uitat de-a lor bătrânețe,
Veselindu-se ca-n tinerețe.

Neamul lor s-ar fi înmulțit
Și rostul lor s-ar fi împlinit,
Lăsând vlăstar în urma lor,
Iar la adânci bătrâneți, un ajutor.

Acasă, Ana era și mai întristată,
Și se plimba îngândurată
Prin grădina frumos înverzită,
Simțindu-se de Ioachim părăsită.

Copleșiți de-a ei perfecțiune,
Nu încetau din rugăciune,
Că era o fetiță încântătoare,
Cum nu era alta sub soare.

Că la iudei necinste însemna
Să nu lași copii în urma ta,
Care să ducă mai departe
Spița neamului, în mare parte.

Văzând un cuib de păsări cu pui,
Se simțea singură, a nimănui,
Că și păsările aveau urmași,
Chiar de erau pui mici și golași.

Drăgălășenia ei copilărească
Îi ajuta să depășească
Grijile, oboseala și tristețea
Ce-apar odată cu bătrânețea.

Deși bătrâni, încă mai stăruiau
În rugăciuni și nădăjduiau,
Că Bunul Dumnezeu nu-i va uita
Și până la urmă îi va ajuta,

Se ruga cu multă stăruință
În nemăsurata ei credință,
Ca Dumnezeu de ea să-și amintească
Și cu un prunc să o miluiască.

Când a primit vestea minunată,
Că va rămâne însărcinată,
Ana făcuse un legământ,
Că pruncu-l va da Domnului Sfânt.

Ridicând ocara numelui lor
Între rudenii și-n conștiința iudeilor
Și vor putea în ochi să îi privească
Fără să se mai învinovățească.

În plângerea și tânguirea sa,
A venit spre-a o consola
Îngerul Domnului, care i-a zis,
Că Bunul Dumnezeu l-a trimis,

Era și un obicei vechi la iudei,
Pe care l-au respectat și ei;
Primul născut Domnului să fie închinat,
La Ierusalim în Templul binecuvântat.
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Știind că la Templu o să trăiască,
Ana a început să pregătească
Totul cu multă răbdare
Pentru a Mariei plecare,

Marele Arhiereu Zaharia,
A primit-o în brațe pe Maria
Peste pragul de argint strălucitor,
În aplauzele și cântecele copiilor.

În Sfânta Sfintelor ea se ruga,
Iar Arhanghelul Gavriil o învăța
Și îi tălmăcea Sfânta Scriptură,
Manualul ei de-nvățătură.

Că nu prea mult timp s-au bucurat,
De darul lor cel minunat,
Pentru că „promisiunea dată,
Rămâne datorie curată”.

A dus-o-n Sfânta Sfintelor
Spre admirația Îngerilor,
(Că doar o dată pe an aici intra
Arhiereul, spre a se închina).

O supraveghea să crească
Și în credință să se întărească;
De multe ori mană cerească îi aducea
Aici, cu care Fecioara se hrănea.

Promisiunea a fost îndeplinită
Și prunca cea prea mult râvnită,
La vârsta de trei ani și jumătate,
Pregătită cu de toate,

Fiind înștiințat de Duhul Sfânt,
Zaharia știa de vechiul legământ:
„Este Fecioara făgăduită de Isaia….,”
Cea care-L va naște pe Mesia.

Adeseori Arhiereul observa,
Cum Arhanghelul Gavriil era cu ea;
Ca proroc, se bucura mult Zaharia,
Sperând să-L vadă venind pe Mesia.

A plecat din casa părintească,
Ca Domnului să Îi slujească,
La Templul din Ierusalim
Și să crească-ntr-un loc divin.

I-a arătat locul ei de rugăciune,
Iar Maria plină de înțelepciune,
A înțeles ca un om mare,
Responsabilitatea pe care o are.

Se minuna adesea când vedea
Și Îngerii petrecând împreună cu ea
Și parcă nu mai avea răbdare,
Sperând să prindă ziua cea mare,

Este o ceremonie sfântă
Care pe toată lumea încântă,
Fiindcă ducerea unei copile la Templu,
Rămânea pentru fetițe un exemplu.

Jos, în curtea interioară,
Alaiul a rămas afară,
Cu ochii îndreptați spre Templu,
Având în față un exemplu

Când va veni Răscumpărătorul
(Și-i va schimba lumii viitorul),
Prin această Ușă minunată,
Ce va rămâne mereu încuiată.

Cu rigurozitate pregătită,
Această serbare preamărită,
A rămas de neuitat în cetate,
Că fusese pregătită ca la carte:

De curaj și demnitate,
Care le întrece pe toate;
O fetiță binecuvântată ,
Deșteaptă și neînfricată.

„Tot ce-i sfânt, în cele sfinte se păstrează”
Și Îngerii asupra Fecioarei veghează,
Ca cea mai sfântă dintre toată zidirea
Să crească spre a salva omenirea.

