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Editorial

Răspuns bun?

Această Duminică, a Înfricoșatei Judecăți, reprezintă momentul ultim al istoriei pe care Sfânta
noastră Biserică ni-l pune înainte ca anticipație, ca
o pregătire pentru perioada de urcuș duhovnicesc
reprezentat de Postul Mare. Dacă prin Duminica
Izgonirii lui Adam din Rai începe istoria aceasta
pe care o cunoaștem, a omenirii căzute, care s-a
vrut autonomă față de Dumnezeu, cu Duminica de
astăzi se încheie acest parcurs al istoriei. În felul
acesta, suntem îndemnați să cugetăm la faptul că
toți vom muri și vom ajunge la judecata lui Dumnezeu, pentru aceasta timpul care ne stă înainte,
un timp de pregătire, de pocăință, trebuie trăit în
așa fel încât fiecare să dobândim un răspuns bun
la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Această
întâlnire cu Dumnezeu, în calitate de Judecător
Suprem, pentru că altfel ne-am întâlnit cu El pe
tot parcursul vieții noastre, de la leagăn până la
mormânt, Îl întâlnim începând de la Buna Vestire,

CUPRINS:

Studiu biblic lunar ............................................. pag. 3
Postul Mare ...................................................... pag. 3
Poesis ............................................................... pag. 4
Părinții Maicii Domnului .................................... pag. 6
Dreapta credință ............................................... pag. 7
Păhărelul cu nectar .......................................... pag. 8
Vindecarea slăbănogului din Capernaum ........ pag. 8
Buna Vestire ..................................................... pag. 9
Crucii Tale ne închinăm, Hristoase! ............. pag. 10
Marșul pentru viață 2019 ................................ pag. 12

„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

apoi ca Prunc, la Nașterea în ieslea Betleemului,
apoi pe tot parcursul istoriei mântuirii, până la Cruce și dincolo de ea, la Înviere, Înălțare și apoi la
Pogorârea Duhului Sfânt, în chip slăvit, sau în chip
smerit de sărac, de însetat, de flămând, suferind
sau străin, este cea care decide pentru totdeauna
fie veșnica îmbrățișare a dragostei, ca revers a celei pe care noi am arătat-o în timpul vieții noastre,
fie veșnica despărțire și lepădare, și aceasta tot
reversul faptelor noastre. Dacă prezența înaintea
unui tribunal omenesc, ne produce o anumită tulburare legată de respectivul proces, hotărâtor în
chestiuni mai mult sau mai puțin importante, cu
atât mai mult momentul unic când ființa fiecăruia
aflată de față cu întreaga creație nu se va zgudui
sau cutremura, având în fața conștiinței toate
faptele, cuvintele sau gândurile, de care nu poți
fugi, nu te poți ascunde nicăieri, nu mai ai în ce să
nădăjduiești, pentru că tot ceea ce putea schimba
ceva a luat sfârșit. Și atunci se poate pune întrebarea: ce se poate face ca să se prevină această
cumplită deznădejde în care conștiința fiecăruia
se va afla cândva? La această întrebare trebuie
să ne reamintim cuvintele Mântuitorului: „flămând
am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și
Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol
am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați
căutat; în temniță am fost și ați venit la Mine”. Însă
dincolo de înțelesul faptelor milei trupești care se
arată în cuvintele Domnului, nu trebuie în nici o
clipă să pierdem din vedere faptele milei sufletești,
pentru că chiar dacă astăzi nu mai sunt oameni
sau cu greu se găsesc cei care au nevoie de un
pahar cu apă, totuși sunt atât de mulți oameni care
sunt lipsiți de apa Vieții, goi de hainele mântuirii
sau bolnavi cu sufletul care au nevoie de cercetare. Deși mijloacele prin care îți poți împlini lipsa
s-au înmulțit, deși s-au construit atâtea biserici în
care poți să îl găsești pe Dumnezeu, există atâtea
cărți de folos sufletesc, atâtea și atâtea forme de
răspândire a cuvântului lui Dumnezeu, radio, televiziune, internet, totuși nu este mai puțin adevărat
că oamenii de astăzi nu mai au timp sau li se fură
timpul pentru a nu se putea întoarce spre ceea ce
este cu adevărat de folos, nu mai au urechi de auzit, nu mai au ochi de văzut, sau cum zice Domnul
Hristos: „ochi au dar nu văd, urechi au dar nu aud”.
Continuare în pagina 2
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Răspuns bun?

Urmare din pagina 1
Și totuși există timp și preocupare pentru
orice altceva, pentru știri, politică, telenovele,
plimbări, distracții, numai pentru cele sufletești
nu. Cutreieră oameni pământul, cerul și marea

în căutarea desfătărilor cu gândul că dacă le vor
avea, odată cu acestea vor dobândi și liniștea și
Celui care le-o poate dărui cu adevărat îi întorc
spatele. Hristos ne cheamă să ne hrănească, să
ne odihnească: „veniți la Mine toți cei osteniți și
împovărați și Eu vă voi odihni pe voi”; „veniți toți
cei ce flămânziți și însetați, ca să aflați Pâinea și
Apa Vieții, ca să nu mai flămânziți și să nu mai
însetați niciodată” și noi avem alte și alte preocupări. Sunt oameni care stau acasă toată ziua, au
televizorul pornit de când se scoală până se culcă, schimbă canalele unul după altul în căutarea
vreunui program mai interesant, dar nu au timp
să rostească o rugăciune, să citească un capitol
sau două din Sfintele Evanghelii, să răsfoiască o
carte cu conținut duhovnicesc sau să participe la o
dumnezeiască Liturghie. Mulți oameni se bucură,
fără să se bucure, adică fără să fie mulțumiți, de
condiții de viață excepționale pe toate planurile, la
care generațiile trecute nici nu visau, și totuși sunt
nemulțumiți, se consideră săraci, lipsiți, nefericiți,
dar mor cu tortul la nas și sunt nerecunoscători
pentru toate darurile cu care au fost înzestrați,
pentru simplul motiv că Dumnezeu nu mai face
parte din viața lor. Lipsind binecuvântarea Lui,
este ca și cum ai încerca să te saturi de toate
mâncărurile pe care le ai în față și din care te
înfrupți cu nesaț, dar niciuna nu are gust, și deși ai
de toate ți se pare că nu ai nimic. Nefiind prezent
Dumnezeu în noi și în preocupările noastre nu mai
există nici conștiința solidarității față de semeni
noștri, așa încât bucuria binecuvântării divine să o

avem și noi dar să o împărtășim și altora și acest
pahar al apei celei vii să îl trecem unul de la altul
ca să potolim setea tuturor, iar cu haina cuvintelor
duhovnicești să ne miluim și să ne îmbrăcăm unul
pe altul. Preocuparea răspunsului pe care avem
să îl dăm la această
Înfricoșătoare Judecată a lui Hristos, să îl
conștientizăm de câte
ori Biserica ne îndeamnă să îl cerem, căci oameni fiind și preocupări
mărunte având ne lăsăm
amăgiți și împovărați cu
fel de fel de griji. Astfel
participând la dumnezeiasca Liturghie suntem
îndemnați să lepădăm
toată grija cea lumească
ca să putem cere „sfârșit
creștinesc vieții noastre, fără durere, fără
rușinare (neînfruntat),
în pace și răspuns bun la Înfricoșata Judecată a
lui Hristos, să cerem”.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți,
a Lăsatului sec de carne,
Sf. Ev. Matei 25, 31-46, 3 martie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul VI
1. În zilele acelea, înmulțindu-se ucenicii,
eleniștii (iudei) murmurau împotriva evreilor,
pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea
la slujirea cea de fiecare zi.
2. Și chemând cei doisprezece mulțimea ucenicilor, au zis: Nu este drept ca noi, lăsând de-o
parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese.
3. Drept aceea, fraților, căutați șapte bărbați
dintre voi, cu nume bun, plini de Duh Sfânt și de
înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la această
slujbă.
4. Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea
cuvântului.
5. Și a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi,
și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de
Duh Sfânt, și pe Filip, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae,
prozelit din Antiohia,
6. Pe care i-au pus înaintea apostolilor, și ei,
rugându-se și-au pus mâinile peste ei.

7. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea, și se
înmulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim,
încă și mulțime de preoți se supuneau credinței.
8. Iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea
minuni și semne mari în popor.
9. Și s-au ridicat unii din sinagoga ce se zicea
a libertinilor și a cirenenilor și a alexandrinilor
și a celor din Cilicia și din Asia, sfădindu-se cu
Ștefan.
10. Și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii
și a Duhului cu care el vorbea.
11. Atunci au pus pe niște bărbați să zică:
L-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva
lui Moise și a lui Dumnezeu.
12. Și au întărâtat poporul și pe bătrâni și pe
cărturari și, năvălind asupră-i, l-au răpit și l-au
dus în sinedriu.
13. Și au pus martori mincinoși, care ziceau:
Acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă
împotriva acestui loc sfânt și a Legii.
14. Că l-au auzit zicând că Acest Iisus Nazarineanul va strica locul acesta și va schimba
datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise.
15. Și ațintindu-și ochii asupra lui, toți cei ce
ședeau în sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger.
Sursa: bibliaortodoxa.ro

Postul Mare

Biserica ne invită încă o dată să intrăm pe calea cea
strâmtă, dar atât de frumoasă și înaltă, a înfrânării chiar de
la lucrurile pământești îngăduite, spre a dobândi mai deplin
pe Hristos și harul Său. Suntem la începutul Postului Mare.
În lumea noastră de astăzi, o lume atât de materialistă și de
înrobită plăcerilor trupești, postul nu mai prea are trecere.
E adevărat că e la modă în unele cercuri un anumit fel
de „post” din motive de păstrare a sănătății. Orientat însă
numai spre un scop trupesc, acest fel de „post” nu are
nimic de-a face cu postul creștin. Atunci când un astfel de
„post” sau mai degrabă „alimentație naturistă” are la bază
o concepție religioasă necreștină, avem de-a face cu o
cumplită rătăcire. Din nefericire, chiar foarte mulți dintre
cei care se consideră „credincioși” nesocotesc cu totul
posturile sau le reduc la cât mai puțin cu putință.
Evanghelia de astăzi ne arată că Mântuitorul nici nu
se gândește să pună în discuție postul și valoarea lui
spirituală. Dimpotrivă, el rânduiește postul printre „faptele
dreptății” (Mt. 6, 1), alături de milostenie și de rugăciune.
Sfânta Evanghelie ne spune că Domnul Însuși Și-a inaugurat misiunea printr-un post de 40 de zile (Mt. 4, 2), ca
un nou Moise. Într-o discuție cu ucenicii, după vindecarea
lunaticului, El a și afirmat puterea pe care o mijlocește
postul în lupta împotriva diavolului: „Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși, decât numai cu rugăciune și
cu post” (Mc. 9, 29). Iar despre Sfinții Apostoli aflăm că
posteau (F. A. 14, 23).
Sfântul Apostol Pavel, care amintește posturile printre
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mijloacele sale de a-L sluji pe Hristos (II Cor. 6, 5) și care
mărturisește că a petrecut în „posturi de multe ori” (II Cor.
11, 27), arată și de ce îi este necesar postul, când zice:
„Îmi chinuiesc trupul și îl supun robiei, ca nu cumva, altora
propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic” (I Cor. 9,
27). Tot Sfântul Pavel învață: „Vă îndemn, deci, fraților,
pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile
voastre ca o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu,
ca pe închinarea voastră cea duhovnicească” (Rom. 12,
1). Iar în alt loc, spune: „Să umblăm cuviincios, ca ziua; nu
în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine,
nu în ceartă și în pizmă. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus
Hristos și grija de trup să nu o faceți spre pofte” (Rom.
13, 13-14).
Este clar până aici că nici Mântuitorul și nici Sfinții Apostoli n-au pus la îndoială necesitatea și valoarea postului.
Iar din cele mai vechi scrieri creștine aflăm că postul a
devenit o instituție chiar de la începuturile Bisericii. Astfel,
în Didahie, o scriere veche creștină veritabilă (redactată
în a doua jumătate a secolului I) și care poartă subtitlul
de „Învățătură a celor doisprezece Apostoli”, aflăm despre
postul săptămânal creștin de miercuri și vineri.
În Evanghelia de astăzi, nu postul îl pune în discuție
Mântuitorul, ci modul în care postesc „fățarnicii” și motivația
eronată a acestei fapte „de dreptate”. Postul despre care
vorbește profetul Isaia în Vechiul Testament este cu totul
deosebit de ceea ce înțelegeau „fățarnicii” din vremea
Mântuitorului. El Însuși formulează un principiu general:
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Postul Mare

„Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți
înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei, altfel nu veți avea
plată de la Tatăl vostru cel din ceruri” (Mt. 6, 1).
Dar Sfintele Evanghelii ne dau o învățătură și mai înaltă
despre post. O învățătură fără precedent în Vechiul Tes-

tament sau în iudaismul precreștin. I se dă o semnificație
eshatologică. La Mt. 9, 14-15, Mântuitorul spune: „Vor veni
zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti”. În
jurul cerescului Învățător și Domn, îmbătați de prezența Lui
și hrăniți îmbelșugat cu cuvântul și cu harul Lui, ucenicii
uitaseră parcă tot ceea ce ținea de rânduielile religioase

S
OESI
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din lumea iudaică. Era acel timp puțin, acea „puțină vreme” cât ucenicii au putut contempla în chip direct „slava”
Cuvântului fără de trup, „slavă a Unuia-Născut din Tatăl,
plin de har și de adevăr” (Ioan 1, 14).
Lipsindu-se de o hrană materială, postitorul este
îmbelșugat de o hrană dumnezeiască. De aceea, cel
care postește post adevărat nu simte foamea și nu i se
pare deloc grea perioada postului. Sfântul Marcu Ascetul
spune: „Celui ce flămânzește pentru Hristos, harul i se
face hrană, celui ce însetează, băutură prea dulce, celui
ce tremură de frig, haină, celui ostenit, odihnă, celui ce se
roagă, deplină încredințare, celui ce plânge, mângâiere”
(Despre cei ce-și închipuie că se îndreptează prin fapte).
E un semn bun când postul, chiar cel mai aspru, începe
să ți se pară ușor, când trupul se mulțumește cu hrană
puțină, când întreaga ta ființă este copleșită de bucuria
întâlnirii cu Mirele ceresc. Cum ne mai putem plânge de
foame, de sete sau de osteneală, când El Însuși ni se face
hrană și băutură și odihnă?
Părintele Radu Dumitru Traian
Parohia Peștișani, Protoieria Tg-Jiu Nord
(predică la Duminica Izgonirii lui Adam
din Rai, a Lăsatului sec de brânză,
Sf. Ev. Matei 6, 14-21, 10 martie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Sfântul Mucenic Montanus preotul și soția sa,
Maxima (26 martie 304)

E primul preot daco-roman
Martirizat pentru Hristos
În timpul lui Dioclețian și Galeriu,
Doi împărați romani necredincioși.

Amintindu-și îndemnul Domnului,
De-a merge în altă cetate
Spre a propovădui credința,
Montanus a plecat în altă parte.