Într-o superbă rochie îmbrăcată
Și de părinți binecuvântată,
Maria era însoțită de-un alai distins
Și bucurie mare pe toți i-a cuprins:

Părinții Ioachim și Ana au plecat,
Dar sufletul, aici, și l-au lăsat,
Unde copila lor încântătoare,
A rămas la Templu cu alte fecioare.

Când Maria a citit în Scriptură,
(Cartea Sfântă de învățătură),
Că Hristos va veni printr-o Fecioară,
Își dorea să fie ea, bunăoară,

„Domnișoarele de onoare”,
În straie de sărbătoare,
Purtau în mâini făclii aprinse
Și aranjamente florale distinse.

Inima lor de părinți adevărați
Știu că sunt binecuvântați,
Cu o copilă sfântă, preacurată,
Prin care se va mântui lumea toată.

Slujnica acelei Fecioare Sfinte,
(Fiind atât de smerită și cuminte)
Și nu bănuia că această vrednicie,
Chiar ei îi era hărăzită să-i fie.

Zestrea, din timp pregătită
Și întru totul potrivită,
Pentru viața-a mănăstire,
Locul de aleasă cinstire

Îi mulțumesc lui Dumnezeu
Și o vizitează la Templu mereu,
Să-și aline sufletul însingurat,
Dar cu gândul curat și împăcat,

La praznicele mari, Templul plin era,
Că din tot Israelul lumea venea,
Iar fetele de la Templu primeau
Darurile pe care oamenii le aduceau.

Era purtată cu responsabilitate,
De părinți și rude apropiate,
Ca, venind aici cu a sa voie,
Fecioara să aibă tot ce are nevoie.

Că și-au îndeplinit menirea
Pentru toată omenirea
Și pot pleca liniștiți la Dumnezeu,
Căruia i s-au rugat mereu.

Sfântul Iacob Monahul spunea,
Că Maria pe toate le întrecea;
Prin gingășia ei nemaiîntâlnită,
De toată mulțimea era îndrăgită.

Oricine s-ar fi așteptat,
Ca, deși era un copil binecuvântat,
Să plângă la despărțirea de mamă,
Dar ea n-a luat nimic în seamă,

Sperau ca Maria să fie mamă într-o zi,
Dar nicicând nu s-ar fi putut gândi,
La marea cinste ce o așteaptă,
Pe această Fecioară înțeleaptă.

Avea o frumusețe unică în lume
Și-o delicatețe ce nu se poate spune,
Pe toți îi primea cu bunăvoință
Emanând evlavie și bunăcuviință.

Decât urcarea cu demnitate
Și cât de repede se poate
A celor douăsprezece trepte ale scării;
Dovedind semne ale puterii.

Doar 4 ani, Ioachim a mai trăit, (80 ani)
Apoi Ana la Templu s-a stabilit,
Să fie alături de fiica sa iubită
Și cu-atâtea daruri dăruită.

Când praznicul se termina,
În Sfânta Sfintelor se retrăgea
Continuându-și rugăciunea curată,
Fiind de Domnul binecuvântată.

Deși avea doar trei ani și jumătate,
Le-a urcat fără pauză pe toate,
Cu părul lung, despletit pe spate
A mers, în fugă, mai departe.(21 nov.)

La Templu, Fecioara Maria,
Răspândea în preajmă bucuria;
Era frumoasă și talentată
Și de toată lumea lăudată.

La toate treburile era de folos:
Cosea, țesea și broda frumos,
Se remarca în tot ce făcea
Și de-aceea, toată lumea o iubea.
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Chiar Sfânta Ana o admira,
Fiind fericită alături de ea.
Cât a trăit pe lângă Templu,
I-a fost Fecioarei un exemplu.

Că toiagul lui Iosif a înverzit,
Ca și când ar fi prorocit,
Că Dumnezeu o lasă în grija sa
Pe Maria, pentru a o proteja.

Nu mult i-a fost alături Mariei,
Și a plecat pe drumul veșniciei, (79 ani)
Iar Sfânta Fecioară Preacurată
A rămas singură, nemângâiată.

Văduv fiind, putea să se logodească
Și-n fața iudeilor să o ocrotească
Pe Sfânta Fecioară Maria,
Ca să-și păstreze fecioria.

Avea doar 10 ani când Ana a plecat,
Dar în sufletul ei nevinovat
Își punea nădejdea în Dumnezeu,
Cerând permanent ajutorul Său.

Cu acordul preoților a luat,
Acasă, „odorul cel binecuvântat”,
Purtându-i de grijă ca un tată;
Vrând Maria să rămână nemăritată.

Lucra mereu și se ruga
Și nimic n-o putea tulbura,
Că era întru totul neprihănită;
Cu gândul și cu fapta fiind smerită.

Acasă la Iosif, Fecioara broda
Catapeteasma Templului și se bucura
De dragoste și ocrotire netulburată;
Bătrânul Iosif fiindu-i ca un tată.

Vremea a trecut cu repeziciune,
Crescând cu multă înțelepciune,
Și-ar fi trebuit ca Templul să părăsească,
Ca la 14-15 ani să se căsătorească.

Toți din familie o iubeau
Și ca pe-o comoară sfântă-o respectau,
Că Iosif câteva luni a fost plecat
În localitățile unde, ca dulgher, a lucrat.

Preoților Templului le-a mărturisit,
Că ea dintotdeauna și-a dorit
Să-și închine viața lui Dumnezeu
Și să-I slujească la Templu mereu,

„Taina cea din veac” se ivește,
Prin Fecioara care se smerește,
Că lucrând cu repeziciune
Și cu mintea mereu la rugăciune,

Să trăiască în curată feciorie
Și așa toată viața mereu să fie;
Mai ales că rămăsese singură pe lume,
Voia să trăiască, aici, în rugăciune.

Bunul Dumnezeu a rânduit

Și Îngerul Gavriil cel binevenit,
După 6 luni, în camera Mariei s-a arătat
Și cu bucurie Fecioarei i s-a închinat.
Venise cu „Buna Vestire”(25 martie)
Să-i dea minunata știre,
Că va fi Maica Fiului lui Dumnezeu,
Căruia Îi va sluji mereu.
La întrebarea ei nevinovată,
Arhanghelul Gavriil i-a răspuns îndată,
Că puterea Duhului Sfânt o va umbri
Și, chiar Fecioară fiind, va zămisli.
Prin acceptul ei: „Fie mie”!
Toți ne-am umplut de bucurie
Și-n acel moment binecuvântat,
Fiul lui Dumnezeu S-a Întrupat!
„Intrarea Fecioarei în Templu” (21 nov.)
A rămas pentru omenire un exemplu;
Maria este ființa omenească desăvârșită,
Cum dintru-nceput de Domnu-a fost zidită.
O prăznuim pe 21 noiembrie an de an,
Din anul 543 (de la Împăratul Iustinian)
La Ierusalim, că ortodocșii-o sărbătoresc
Cu aleasă evlavie și o preamăresc!
(21 noiembrie 2018)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Bunul Dumnezeu a rânduit,
Ca Fecioara să aibă trupul împodobit
Cu-o frumusețe uimitoare,
Iar sufletul cu una nepieritoare,
Pregătind-o încă din fragedă pruncie,
Ca vas primitor al darurilor să fie,
Cu trupul și sufletul lipsite de păcat
Și totodată și mintea i-a luminat,
Să înțeleagă „taina cea din veac ascunsă
Și de îngeri nepătrunsă”,
Să fie Templul cel mai curat
Al Dumnezeului Celui Întrupat.
Preoții mult s-au bucurat,
Cunoscându-i sufletul neîntinat
Și trupul perfect neprihănit,
Așa cum toată lumea și-a dorit.
Pentru păstrarea sa nevătămată,
Preoții au hotărât să fie dată
În grija unui bătrân credincios,
Ca s-o ocrotească misterios.
Bunul Dumnezeu l-a desemnat
Pe bătrânul Iosif cel respectat(80 ani),
Pentru credința lui curată
Și de Domnul apreciată,
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Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina
„Cele pe care le-ai strâns ale cui vor fi?”
O parabolă simplă, ca multe din acelea pe care Mântuitorul le improviza pe loc, după nivelul ascultătorilor și
după subiectul convorbirii. Domnul a fost autor de adevărate creații literare. Lui Iisus I s-ar cuveni un loc aparte, în
afară de acela pe care îl are în istoria mântuirii, și în istoria
culturii și a literaturii universale. De multe ori, înțelesul
pildelor Mântuitorului se impune de la sine, uneori chiar
mai convingător decât dacă ar spune lucrurile direct.
Pe cât este de simplă, pe atât de adevărată pilda cu
bogatul căruia i-a rodit țarina. Care dintre noi n-a văzut
sau n-a auzit de asemenea oameni care adună toată viața
și apoi, pe neașteptate, trec dincolo și toată osteneala de
o viață pusă deoparte, toată adunătura lor se dovedește
a fi pentru ei zadarnică? Cine n-a avut prilejul să vadă
în preajma lui oameni bogați care murind, au simțit cum
alții umblă prin lucrurile lor, fără teamă și fără sfială, ca
prin niște bunuri fără stăpân. De acum, nu mai sunt ale
lor, au ieșit de sub stăpânirea lor. Umblă alții
prin ele ca și cu un băț
prin cenușă.
Moartea creează
astfel de situații, cu
adevărat ciudate, dar
atât de naturale. De
aceea, Mântuitorul ne
învață să nu ne punem
nădejdea în bogăție. Ea
poate deveni pentru noi
o pacoste și un pericol.
De câte ori n-a spus:
„Mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să
intre un bogat în Împărăția cerurilor”. Pe Anania și Safira,
Dumnezeu i-a pedepsit cu moarte, pentru că puseseră
deoparte bunuri pe care le făgăduiseră comunității. După
experiența primelor comunități creștine de a trăi în comunitate de bunuri, monahismul de obște a reluat această
poruncă a Mântuitorului, iar pustnici singuratici au dus-o
la extrem, renunțând la toate.
Unul din voturile monahilor este sărăcia de bunăvoie. Ei au luat din cele mai vechi timpuri această
învățătură drept o poruncă și au încercat să o pună
în practică. Mântuitorul condamnă egoismul, lăcomia, condamnă pe cei care adună de dragul de a
aduna, pentru bucuria perversă pe care și-o procură
contemplându-și pungile și hambarele. Unii ca aceștia
uită de Dumnezeu și de oameni. Rămân singuri. De
aceea, și personajul din pildă este prezentat singur.
Satisfăcuți, bogații nu mai văd nimic împrejurul lor și
nu mai simt că ceea ce au ei în plus ar folosi multora
care au în minus față de trebuințele lor. Pentru unii
ca aceștia rostește Mântuitorul această parabolă. O