„Voi, creștinii, sunteți nebuni,
Nu prețuiți viața!” a zis intrigat;
Văzând curajul, stăruința, răbdarea
Și credința de neimaginat.

Că s-a pornit prigoană mare
Împotriva creștinismului, (an. 303-304)
Când au văzut că toți se închinau
Și îi slujeau din suflet Domnului.

S-a mutat din Singidunum (azi Belgrad),
Cetate locuită de daco-romani,
În cetatea Sirmium (azi Moravița),
Sperând să scape de dușmani.

Era mai mult decât puteau ei pricepe,
(Ca niște păgâni răuvoitori)
Și nu sesizau că întotdeauna
Creștinii ies biruitori,

După al patrulea edict dat, (febr. 304)
Prigoana s-a intensificat;
A fost pornită cu sălbăticie
Pentru tot sufletul cel creștinat:

Curând a fost arestat de persecutori
Și în fața lui Probus a fost dus,
(Guvernatorul provinciei Pannonia Inferior)
Și la interogatoriu a fost supus.

Că de la început au fost învățați
Că sufletul este nemuritor
Și pentru el trebuie luptat,
Iar trupul, de lut, este trecător.

Au fost dărâmate biserici,
Adunările au fost interzise
Cărțile sfinte au fost arse
Și arhivele, de flăcări cuprinse.

Cerându-i-se să jertfească idolilor
(Atât el cât și cei pe care-i păstorea),
Preotul Montanus a refuzat ferm,
Spunându-i că dintre creștini nimenea

Credința poporului român
A fost născută și cultivată,
Prin predica și lucrarea
Misionarilor și apoi continuată.

Numeroși clerici și creștini
Averea și funcțiile au pierdut,
Au fost exilați și pedepsiți
Și torturi crunte au cunoscut.

N-ar renunța la credință
Indiferent ce ar putea păți,
Că nu se tem de moartea fizică
Și Domnului Hristos mereu Îi vor sluji.

Prin sfinții români canonizați,
Poporul nostru credincios
Știe că are mai mulți mijlocitori
La Domnul Iisus Hristos.

În provinciile dunărene
Din Imperiul Roman de răsărit,
Prevederile edictului (din 304)
S-au aplicat în mod sporit.

Probus nu putea să înțeleagă
Concepția creștinului,
De-a renunța la viața aceasta
Pentru cinstirea Domnului.

În fața Preasfintei Treimi
Se află mai mulți rugători
Prin sfinții români canonizați,
Ai noștri puternici ocrotitori.
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Sunt peste o sută de străromâni
Și români canonizați în calendar,
Care prin credința ortodoxă
Puternică, au căpătat har.

„Crește, Doamne Dumnezeule,
Turma credincioasă, a Bisericii Tale
Din Singidunum și văile Dunării
Și-o apără” de haitele răuvoitoare.

Credincioșii daco-romani, în ascuns,
Sfintele lor moaște au ridicat
Și ca pe niște odoare de mult preț,
Cu scumpătate le-au păstrat.

Ortodoxia e singura credință
Prin care se dobândește mântuirea
Sufletului și spre care ar trebui
Să tânjească toată omenirea.

„Văd, Doamne, cu ochii minții
Cum în această latură de pământ,
Se ridică un popor nou care cheamă
În limba română, numele Tău cel sfânt!”

Potrivit unor relatări
Moaștele au fost transferate,
(După Edictul din 313, de la Milano),
La Roma și în catacombe îngropate.

Primul preot martirizat
Pentru credința mântuitoare,
Ce-n Actele Martirice e păstrat
Ca faptă pilduitoare,

La amenințările lui Probus,
Cu multă demnitate a spus:
„Fă ce vrei, ai să vezi câtă răbdare
Îmi dă mie Domnul nostru Iisus!”

(Edictul de la Milan din anul 313,
Dat de Sfântul Împărat Constantin,
Pentru libertatea de credință,
A fost pentru creștinism un dar divin.)

Este preotul Montanus
Și credincioasa sa soție,
Cea care n-a ezitat nicio clipă, ca,
Torturată pentru credință să fie.

Orgolios și neputincios,
Că nu i-a putut îndupleca
Să jertfească idolilor,
Probus a hotărât a-i îneca.

Printre Moaștele găsite-n catacombe,
Ale Sfintei Maxima s-au păstrat
În chip minunat și multe minuni,
Au făcut pentru cei ce s-au rugat.

Sfânta Maxima rămâne
O pildă de tărie mărturisitoare
Pentru femeile mucenice dunărene
Și o creștină învingătoare.

La noi, Mănăstirea Halmyris
Din Murighiol (Tulcea) îi are ocrotitori
Pe Sf. Montanus și soția sa Maxima
Și pentru al nostru popor, rugători.

Când guvernatorul Probus l-a judecat,
Părintele Montanus a recunoscut
Că este creștin și preot slujitor
Și că-n credință-a fost crescut.

Și-n Serbia, pe Valea Moravei,
Biserica noastră românească,
Din Isacova, i-a ales pe cei doi soți,
Ca, sus, la Cer, să ne ocrotească.

„Eu am primit învățătura
Să îndur mai bine chinurile…”
„Mă aduc jertfă Dumnezeului meu”
Și primesc cu răbdare patimile.

Ei sunt protectori și ai
Episcopiei Ortodoxe Române
A Daciei Felix din Vârșeț (Serbia)
Și-așa, mereu, vor și rămâne.

În fața acestei dârzenii
Și stăruințe neînfricate
În suportarea chinurilor,
Probus a crezut că se poate,

Sfintei Treimi Îi mulțumim,
Că ne-a trimis îndrumători
Pe Sfinții Montanus și Maxima
Pentru ortodocși, demni rugători.

Să-l determine a se schimba
Făcându-l să se răzgândească
Și că soția îl va îndupleca,
Demonilor să jertfească.

Îi prăznuim cu bucurie
Și cu respect nemăsurat,
Că pentru credința ortodoxă,
Cu mult curaj viața și-au dat.
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A poruncit să fie adusă
Maxima, preoteasa, dar s-a înșelat,
Că ea a cerut să fie supusă chinurilor
Și cu multă bărbăție a răbdat.

În râul Sava au fost aruncați,
Că poruncii împărătești nu s-au supus:
Cei doi soți au slăvit pe Dumnezeu,
Pe Care L-au iubit nespus.

Pe 26 martie, în fiecare an,
Îi pomenim în rugăciune
Nădăjduind să ne susțină
Să primim înțelepciune

A vrut să fie părtașă
La patimile Domnului,
Îndurând cu bărbăție,
Toate provocările răului.

„Mulțumim, Ție, Doamne
Iisuse, că ne-ai dat răbdare”
Și ne-ai găsit vrednici de mărirea
Veșnică…, din mila Ta cea mare!

Au fost groaznic schingiuiți,
Dar Domnul le-a dat răbdare,
Ocrotindu-i prin îngerii Săi,
Pentru credința lor cea mare.

Și și-au dat sufletele lor (26 mart. 304)
În mâinile Domnului Iisus,
Pe Care L-au slujit cu credință
Și L-au iubit, decât viața mai presus.

Și Duhul Sfânt să se pogoare
Peste neamul nostru românesc,
Ca plecând noi din lumea trecătoare,
Cu toții să mergem la Tatăl Ceresc.
Dumitra Groza
Sursă foto: librariabonifaciu.ro

Și se rugau cei doi, cu stăruință,
Domnului Iisus Hristos,
Să primească și sufletele lor,
Ca să se jertfească cu folos.