spune tocmai când vorbea despre lăcomie: „Căutați
să vă păziți de lăcomie, căci viața cuiva nu atârnă de
mulțimea avuției lui” (Lc. 12, 14-15).
Așa s-a întâmplat și cu bogatul, a murit când tocmai
adunase mai mult. Rodise țarina, recolta era mare,
hambarele mici și nimic nu era rău în asta. Răul începe
când omul, dorind să aibă hambarele mai mari, îi spune
sufletului său: „Suflete, ai multe bogății, strânse pentru
mulți ani, odihnește-te, bea, mănâncă și te veselește”.
Până acum, am fi crezut că bogatul gândește ca orice
gospodar. Când gândește așa, apare Dumnezeu, Căruia
nu I-a plăcut filosofia bogatului. Nu I-a plăcut concepția
lui de viață. Bogatul devenise un om care abdicase de la
conștiința răspunderii pentru alții, concentrându-se doar
asupra sa și a plăcerilor sale. Aceasta nu i-a plăcut lui
Dumnezeu. Și-a suspendat munca și voiește să păstreze
toate numai pentru sine. Pentru sufletul său, doar „mâncare, băutură, odihnă”. A uitat de dimensiunea cerească
a sufletului. Sufletul său n-avea nevoie de acestea, ci de
o „bogăție în Dumnezeu” pentru eternitate.
Spune Sfântul
Chiril al Ierusalimului: „Rădăcina oricărei fapte bune este
nădejdea în Înviere.
Așteptarea răsplătirii
întărește sufletul spre
fapte bune. Orice lucrător este gata să
rabde ostenelile dacă
va crede că înaintea
lui va sta plata ostenelilor”. „Biserica
slujitoare” pleacă de
la această noutate: slujirea în folosul aproapelui. De
aceea, Mântuitorul fixează criterii pentru conștiință. Cei
credincioși nu pot să nu fie sensibili la ele. „Dincolo”
se trag doar consecințele, dar și acestea încep încep
să se simtă încă din viață. Pe Dumnezeu nu-L poți
iubi decât prin aproapele. Iar asta înseamnă o bună
rânduială frățească pe pământ.
Aceasta este și învățătura parabolei din Evanghelia de
astăzi. Măcar această simplă vorbă românească: „Cine
dă, lui își dă!” s-o ținem minte. Trecători și străini suntem
pe pământ și nu trebuie să investim toate nădejdile, toată
agoniseala, toate bunurile numai aici. Să păstrăm o parte
și pentru dincolo. La întrebarea: „Cele pe care le-ai strâns
ale cui vor fi?”, se poate răspunde astfel: „Ale altora”,
dacă le-am adunat pentru noi și „Ale noastre”, dacă le-am
împărțit cu alții! Amin.
Părintele Radu Dumitru Traian
Parohia Peștișani, Protoieria Tg-Jiu Nord
(predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii,
Sf. Ev. Luca 12, 16-21, 18 noiembrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Maica Domnului în scrierile Sfinților Părinți

Referitor la învățătura despre Maica Domnului nu se
poate concepe o limitare la ceea ce se spune doar în Noul
Testament sau în profețiile din Vechiul Testament. Biblia,
în ansamblul ei, vorbește destul de lămurit despre cea
care a născut pe Mântuitorul lumii, pe Fiul lui Dumnezeu.
Studiind dezvoltarea învățăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor
ori după definițiile dogmatice, nu se pot evidenția decât
câteva momente, neputându-se crea decât o imagine
de ansamblu asupra ei. De aceea Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți și ale
diferiților autori bisericești,
oferă o imagine mult mai
cuprinzătoare asupra Sfintei
Fecioare. Printr-o abordare
organizată prin prezentarea
unor elemente de conținut
a operelor Sfinților Părinți
cu privire la „Taina” Sfintei
Fecioare Maria în care este
cuprins întreg adevărul despre Dumnezeu și mântuirea
oamenilor, adevăr pe care
Biserica, în ansamblul ei, îl
exprima sintetic în troparul
care se cânta la Bunavestire: „Astăzi este începutul
mântuirii noastre și arătarea
tainei celei din veac. Fiul lui
Dumnezeu, Fiu Fecioarei se
face și Gavriil harul bine-l
vestește. Pentru aceasta
și noi, împreună cu dânsul,
Născătoarei de Dumnezeu
să-i strigăm: Bucură-te, cea
plină de har, Domnul este
cu tine!”
Din cele spuse anterior se desprinde faptul că
Fecioara Maria este mereu
prezentă în Sfânta Scriptură și că a avut un rol deosebit
în iconomia mântuirii. De aceea se poate considera că
abordarea acestei învățături, așa cum este ea în operele
Sfinților Părinți și scriitori bisericești, devine deosebit de
importantă, deoarece este vorba de o latură capitală a
vieții și existenței Bisericii însăși.
„Sfinți Părinți” au dezvoltat o întreagă spiritualitate
legată de Fecioara Maria cu detalii semnificative, a ceea
ce anume s-a scris despre Fecioara Maria, începând cu
primele veacuri creștine, ce referiri s-au făcut asupra ei
de către un autor sau altul. Au scris lucrări separate despre Maica Domnului în care să se vadă o autonomie a ei
fată de Fiul lui Dumnezeu. Aceștia nu au considerat pe
Sfânta Fecioară ca o ultimă verigă dintr-un lanț de zeițe
feminine căreia să i se fi adus un cult singular, ci au căutat
să respecte ceea ce cuvintele Mântuitorului au arătat și
ceea ce Scripturile au păstrat. Fecioara Maria nu a avut
o natură „superioară” celorlalte ființe omenești și nu a fost
mărturisită decât în duhul Sfintei Scripturi.
Așadar, din cadrul actual al Teologiei nu poate să
lipsească o mărturie ortodoxă asupra Maicii Domnului.

Sfinții Părinți și scriitorii bisericești care au trăit până în
veacul al V-lea arată cât mai precis ceea ce au gândit și au
scris despre Fecioara Maria. Perioada secolelor IV-V după
Hristos este cunoscută ca fiind „veacul de aur” al literaturii
patristice deoarece atunci au trăit și au scris mulți Sfinți
Părinți ai Bisericii, deși condițiile în care au făcut-o nu erau
dintre cele mai prielnice. Până la anul 313, dar mai ales
după aceea, interesul pentru persoana Fecioarei Maria a
crescut mereu, o mare parte din Sfinții Părinți aducânduși contribuția lor deosebită. În Răsărit au trăit și au scris:
Sfântul Atanasie cel Mare,
Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Epifanie, Sfântul
Efrem Șirul, Sfântul Vasile
cel Mare, Sfântul Grigore
de Nazianz, Sfântul Grigore de Nyssa, Sfântul Ioan
Gură de Aur și alții. În Apus,
putem menționa pe Sfântul
Ambrozie, pe Sfântul Ilarie
de Pictavium, pe Fericitul
Ieronim, pe Fericitul Augustin
și alții. Perioadă a doua a
literaturii patristice s-a impus
prin creații multilaterale, de
o frumusețe și adâncime
strălucitoare, neatinsă până
atunci și neîntrecută după
aceea. În secolele IV și V
s-au întrunit patru Sinoade
Ecumenice prin care s-a
constatat că interesul teologilor față de problemele
trinitare și histologice creștea
tot mai mult, alături de problema păcatului originar
și a harului. La Niceea și
Constantinopol s-a lămurit
de ce Iisus din Nazaret este
Dumnezeu adevărat. La
Efes problema a fost pusă în sens invers: în ce mod Fiul
lui Dumnezeu, Logosul divin, a devenit Iisus – în acest
context al disputelor ariene, dochete, Biserica a rezolvat
pentru totdeauna problema unirii naturilor divină și umană în Persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin
aceasta s-a ajuns și la persoana Fecioarei Maria. În cazul
referirilor directe la Sfânta Fecioară, se dezbăteau, ca și în
trecut, pururea-fecioria ei dar și la alte aspecte ale pietății
creștine, acordându-se o atenție specială numelui ei de
„Theotokos”. Acest nume era folosit în Biserica încă din
secolele II-III după Hristos, după cum s-a menționat deja,
dar abia acum au ieșit la iveală anumite dimensiuni între
diferiți teologi. În general, în secolele IV și V după Hristos,
reflecția teologică asupra Maicii Domnului s-a extins la
patru puncte mai importante: Fecioria „in partu” (în timpul
nașterii); Fecioria „post partum”(după naștere); Sfințenia;
Numele: „Născătoare de Dumnezeu”. Contestarea sau
negarea faptului că Fecioara Maria este „Născătoare
de Dumnezeu”, înseamnă, de fapt, negarea dumnezeirii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată, așadar, o epocă
înfloritoare a istoriei Bisericii în care nu se dezvoltă, în
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sens propriu, o Teologie patristică despre Fecioara Maria,
dar profunzimea gândirii Părinților Bisericii i-a condus la
zugrăvirea chipului Sfintei Fecioare în strânsa legătura cu
Chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Biserica o numește pe Fecioara Maria „mai cinstită
decât Heruvimii și mai preamărită fără de asemănare decât
Serafimii”, adică superioară oricărei alte făpturi. „Cultul
ortodox, prin frumusețea și varietatea lui, este ceva unic în
creștinătatea întreaga”, iar acest cult, înseamnă: sărbători,
cântări, omilii și predici închinate Maicii Domnului. Apariția
în timp a sărbătorilor închinate Maicii Domnului exclude
posibilitatea vreunei influente păgâne care să fi dat naștere
la un cult al Sfintei Fecioare în creștinism. Chiar dacă au
mai existat exagerări, pornite uneori din sânul Bisericii,
în sensul unei încercări de divinizare a Maicii Domnului,
așa cum au făcut colirindienii, Sfinții Părinți au restabilit
totdeauna dreapta învățătură. Dezvoltarea progresivă a
cultului Maicii Domnului a dus la statornicirea adevărului
ca ea este Maica lui Dumnezeu, Preasfânta, Preacurată,
împărăteasa cerului și a pământului. Cultul ei de preacinstire (hyperdulie) este distinct de cel datorat lui Hristos
(adorare) și de cel dat sfinților (dulie). Teologia patristică
a insistat foarte mult asupra legăturii foarte apropiate
dintre Sfântul Duh și Fecioara Maria. Sfințenia ei este