Valurile apelor au adus la mal
Trupurile cele sfințitoare
Ale celor doi soți mucenici,
Devenind ele vindecătoare.
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Părinții Maicii Domnului

Trăia în vremea-aceea-n cetatea Bethleem
(Cum iese din înscrisuri pe care le avem)
Un tânăr, Ioachim, din viță de Dumnezeu aleasă,
Din neamul lui David și a lui Iuda casă.

De-a corturilor zi, în zi de sărbătoare,
Evreii cum veneau la sfintele altare
Spre jertfă și iertare la Bunul Dumnezeu,
Veni și Ioachim să-și deie darul său.

Lăsându-o pe Ana, cum este la evrei,
Să poarte grija casei și-a rugăciunii ei,
Bătrânul Ioachim plecă înspre pustie
În post, în rugăciune, perpetuă trezvie,

C-o brumă de avere, fruntaș întru cetate,
Având treizeci de ani, deci, la maturitate,
S-a însurat cu Ana, dintru același neam,
Fiica lui Nathan, preotul, și a soției Mariam.

Cum a plecat devreme, dis-de-dimineață,
Ioachim, bătrânul, se așeză în față,
Iar la primit de daruri ce Domnului se-nchin
Era atunci preotul, vestitul Rubein.

Cerând la Dumnezeu iertare de păcate
Și cercetare sfântă întru a sa dreptate;
Un prunc spre împlinirea întregii sale vieți,
Un dar pentru spălarea venitei bătrâneți.

De douăzeci de ani, cu creștere aleasă,
Ana era blândă și tare credincioasă.
O floare, răsărita-ntre tinere femei,
Era îndemn și tihnă pentru bărbatul ei.

Iar Rubein, preotul, un mare îngâmfat,
Ca păstrător al legii și mare învățat,
Trata întreg poporul, evrei și neevrei,
Doar în cuvântul Legii și nu-n spiritul ei.

Patruzeci de zile, aprins și ars de soare,
Se rugă bătrânul în sfântă prosternare,
Iar Dumnezeu, Preabunul, văzând a lor credință,
Cum bobul de muștar aduce biruință,

Familia cea nouă, cătând un drum al său,
Punându-și, doar nădejdea în Bunul Dumnezeu,
Urmând chemarea firii și unui vis sublim
Și-a rostuit o casă în Ierusalim.

Văzând că Ioachim e primul, se răsti:
- Ce faci, bătrâne sterp, tu ultimul să fii!
Nu știi că nerodirea e semn că Dumnezeu,
Te-a socotit nevrednic și ai un suflet rău.

Le trimise veste prin Arhanghelul iubit,
Că ruga lor fierbinte, acum s-a împlinit,
Vestind-o și pe Ana ce-n prag îl aștepta,
Că rodul zămislirii va fi spre slava Sa.
O, dulce nebunie, credință ne-ntinată,
Kenoza și iubire, nădejde necurmată,
O, tu virtute sfântă ce în cuprinsul tău
Ești spre asemănare cu Bunul Dumnezeu.
Tu stai în ascultare, nimic nu te doboară,
Nici îngerii căzuți nu-ți dau a lor povară.
Nici ura, nici mânia a celor ce-au căzut
Nu te înfrâng pe tine, cel zămislit din lut.
Și Harul Sfânt coboară, lucrează asupra ta,
Iar rodul, o minune, o lume va schimba;
Fetița ce se naște, dumnezeiesc alean,
E pentru omenire al Mântuirii Plan.

Fiind de Dumnezeu cu toate dăruiți,
Doreau măcar un prunc spre a fi fericiți,
Dar așteptarea sfântă le deveni povară,
Că pruncul așteptat întârzia să-apară.

Asemenea făcură și ceilalți de la coadă
Întărâtați de preot și datina neroadă.
Uniți întru dispreț, judecând sumar,
Rosti cuvinte grele și unul Isahar.

Și anii tot treceau, iar semenilor lor,
Fără copii păreau un pom neroditor.
Și chiar îi ocoleau, adesea, necuviincioși,
Că-s blestemați și sterpi ca unii păcătoși.

Rușinat de preot, albit și mai să cadă,
Bătrânul Ioachim trecu din nou la coadă.
Cu sufletul în flăcări, fără-a crâcni măcar,
Se rugă: „- Doamne Sfinte, primește al meu dar!

Atâtea umilințe, ei câte-au îndurat,
Încrederea în Domnul nu li s-a clătinat.
Cu candela aprinsă, credeau într-o minune,
Cu multe binefaceri, cu post și rugăciune.

Dacă întreaga lume-mpotrivă-mi s-ar afla,
Nu mă lăsa, Stăpâne, Tu ești scăparea mea!”
Cum noaptea peste templu încet-încet, se lasă,
Rugându-se, bătrânul, porni năuc spre casă.

Patruzeci de ani trecură peste ei,
Că Ioachim și Ana erau doi bătrânei,
Trecută fiind rodirea, ei însă insistau
Și Domnului fierbinte-mpreună se rugau.

De șaptezeci de ani, bătrânul Ioachim,
Și de șaizeci e Ana, cu zece mai puțin.
Cum le trecuse vremea rodirii pe atunci,
Ei întețiră ruga spre nașterea de prunci.

Ioachim și Ana, de darul ce-au primit,
Cu ochii plini de lacrimi, dar sufletu-mplinit,
Făgăduiesc: „ O, Doamne, fetița ce-om avea,
N-om ține pentru noi, ci Ție Ți-o vom da!”
Radu Cârstoiu Arbore
Sursă foto: doxologia.ro
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Dreapta credință