datorată lui Dumnezeu, Cel ce S-a pogorât asupra ei atât
la Bunavestire cât și la Cincizecime. Din această perspectivă Fecioara Maria este considerată pnevmatoforă prin
excelență, adică sfințită și purtătoare de Dumnezeu atât
în trup cât și în suflet. Insistența Părinților asupra sfințeniei
Maicii Domnului a fost făcută și în considerente practice,
pentru înlăturarea pericolelor ereziilor. La fel, Sfinții Părinți
au insistat asupra maternității Fecioarei Maria pentru a
înlătura orice idee dochetistă despre Trupul Domnului.
Din perspectiva pnevmatoforă, Fecioara Maria devine
rugătoarea în fața lui Dumnezeu pentru toți creștinii.
Ocrotirea ei este cerută de către toți cei care nădăjduiesc
în „dobândirea Duhului”. Fecioara Maria, chip al Bisericii
învesmântate în lumina Harului lui Dumnezeu, devine ea
însăși izvor de binecuvântare pentru creștini. Înțelegerea
ortodoxă asupra Maicii Domnului are în vedere și o dimensiune eshatologică, adică evidențierea faptului că ea
este „înainte-mergătoare” a neamului omenesc, arătând
calea și sfârșitul la care trebuie să ajungă toți creștinii.
Nu există Ortodoxie fără Maica Domnului!
Părintele Popescu Ion Cosmin
Preot la Paraclisul Spitalului de Pneumoftiziologie
„Tudor Vladimirescu”,
Com. Runcu, Jud. Gorj

În această pericopă din Sfânta Evanghelie, cel ce se apropie de Domnul Hristos este numit dregător, care vine la El, ca la
un simplu om și nu ca la un Dumnezeu făcut om, Care are răspunsuri veșnice, însă auzind de minunile pe care le-a făcut și
de cuvintele înțelepte, cum nu a mai vorbit nimeni, vine cu niște
vorbe măgulitoare, Învățătorule Bun sau Bunule Învățător,
sperând în felul acesta să primească un răspuns favorabil, pe
placul său. Îndată Domnul, Cel-a-toate cunoscător răspunde
cu altă întrebare și cu un răspuns, care urmărește îndreptarea
cugetării greșite a dregătorului: „Pentru ce Mă numești bun?
Nimeni nu este bun, decât unul
Dumnezeu”. Adică chiar dacă
din pricina trupului Meu, a firii
omenești pe care am luat-o prin
Întrupare, ai ajuns să crezi că nu
sunt Dumnezeu, și crezi că sunt
doar simplu om, asemenea ție,
tăgăduind că nu sunt mai presus
de hotarele naturii umane, de
ce însă Mi-ai atribuit caracterul
și virtuțile naturii dumnezeiești.
Nimeni nu este bun, decât unul
Dumnezeu. Domnul Hristos nu
i-a răspuns la întrebarea dregătorului, până ce nu i-a îndreptat
mai întâi cugetarea, să nu-L considere doar un simplu om,
și nu a zis că decât Tatăl este bun, ci decât unul Dumnezeu,
incluzând-Se aici și pe Sine, ca Fiu și pe Duhul Sfânt, pentru
că Sfânta Treime întreagă este bună și deși Tatăl este bun,
Fiul este bun, Sfântul Duh este bun, totuși nu sunt trei care
sunt buni, ci numai unul singur este bun, pentru că unul este
Dumnezeu, pentru că dumnezeirea este una. Când însă
Domnul i-a răspuns că îi mai lipsește încă un lucru de făcut,
pe lângă cele ce le-a făcut și împlinit până acum: Vinde toate
câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri;
și vino de urmează Mie, el s-a întristat și a plecat mâhnit. De
ce totuși a plecat mâhnit dregătorul, dacă dorința lui era să