Duminica Ortodoxiei, întotdeauna prima duminică
din Marele Post al Paștilor, ne dă prilejul să spunem
câteva cuvinte despre unitate și dezbinare. În anul
842, într-o zi ca aceasta, la un sinod local ținut la
Constantinopol, a luat sfârșit procesul de restabilire
definitivă a învățăturii despre icoane și a cultului
icoanelor. A fost cea din urmă dintre problemele de
credință, care a fost subiectul celei din urmă dezbateri
doctrinare la nivelul întregii Biserici. Ea se clarificase,
în sensul admiterii sfintelor icoane, încă de la Sinodul
al VII-lea Ecumenic de la Niceea (787). De aceea,
Duminica în care s-a luat ultima decizie s-a și numit
Duminica Ortodoxiei și numele i-a rămas așa până
astăzi.
Creștinismul s-a afirmat de la început ca o religie
nouă, universală, valabilă pentru toate popoarele
(F.A. 15, 17). Trecerea păgânilor la creștinism nu mai
însemna trecerea lor la iudaism, la Legea lui Moise.
Creștinismul trebuia scos definitiv de sub bănuiala
că ar fi fost o sectă iudaică. Ortodoxie înseamnă
dreaptă credință. Biserica Ortodoxă înseamnă
Biserica păstrătoare a
dreptei credințe, a acelei
credințe care duce la
mântuire. Iconoclasmul,
adică lupta împotriva
icoanelor, a fost ultima
mare luptă încercată de
eretici, de schismatici și
de cei de o rătăcire cu
ei, împotriva Ortodoxiei.
Sinodul al VII-lea
Ecumenic s-a ținut pe
vremea împărătesei Irina. Sinodul din anul 842
s-a ținut pe timpul împărătesei Teodora. Multe erezii
au bântuit și bântuie și astăzi lumea creștină. Păcat
că unitatea Bisericii, câștigată atunci, n-a rămas
un bun câștigat și neschimbat! Cum se face că au
apărut aceste fenomene de dezbinare? Dezbinările
din lumea creștină pun în fața noastră o situație
dezolantă, rușinoasă. Cum a fost posibil? Cum este
posibil ca în numele Aceluiași Hristos, în numele
aceleiași învățături, în numele aceleiași Evanghelii,
a aceleiași Scripturi a Noului Testament, totuși, să
nu fie o Biserică Una, ci să fie atâtea?
Este momentul să ne punem aceste întrebări
esențiale. Să vedem de unde vine răul, ce trebuie
să alegem noi și cum să alegem între unitate și
dezbinare. Trebuie să ne punem niște întrebări și
să aflăm răspunsurile menite să ne clarifice această problemă. Una dintre chei o găsim în Epistola I
a Sfântului Apostol Petru (5, 8): „Potrivnicul vostru
diavolul umblă mugind ca un leu, căutând pe cine să
înghită”. Pe cine înghite el? Pe cei rămași pe afară,
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despărțiți de Trupul Bisericii. El este cel care, fără
îndoială, vrea dezbinarea.
Machiavelli, scriitor, diplomat și filosof de Evul
Mediu, lansase un principiu: „Divide ut regnus” – „Împarte ca să stăpânești”. Spre a slăbi un corp unitar,
spre a slăbi o instituție, spre a slăbi un popor, sau
pe cineva, îl împarți și așa guvernezi mai bine. Lozinca aceasta, și sub formula „Divide et impera”, au
aplicat-o la vremea lor stăpânitorii din Transilvania,
habsburgii, care voiau să stăpânească mai ușor.
Avem experiența noastră tristă de la anul 1700, când
s-a făcut dezbinarea Bisericii Ortodoxe din Transilvania, când o parte bună din românime a devenit de
credință „unită cu Roma”.
Sfânta Scriptură ne spune: „Dumnezeu nu este
Dumnezeul neorânduielii, ci al păcii și al bunei
înțelegeri” (I Cor 14, 33). Mulți dintre cei care dezbină
umblă și astăzi cu Scriptura în mână, căutându-și
argumentele în ea, argumente ca să rupă Trupul
lui Hristos. Despre unii ca aceștia, Sfântul Apostol
Pavel zice: „căzând din credință, precum Imeneu și
Alexandru, i-am dat Satanei, ca să învețe a nu
mai huli (I Tim. 1, 19-20).
Spune Sfântul Ciprian:
„Hristos ne-a dat pacea,
ne-a învățat să fim uniți
în cuget și-n simțiri, ne-a
impus să păstrăm nestricate și necălcate în picioare legăturile dragostei, ale înțelegerii frățești.
La Împăratul cerurilor nu
poate să ajungă acela
care a pângărit dragostea lui Hristos față de noi prin dezbinare vicleană”.
Iar în alt loc, în „De Dominica Oratione” spune: „...
El a știut că dezbinarea nu duce la Împărăția lui
Dumnezeu”.
Dezbinătorii ne spun astăzi că ei se vor mântui și
vorbesc cu Dumnezeu și fac rugăciuni, cântă, sunt cu
credință. O fac, dar o fac în dezbinare, în ruperea de
Biserică, de preoție și de comuniunea cu Sfintele Taine. Astăzi cred că avem nevoie de o nouă Duminică
a Ortodoxiei. Astăzi ne rugăm pentru „pacea a toată
lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu
Biserici și pentru unirea tuturor”. Astăzi ar trebui ca
aceste cuvinte să fie pentru noi un apel la unitate,
care să refacă din nou Trupul lui Hristos, Biserica cea
„una, sfântă, sobornicească și apostolească”. Amin.
Părintele Radu Dumitru Traian
Parohia Peștișani, Protoieria Tg-Jiu Nord
(predică la Duminica întâi din Post, a Ortodoxiei,
Sf. Ev. Ioan 1, 43-51, 17 martie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Păhărelul cu nectar
La-nceput, când plugul încă nu ara ogoarele,
Pentr-un bob de linte fiartă,
S-au luat, mă rog, la ceartă,
Ploaia și cu soarele...
Fiecare, slab la minte,
Sta, puterea să-și măsoare
Și – păzește Doamne Sfinte –
Pentr-un bob micuț de linte,
Căutau să se omoare:
Soarele, cu ochii-n flăcări, după ploaie prin tot locul;
Ploaia cu potop de ape, soarelui să-i stingă focul...

Ploaia și soarele
A-nceput întreg pământul pretutindenea să crape
Și, nemaiputând să-ndure atât foc și-atâta sete,
În grozav de grele chinuri, sufletul curând își dete.
Ploaia, care-atât dorise și era mereu pe-aproape
Răsturnând pe mândrul Soare și pământul vrând să scape,
A dat drumul, într-o clipă stăvilarelor de ape
Și vreo patruzeci de zile potopindu-l, fără voie, Când din toată omenirea a scăpat doar Tata Noe, Noul Împărat, în fine, pricepu-necându-l plânsul,
Că pământul iar murise, înecat fiind sub dânsul.
Dumnezeu atunci le zise: Adevăr îmi e cuvântul,
Că-n asemeni dezbinare, nu veți ferici pământul.
Deci uniți-vă ca frații, nu vă mai priviți cu ură
Și pământului, de-a pururi dați-i apă si căldură,
Totdeauna mână-n mână, înțelept și cu măsură.
Ascultând porunca dată, Ploaia și cu Soarele
Se-nfrățiră într-o clipă, astfel cum a zis Preasfântul
Și, punând la foc și apă, amândoi, zăvoarele,
S’a trezit din nou la viață, sub sărutul lor, pământul:
Înverziră pretutindeni, luncile, ogoarele
Și, râdea sub sfântul Soare
Pururi, floare lângă floare, Fiecare mai vioaie,
Cu potop de curcubee-n picăturile de ploaie.

Am uitat să spun că bobul cel de linte, cu pricina,
Pe care-l făcuse Sfântul
Pân-a nu fi fost lumina,
Nu era decât pământul...
Astfel, împăratul Ploaie, având tunete-n cuvânt
Și împăratul Soare, mândru și cu aur pe veșmânt,
Fiecare sta să spună că-n puterea lui măreață,
Tot pământul o să fie plin de floare și de viață.
După lupte fără seamăn, ce le-ar micșora cuvântul,
Soarele-a rămas puternic împărat pe tot pământul
Și-a-nceput atunci, pe loc,
Cu iubire să-i trimită toată para lui de foc...
Însă, vai, în scurtă vreme, ars de jar, secat de ape,

Încheind aci povestea, c-o iluzie amară,
De la cele tâlcuite, trec la biata noastră țară:
Voi, aleșii ei, cu minte, - de la cei doi împărați
Luând pildă, - pe vecie prindeți-vă astăzi frați
Și, cu largă-nțelepciune și iubire-adevărată, Dacă-n aste două haruri poate inima să bată, Dați lumină și căldură pururi bietului pământ,
În al cărui sân, străbunii și vitejii noștri sunt, Pentru ca, din harul vostru, să răsară Soarele,
Să-i presare flori, pe toate luncile, ogoarele,
Să privim, cu plânsu-n gene,
Pe vâlcele și poiene,
Iar în lacrimile noastre, fericite, - nu de dorCurcubeu, să urce-n slavă mândrul țării Tricolor...
Sursa: Vasile Militaru, Fabule,
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007
Sursă foto: observator.ro

Vindecarea slăbănogului din Capernaum
„Iar Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului:
Fiule, iertate îți sunt păcatele tale!”

Evanghelia Duminicii a II-a din Postul Mare ne arată
în mod deosebit puterea vindecătoare a Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. El vindecă un paralitic sau un om
paralizat – numit slăbănog, în limbajul Evangheliei. Însă
înainte de vindecare, Iisus îi spune bolnavului: „Fiule,
iertate îți sunt păcatele tale”, pentru a ne arăta că El nu
este numai om, ci este Dumnezeu-Omul, adică Fiul lui
Dumnezeu, care S-a făcut om pentru a mântui pe oameni de păcate și de moarte. Această putere de a ierta
păcatele a dăruit-o după Învierea Sa și ucenicilor Săi,
zicând: „Luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta păcatele, le vor
fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20, 22-23).
Cei patru prieteni ai slăbănogului, despre care ne

vorbește Sfânta Evanghelie, au descoperit casa unde
era Domnul și au coborât patul cu bolnavul, cu mare
greutate și osteneală reușind să-l așeze în fața Mântuitorului, având mare credință că dacă-l va vedea Hristos
va face milă cu el și-l va vindeca de boala lui. Și Domnul
a făcut preaslăvită minune pentru credința lor, adică a
slăbănogului și a celor ce îi purtau patul. Prin aceasta
vedem cât de folositoare pentru vindecarea cuiva este și
credința altora, nu numai cea personală. Cei patru care se
roagă sunt de fapt Biserica, ce se roagă nu numai pentru
cei prezenți la slujbă, ci și pentru cei suferinzi, pentru cei
robiți, pentru călători, captivi sau întemnițați, pentru toți
care au nevoie de ajutor, pentru sănătatea și mântuirea
tuturor oamenilor și pentru pacea a toată lumea.
Prin urmare, Biserica ne arată legătura dintre păcat
și boală. Desigur, nu toate bolile sunt urmarea păcatului.
Sunt și boli despre care Sfântul Ioan Gură de Aur spune
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că sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a evidenția răbdarea, credința și smerenia oamenilor, cum a fost cazul
dreptului Iov. Evanghelia aceasta ne mai cheamă să
ne îngrijim întâi de iertarea păcatelor și de vindecarea
sufletului de păcate, căci ele reprezintă rănile sufletului.
Fiind o Evanghelie a iubirii, ne îndeamnă ca pe lângă
mărturisirea păcatelor prin spovedanie să săvârșim și
fapte de milostenie, să-i ajutăm pe cei bolnavi și să ne
rugăm pentru toți oamenii.
Biserica Ortodoxă a păstrat prin slujbe, prin cărțile de
cult, prin Sfânta Liturghie, prin predică și prin cântarea
în comun unitatea de credință și de simțire, unitatea
limbii, a culturii religioase vechi și a întregii Tradiții ortodoxe milenare. Putem considera toate acestea minuni
și roduri ale credinței și rugăciunii celor mulți. În cadrul
Sfintei Liturghii, Biserica face rugăciuni și scoate părticele
(miride) pentru cei adormiți, iar prin puterea jertfei lui
Hristos izbăvește din iad sufletele celor adormiți. Numai
Dumnezeu știe câte suflete sunt izbăvite prin rugăciunea
liturgică și prin parastase ca rod al harului preoției și al
rugăciunii comune. Biserica a pus în practică, încă de la
început, Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos pentru
bolnavi și suferinzi.
Duminica aceasta se mai numește și Duminica Sfântului Grigorie Palama și asta din anul 1368, când a fost
canonizat Sfântul Grigorie Palama. El a trăit între anii
1296 – 1359 și s-a nevoit ca monah la Muntele Athos, în
părțile în care se află acum Schitul românesc Prodromu,
iar mai apoi a ajuns Arhiepiscop al Tesalonicului. Sfântul
Grigorie s-a născut la Constantinopol în 1296. A trăit 12

Buna Vestire

„Iată, vei lua în pântece și vei naște Fiu
și vei chema numele lui Iisus”
Astăzi răsună glas de bucurie în tot pământul.
Astăzi Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei că va
lua în pântece și va naște în lume pe Fiul lui Dumnezeu, pentru mâtuirea neamului omenesc. Ziua de
astăzi este mai sfântă decât toate zilele veacurilor,
căci aduce bucurie și vestește mântuirea în toată
lumea. Astăzi, Dumnezeu a căutat cu milă și cu
îndurare din cer spre pământ și a auzit suspinele
strămoșilor noștri și ale celor care se chinuiau în iad
de la începutul lumii. Astăzi Biserica lui Hristos cântă:
„Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută”.
Dar a fost oare ascunsă această taină a întrupării
lui Dumnezeu Cuvântul? Nu! Căci a fost cunoscută
de îngeri și revelată prin prooroci. Dar ceea ce nici
îngerii, nici oamenii n-au știut a fost chipul zămislirii
lui Dumnezeu din Fecioara Maria. Buna Vestire face
parte din sărbătorile împărătești ale Preacuratei Fecioare. Această sărbătoare deschide porțile bucuriei
celor ce au așteptat din veacuri venirea lui Mesia.
Și după cum păcatul a intrat în lume printr-o femeie,
tot prin femeie, printr-o Fecioară, trebuia să se pună
capăt întunericului. De data aceasta a fost aleasă
cea mai Sfântă Fecioară de pe față pământului, Ma-
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ani și jumătate de arhierie și a trecut la Domnul la sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, la 13 noiembrie 1359.
Pomenirea sa se face în a doua duminică a Postului
Mare pentru a ne arăta că dreapta credință, pe care am
prăznuit-o în mod deosebit în duminica anterioară (Duminica Ortodoxiei), nu este o credință teoretică, ci este
credința prin care primim lumina slavei dumnezeiești și
viața veșnică. Atunci ne luminăm sufletul și ne curățim de
păcate prin pocăință, post și fapte bune, spre a dobândi
mântuirea și slava vieții veșnice.
Teologia Sfântului Grigorie Palama este bazată pe
Sfânta Scriptură, pe scrierile și experiența Sfinților Bisericii și este apărată de noul curent isihast din secolul
al XIV-lea. El este pomenit în chip deosebit ca „fiu al
dumnezeieștii și neînseratei lumini”, adică teolog al
luminii dumnezeiești neapuse, necreate și veșnice. Mai
este numit „trâmbiță a teologiei”, „stâlpul Bisericii cel
nemișcat”, „sfeșnicul luminii”, „vestitorul dumnezeieștii lumini” sau „apărătorul adevăratei evlavii”. Prin pomenirea
lui ne îndreptăm spre primirea luminii Învierii lui Hristos,
pentru că acum este timp pentru luminarea sufletului
prin post, prin rugăciune, prin spovedanie și împărtășire,
prin tot ce ne luminează sufletul și mintea, hrănind viața
noastră cu lumina harului Preasfintei Treimi, ca pregătire
pentru Sfintele Paști. Amin.
Părintele Radu Dumitru Traian
Parohia Peștișani, Protoieria Tg-Jiu Nord (predică la
Duminica a II-a din Post, a Sfântului Grigorie Palama,
Sf. Ev. Marcu 2, 1-12, 24 martie).
Sursă foto: Sf. Evanghelie
ria din Nazaret. Sfânta Fecioară trăise în templu în
curăție și sfințenie, lucrând și rugându-se neîncetat.
Și fiindcă prin ea avea să se vindece firea umană,
n-a primit vestea cea bună de la oameni, ci de la
Dumnezeu, prin slujitorul Său, Arhanghelul Gavriil.
În luna a șasea, adică în luna martie, a fost trimis
Arhanghelul Gavriil de la Dumnezeu într-o cetate din
Galileea, către o Fecioară logodită cu un bărbat care
se numea Iosif, iar numele Fecioarei era Maria. Și
intrând îngerul i-a zis: „Bucură-te, ceea ce ești plină
de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu
între femei...” (Luca 1, 26-28). Fecioara s-a spăimântat și a întrebat pe înger ce fel de închinăciune este
aceasta. Iar îngerul văzându-o i-a zis: Nu te teme,
Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu și iată, vei lua
în pântece și vei naște Fiu și vei chema numele lui
Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt Se
va chema. Fecioara Maria aducându-și aminte cum
șarpele a înșelat-o pe Eva, se gândea ca nu cumva
și ea să fie ispitită, să nu fie vreo înșelăciune de la
diavol. Apoi a zis către înger: Văd chipul tău, dar graiul
și portul tău nu sunt din lumea aceasta. Tu zici că
Dumnezeu Se va sălășlui în mine, dar cum poate să
încapă în mine Dumnezeu care a creat toată zidirea?
Îngerul i-a zis: „Duhul Sfânt se va pogorî peste ține
și puterea Celui Preaînalt te va umbri”(Luca 1, 35).
Ascultând cuvintele Arhanghelului cu atenție Fecioara
Maria a zis cu smerenie: „Iată roaba Domnului. Fie
mie după cuvântul tău!” Și S-a zămislit Iisus Hristos
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Buna Vestire