dobândească viața de veci, de nimic altceva, decât din pricina
faptului că era foarte bogat, așa cum spune Scriptura.
Această neputință a dregătorului de a înainta pe acest
drum al desăvârșirii scoate în evidență o neputință, o boală
care se găsește în toți cei care își pun nădejdea în averi,
chiar dacă au mai multe sau mai puține, despre care Domnul
spune: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui
Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila printre urechile
acului, decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Din
punct de vedere moral aceste cuvinte ale Domnului pot fi
aplicate la orice păcătos, care
se îmbogățește în păcate, dar
și la orice bogat care își pune
speranța în agonisirile sale, pe
care însă tot le va părăsi, chiar
și fără să vrea în momentul
ieșirii din lumea aceasta. Sfinții
când au auzit cuvântul acesta
al Domnului, s-au hotărât să
fugă de această greutate a
bogățiilor și și-au împărțit averile către cei săraci, pentru a
dobândi comori veșnice, au
renunțat astfel a cele trecătoare pentru cele veșnice, și-au
luat apoi crucea și i-au urmat lui Hristos, unii prin mucenicia
lor, alții prin jertfa lor de sine, unii ca apostoli, alții ca prooroci,
alții ca mucenici, alții ca pustnici, alții ca doctori fără de arginți.
Fie că au avut puțin, fie că au avut mult, din moment ce au
renunțat la tot pentru Dumnezeu, răsplata este pe măsură,
ca și în cazul Apostolilor care au zis: „Iată noi am lăsat toate
și Ți-am urmat ție”.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXX-a după Rusalii,
Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor,
Sf. Ev. Luca 18, 18-27, 25 noiembrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Bogăția și viața veșnică
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Sfântul Ierarh Andrei Șaguna
(30 noiembrie)

„Apărător înțelept al românilor ortodocși, păstor cărturar
al Transilvaniei și mare chivernisitor al vieții bisericești, Sfinte
Ierarhe Andrei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre”. Așa îl laudă Biserica pe cel mai mare
ierarh al nostru din Transilvania secolului XIX.
Sfântul Andrei Șaguna s-a născut în orașul Mișcolț, din
N-E Ungariei, pe 20 decembrie 1808, în familia negustorului
de origine aromână Naum Șaguna și a soției sale Anastasia.
A primit la Botez numele de Anastasie (care înseamnă „Înviere”). La 18 ani, a declarat în fața autorităților că rămâne
în credința strămoșilor săi. A fost elev eminent la școala
greco-valahă și la gimnaziul din Mișcolț, apoi la gimnaziul
superior al călugărilor piariști din Pesta.
Între 1826-1829, tânărul Anastasie a făcut studii de filosofie și drept la Universitatea din Pesta. La vârsta de 21 de
ani a început studiile de teologie ortodoxă la Vârșeț. După
terminarea studiilor, a intrat în Mănăstirea Hopovo, unde a
fost tuns în monahism, sub numele de Andrei. În 1834, a
fost hirotonit ierodiacon și profesor la Seminarul din Carloviț,
iar un an mai târziu a fost numit secretar al Consistoriului
(Tribunalului bisericesc) și hirotesit arhidiacon. Peste încă
doi ani, Sfântul Andrei a fost hirotonit ieromonah, apoi protosinghel și consilier mitropolitan. În 1842, a fost hirotesit
arhimandrit și numit egumen (stareț) la Mănăstirile Hopovo
și Covil. În 1846, a fost numit vicar la Sibiu, iar în anul următor, ales mitropolit.
Încă de pe când era vicar, Sfântul Andrei învăța pe preoți
să umble tot timpul în reverendă, să nu-și radă barba, să nu
cerceteze jocurile și cârciumile, să nu facă negustorie sau
să umble după alte câștiguri. Dimpotrivă, preotul trebuie să
citească din Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți și să învețe
Catehismul pe de rost, pentru a putea predica și învăța cum
se cuvine pe popor. Când a fost hirotonit arhiereu, Sfântul a
zis: „Cea mai mare parte a vieții mele pururea în osteneală
mi-a fost și îmi va fi. Dar și cea mai mare bucurie mi-a fost
și îmi va fi și în viitor a învinge toate piedicile. Cred cu tărie
că, fiind umbrit de puternicul scut al lui Dumnezeu, voi putea
îndeplini scopul vieții mele întregi, ca pe românii ardeleni
din adâncul lor somn să-i deștept și cu voia să-i trag către
tot ce este adevărat, sfânt și bun”. Cu înțelepciunea și cu
sufletul său pașnic, Marele Ierarh a contribuit cel mai mult
la Marea Adunare de unitate românească din mai 1848 de
pe Câmpia Libertății de la Blaj.
Pe 12 martie 1850, Sfântul Ierarh a deschis la Sibiu
lucrările primului Sinod al eparhiei sale, la care au participat peste 24 de preoți și 20 de mireni, între care și Avram
Iancu. Sinodul a adresat un memoriu Curții din Viena, prin
care cerea restaurarea vechii mitropolii a Transilvaniei,
desființată în 1701, odată cu trecerea episcopului Atanasie
Anghel la greco-catolicism. În 1864, Sinodul episcopilor
sârbi din Patriarhia Carloviț și-a dat asentimentul pentru
separarea ierarhică a Bisericii românești de cea sârbă,
care poate fi considerat ca o recunoaștere a autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal. În același an, un
autograf imperial aproba reînființarea vechii mitropolii
ortodoxe române a Transilvaniei și numirea Sfântului ca
arhiepiscop și mitropolit. Noua mitropolie avea ca eparhii
sufragane Aradul și Caransebeșul. În 1868, Congresul