în pântecele ei. Odată cu începutul acestui praznic,
a început și plinirea planului lui Dumnezeu pentru
mântuirea nemului omeesc. Praznicul de astăzi înseamnă începutul drumului de răscumpărare pe care
Dumnezeu îl deschide, celui făcut după chipul Său.
Buna Vestire este primul act minunat, rupându-se
lanțurile ferecate ale diavolului, „tatăl minciunii”, care
ținea pe om în frică, în neștiință. Până acum totul
era vag despre Dumnezeu, ceva confuz. Prin Buna
Vestire se arată clar, că Dumnezeu a venit în lume
împlinind atât proorociile, dar ca să ajute și pe om să
fie fericit, să-și înțeleagă rostul său, cu un cuvânt „a
venit că lumea să aibă viață” (Ioan10, 10). Praznicul

Buneivestiri ne face să înțelegem că Dumnezeu nu
este o idee, ci o Ființă în trei ipostaze: Tatăl-Creatorul, Fiul-Mântuitorul și Sf. Duh-Sfințitorul. Biserica
Ortodoxă cinstește prin această sărbătoare atât pe
Împărăteasa cerului, Sfânta Fecioară Maria cât și pe
solul dumnezeirii, Arhanghelul Gavriil. Pentru această
și noi cu vestitorul tainelor lui Dumnezeu să zicem
Preasfintei Fecioarei: „Bucură-te cea plină de har,
Domnul este cu tine...”. Iar la judecata de apoi când
vei sta de-a dreapta Fiului tău, roagă-L preabună,
să aibă milă de sufletele noastre, că pe tine te avem
pururea-rugătoare către Tatăl ceresc. Amin.
Părintele Florin Cătălin Trașcă
Parohia Scornicești II
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Această Duminică, a treia din Sfântul și Marele Post al Paștilor, numită Duminica Sfintei Cruci,
ne pune în fața minții și inimii noastre îndemnul
pe care Mântuitorul îl face tuturor celor care vor
să-L urmeze, ca fiecare să se lepede de sine,
să-și ia crucea și să-I urmeze Lui, pentru că cel
ce voiește să-și scape viața o va pierde, dar
cine își va pierde viața pentru Hristos și pentru
Evanghelie, acela și-o va mântui. Deci modalitatea prin care putem dobândi mântuirea este
aceea de a ne uni cu Dumnezeu, pentru că
cine va încerca să-și scape viața prin sine, cu
propriile sale forțe și-o va pierde, ca aceia care
în timpul persecuțiilor, voind să-și scape viața
acceptau să se lepede de credință, și chiar dacă
mai erau lăsați câțiva ani pe pământ însă își
pierdeau sufletul, viața cea veșnică; iar cel care
se va dărui pe sine lui Hristos, care este Izvorul
vieții veșnice, chiar dacă își va jertfi propria sa
viață, acela și-o va mântui. În perioada aceasta
a Sfântului și Marelui Post al Paștilor suntem
chemați la o astfel de mărturisire cu viața, adică cu faptele nu numai cu vorba, la o sfințire a
acestui timp prin post și pocăință, dezlipindu-ne
și despătimindu-ne de tot ceea ce este rău în
viața noastră, păcat și patimă egoistă, unindune cu Hristos prin rugăciune și fapte bune. Cine
renunță la voia sa egoistă, pentru a urma voia
cea sfântă a lui Hristos, lăsând felul său păcătos
de viețuire, el își pierde viața păcătoasă, pentru
ca în felul acesta să dobândească o nouă viață,
mântuindu-o, chiar dacă va trebui să treacă și
el prin moarte, însă moartea lui este o predare
deplină lui Hristos este o trecere la viața cea
veșnică: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce as-

cultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis
are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a
mutat de la moarte la viață” (In. 5, 24). Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut Om, pentru
noi oamenii și pentru mântuirea noastră, și-a
asumat de bună voie Crucea, pe care a sfințit-o
cu sângele Său, devenind astfel altarul de jertfă
pe care El S-a jertfit din iubire pentru mântuirea
neamului omenesc. Faptul acesta reiese clar
din cuvintele Mântuitorului: „fiindcă Eu Îmi pun
sufletul, ca iarăși să-l iau. Nimeni nu-l ia de la
Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl pun. Putere am
Eu ca să-l pun și putere am iarăși ca să-l iau.
Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu” (In.
10, 17-18). Iar atunci când Sfântul Apostol Petru
îl îndeamnă să nu accepte chinurile pe care avea
să le primească pentru mântuirea noastră, Domnul îl numește „satan”: „De atunci a început Iisus
să arate ucenicilor Lui că El trebuie să meargă la
Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și
de la arhierei și de la cărturari și să fie ucis, și a
treia zi să învieze. Și Petru, luându-L la o parte,
a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ți milă
de Tine să nu Ți se întâmple Ție aceasta. Iar El,
întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea,
satano! Sminteală Îmi ești; că nu cugeți cele ale
lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Atunci Iisus
a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină
după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea
și să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-și scape
sufletul îl va pierde; iar cine își va pierde sufletul
pentru Mine îl va afla” (Mt. 16, 21-25). Chiar dacă
în grădina Ghetsimani, ca purtător a firii omenești
Domnul S-a întristat și S-a rugat ca să treacă
acest „pahar”: „Și mergând puțin mai înainte, a

Crucii Tale ne închinăm, Hristoase!
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căzut cu fața la pământ, rugându-Se și zicând:
Părintele Meu, de este cu putință, treacă de la
Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc
Eu, ci precum Tu voiești... Iarăși ducându-se,
a doua oară, s-a rugat, zicând: Părintele Meu,
dacă nu este cu putință să treacă acest pahar,
ca să nu-l beau, facă-se voia Ta.” (Mt. 26, 39;
42), Însuși Domnul explică: „Acum sufletul Meu
e tulburat, și ce voi zice? Părinte, izbăvește-Mă,
de ceasul acesta. Dar pentru aceasta am venit
în ceasul acesta” (In. 12, 27). Sfântul Teofilact
precizează că Mântuitorul se întristează și se
mâhnește, ca să adeverească tuturor că este
Om cu adevărat, pentru că este specific firii
omenești să se înfricoșeze de moarte; pe de altă
parte, ca diavolul să nu Îl recunoască și să sară
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pentru noi, primind în Sine moartea ca om, să o
învingă prin înviere, ca să ne dea și nouă putere
să biruim moartea cu puterea Sa și să înviem.
De aceea Biserica Ortodoxă leagă totdeauna
învierea de Crucea lui Hristos, cântând: „Crucii
Tale ne închinăm Hristoase și Sfântă Învierea Ta
o lăudăm și o mărim”. Astfel Domnul Hristos este:
„Cel ce a înviat din morți”, Moartea Lui și Crucea
sunt: „de viată făcătoare” iar Sfântul Apostol
Pavel zice: „Cuvântul crucii pentru cei ce pier,
este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim,
este puterea lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 18). În
acest sens părintele Stăniloae spune: „și cine
disprețuiește Crucea lui Hristos, dacă nu cel ce
fuge de El și de Cruce? Dar acesta nu urmează
lui Hristos, ci e alipit de cele ale lumii. Mântuitorul
Însuși o spune aceasta, declarând că
cel ce nu-L iubește pe El și nu-I urmează Lui – Care a primit Crucea pentru
noi, din iubire – este un egoist care
se lasă amăgit de plăcerile trecătoare
ale lumii: „Dacă vrea cineva să vină
după Mine să se lepede de sine, să-și
ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie; că
cine va voi să-și scape sufletul îl va
pierde; iar cine își va pierde sufletul
pentru Mine îl va afla. Pentru că ce-i
va folosi omului dacă va câștiga lumea
întreagă iar sufletul și-l va pierde? Sau
ce ar putea să dea omul în schimb
pentru sufletul său?” (Matei 16, 24-26;
asupra Lui – ca asupra unui simplu om – și astfel Marcu 8, 34-37). Cei ce disprețuiesc moartea
diavolul să fie zdrobit; iar pe de altă parte să nu lui Hristos, ca să-și poată întemeia prin aceasta
le dea iudeilor pricină de a răspunde, că nu au fuga de cruce, socotind Crucea lui Hristos și a
greșit cu nimic când l-au Răstignit, că El singur celor ce-I urmează un lucru al neputinței de a
s-a repezit la moarte; învățându-ne astfel și pe scăpa de sub puterea vrăjmașilor, deci un lucru
noi să nu ne aruncăm singuri în ispite, ci să ne de rușine pentru Hristos, Care a suportat-o, și
rugăm ca Dumnezeu să ne izbăvească de ele pentru oricine altul care o suportă și el, și nu o
(Sfântul Teofilact arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcu- văd ca o faptă a puterii Lui primită de bunăvoie,
irea Sfintei Evanghelii după Matei, Ed. Sophia, deși ar fi putut zdrobi pe vrăjmași (Matei 26, 53),
Buc. 2007, p. 396).
vor plăti pentru aceasta la Judecata din urma.
Neînțelegerea jertfei de bună voie a Mântuito- Căci a spus Hristos, după ce a făgăduit viața
rului a făcut ca protestanții să respingă cinstirea celor ce-L urmează în purtarea crucii: «Căci de
Sfintei Cruci, considerând cinstirea ei, închinare cel ce se va rușina de Mine în neamul acesta
la idoli, în timp ce neoprotestanții sau sectarii au desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina
mers mai departe cu această absurditate, afir- de el, când va veni întru slava Tatălui Său cu
mând că lui Hristos nu-i place să I se amintească îngerii Săi» (Marcu 8, 38)”.
de Crucea pe care a suferit. Sfânta noastră BisePărintele Florin Cătălin Trașcă
rică Ortodoxă urmând tradiției neîntrerupte de la
Parohia Scornicești II
Sfinții Apostoli învață că Domnul nu S-a ferit de (predică la Duminica a III-a din Post, a Sfintei Cruci,
cruce, ci a primit-o de voie, arătând dragostea
Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1, 31 martie)
Sa și a Tatălui pentru oameni, dându-și viața
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Marșul pentru viață 2019

Omul a ajuns pe lună, a cartografiat ADN-ul
uman, unii dintre semenii noștri au devenit sfinți
– dar noi, ca societate, încă nu am învățat să
purtăm de grijă copiilor nenăscuți.
De ce atât de multe ființe, unice din prima
secundă, nu ajung să vadă lumina zilei, să se
odihnească la pieptul mamei, să fie ridicate în
brațe de un tată, la câteva clipe de la venirea
lor pe lume?
O statistică incompletă spune că în perioada
ianuarie-septembrie 2018, în România au fost
avortați 44.000 de copii, în timp ce în 2017, în
Republica Moldova au fost avortați 12.025 copii.
Și mai sunt mulți alții, pentru care nici măcar nu
se fac statistici: copiii a căror viață a fost oprită
prin avorturi medicamentoase, cei a căror viață
a fost curmată în clinicile particulare sau din
străinătate.

Să reînvățăm să îi iubim și să îi protejăm pe
acești copii și pe cele care îi poartă în pântece!
Binele fiecăruia, binele tuturor, se întemeiază
doar pe adevăr și pe dragoste.
Ne adresăm dumneavoastră, clericilor, și vă
rugăm: povățuiți-ne să vedem adevărul și să
împlinim chemarea de a avea dragoste față de
aproapele nostru!
Ne adresăm dumneavoastră, lucrătorilor în
asistență socială și tuturor celor care puteți oferi
ajutor specializat unei femei în criză de sarcină:
salvați un copil, salvați o mamă!
Ne adresăm dumneavoastră, oamenilor politici, care aveți posibilitatea – și aveți datoria! – să
sprijiniți femeile în criză de sarcină. Vă rugăm
să nu le ignorați, invocând legalitatea avortului,
căci o lege nu anulează existența acestor femei
și nu vă împiedică pe dumneavoastră să facilitați
sprijinirea lor. Am solicitat în anii din urmă,
solicităm și acum: ajutați viitoarele mame,
acordându-le o indemnizație care să fie plătită în luna a patra și în luna a opta de sarcină. Este un minim semn de recunoștință
pentru responsabilitatea pe care ele și-o
asumă. Pentru darul pe care îl fac vieții.
Ne adresăm dumneavoastră, părinți
și bunici, frați și surori, colegi și prieteni:
sprijiniți copiii nenăscuți! Sunt unici din
prima secundă, au nevoie de dragostea
voastră, o vor răsplăti cu darurile lor unice
42 de milioane de copii au fost avortați în și cu dragostea lor unică!
întreaga lume în anul 2018. Dar și statistica
Ne adresăm dumneavoastră, femei însărciaceasta este incompletă, căci sunt atâtea lo- nate care sunteți presate să faceți avort: nu vă
curi, din Vest și Est, din Nord și Sud, în care lăsați cuprinse de frică! Dragostea învinge frica
copiii nenăscuți nu contează nici măcar pentru – dragostea copilului vă va da putere. Fiecare
o statistică.
copil este unic și are un drum unic spre care a
Mai mult de 1 miliard de oameni au fost fost chemat de Dumnezeu. Dați-i copilului vostru
avortați din 1918 până în prezent, spune o altă nenăscut șansa să îl descopere!
statistică. Și ea este incompletă, pentru că în toți
acești ani au existat locuri în care copiii nenăscuți
Marșul pentru viață este apolitic, neconfeau fost totalmente ignorați.
sional și nu solicităm interzicerea avortului.
Însă nu doar ei au pierdut ceva: viața! Ci și noi, Organizatorii locali sunt independenți unii
toți ceilalți, supraviețuitorii, am pierdut prezența de alții.
lor lângă noi, darurile lor și potențialul fiecăruia
Să exprimăm dragostea pentru fiecare dintre
dintre ei.
copiii nenăscuți, să celebrăm unicitatea lor la
Ne-am prefăcut că nu știm un adevăr simplu: Marșul pentru viață „Unic din prima secundă”,
că ei trăiesc și sunt unici încă din momentul în 23 martie! Veniți alături de noi!
concepției. Și am ignorat dragostea pe care
Eliza-Maria Cloțea,
era firesc să o revărsăm asupra lor și asupra
Președinte - Asociația Studenți pentru viață
mamelor.
Sursa: stiripentruviata.ro
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