Național Bisericesc al Transilvaniei a aprobat Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, bazat
pe autonomie, constituționalitate și sinodalitate. În acest
Statut se prevedea ca în adunările bisericești să existe 1/3
clerici și 2/3 mireni, element păstrat în Biserică până astăzi.
Astfel, Sfântul Andrei s-a dovedit a fi unul din cei mai mari
legiuitori bisericești.
Marele Ierarh a desfășurat o muncă neobosită și pentru
emanciparea poporului român prin cultură, mai ales prin
școlile primare confesionale (numite atunci poporale), care
erau sub conducerea directă a Bisericii. O atenție deosebită
a acordat manualelor didactice pentru aceste școli. S-a îngrijit de soarta elevilor lipsiți de mijloace, dându-le ajutoare
bănești. O realizare deosebită a constituit-o tipografia
înființată în 1850 la Sibiu, care a dat la iveală, în decurs de
11 ani, 35 de cărți bisericești („Elementele dreptului canonic”,
„Biblia cu ilustrații”, „Ceaslovul” etc.) și mai multe cărți de
școală (abecedare, catehisme, bucoavne etc.). În același an,
s-a înființat la Sibiu un institut teologic și pedagogic cu durata
de unu până la trei ani, pentru formarea de preoți buni, ce
puteau conduce și preda în școlile poporale. Mitropolitul
Andrei a pus bazele ziarului „Telegraful român”, apărut fără
întrerupere din 1853 până astăzi. A contribuit la înființarea
ASTRA (Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română
și Cultura Poporului Român).
După 25 de ani de păstorire, s-a mutat către Domnul, fiind îngropat ca un simplu călugăr lângă biserica din comuna
Rășinari – Sibiu. O vorbă memorabilă a sa era următoarea:
„De două ori dacă m-aș naște, tot preot și slujitor al Bisericii
lui Hristos m-aș face! Numai pentru una mă doare inima,
pentru aceea că nu mă iartă împrejurările și puterile mele ca
să fac atâta cât aș dori să fac pentru clerul și poporul nostru.
Nădăjduiesc însă că ostenelile mele, mici și neînsemnate
ca sămânța muștarului, vor spori cu ajutorul lui Dumnezeu,
dacă le vom îngriji cu suflet curat”.
Să ne rugăm și noi Sfântului Ierarh Andrei Șaguna cu
următoarele cuvinte: „Sfinte Ierarhe Andrei, păstorul cel
bun al Ardealului, ascultă-ne în ceasul acesta, pe noi, cei
ce cinstim numele tău și dorim să ne adăpăm din izvorul cel
nesecat al înțelepciunii tale! Fii rugător fierbinte la Preamilostivul Dumnezeu pentru poporul român dreptcredincios!
Apără, Sfinte Ierarhe, prin rugăciunile tale, pe cei fără de
ajutor, bolnavilor le dă vindecare, săracilor și celor oropsiți,
hrană și adăpost; căsniciile le întărește, pe bătrâni și pe
neputincioși sprijină-i, conducătorilor neamului și celor din
înalte dregătorii înțelepciune, dreaptă socoteală și gânduri
bune pentru Biserica lui Hristos le dăruiește”. Amin.
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