
Duminica a patra din Post
Duminica aceasta ne oferă, după tradiția Bisericii, 

numeroase teme pentru predica zilei. Duminica este 
închinată unuia dintre sfinții ocrotitori ai vieții creștine: 
Sfântul Ioan Scărarul. Pe de altă parte, ne readuce 
în amintire Evanghelia după Marcu, în care ni se 
istorisește una din importantele minuni ale Mântui-
torului. În al treilea rând, tipicul Bisericii indică să se 
citească astăzi și textul Fericirilor.

Din tradiția Bisericii a fost aleasă această dumi-
nică să fie închinată Sfântului Ioan Scărarul, ca să 
ne aducem aminte că el a trăit în post și rugăciune, 
că și-a închinat viața lui Dumnezeu și că întreaga lui 
viață, de peste 70 de ani, n-a făcut altceva decât să-
și lucreze sufletul, în așa fel încât să se apropie cât 
mai mult de Dumnezeu. Sfântul s-a născut în a doua 
jumătate a secolului al VI-lea, trecând la cele veșnice 
la mijlocul secolului al VII-lea. S-a născut probabil în 
Palestina și a trăit în preajma Muntelui Sinai, unde a 
fost ales egumenul mănăstirii și a dobândit numele 

de Ioan Sinaitul. I se mai zice din tradiția Bisericii și 
Ioan Scolasticul, pentru că a fost un sfânt cărturar. 
Scărarul i se zice după numele operei sale, Scara.

Despre viața sa se cunosc puține lucruri, pen-
tru că sfântul a dus o viață trăită în smerenie, o 
viață rămasă ascunsă, cunoscută doar de ucenicii 
care l-au urmat. Cartea Scara strălucește în istoria 
creștinismului ca o lucrare în 30 de capitole, ca 30 
de trepte ale vieții creștine, trepte ale devenirii întru 
desăvârșire. Autorul și-a ales numărul 30 după anii 
pe care i-a trăit Mântuitorul pe pământ, timpul în care 
și-a propovăduit învățătura. Lucrarea este scrisă mai 
mult pentru monahi, pentru că ei au ales să ducă o 
luptă duhovnicească deosebită, să lupte cu ei înșiși, 
să-și sporească virtutea. Ei se retrag și trăiesc în 
post, în rugăciune și în viață curată. Mitropolitul 
Varlaam a tradus-o în limba noastră și a dat-o spre 
meditație monahilor din Țara Românească.

Al doilea subiect al duminicii este vindecarea fiului 
lunatic, a tânărului stăpânit de un duh rău. La Mântui-
torul a venit un tată ce avea fiul posedat de un diavol. 
Domnul l-a întrebat de crede, iar tatăl a rămas celebru 
cu răspunsul său: „Cred, Doamne, ajută necredinței 
mele”. Un răspuns ilogic, dar care, dacă îl analizăm 
mai bine, îi găsim o explicație. Toți credem, toți cei 
care mergem cu regularitate la biserică, toți credem 
că Dumnezeu există și suntem minunați de ce vedem 
în jurul nostru. Ne uimesc de multe ori neregulile care 
tulbură ordinea creației. Multor evenimente din viața 
noastră nu știm să le dăm o explicație suficientă. De 
pildă, bolile incurabile. Acestea par a nu intra în ordi-
nea creației. Toate acestea ne tulbură. Ne tulbură în 
așa fel încât uneori ne distrug credința.

Dezordinea ne descumpănește, iar ordinea ne 
repune în echilibru. De aceea, tatăl din Evanghelie 
este descris ca un om cu credință, măcinat de dezor-
dinea necredinței. Iisus îl repune în ordinea credinței, 
vindecându-l pe fiul său. Domnul îi dă „un argument”, 
face ca credința lui să devină cât un grăunte de 
muștar, care să mute și munții din loc. Credința nu 
este știință. Există trepte în credință. Credința este 
biruință de fiecare clipă a îndoielii. Ea e întreagă și în 
puțin și în mult. Ucenicii aveau și ei credință, dar nu 
l-au putut vindeca pentru că nu primiseră pe Duhul 
Sfânt. Dar vedem că „necredința” tatălui n-a fost un 
impediment în calea vindecării fiului său. Dacă tatăl 
s-a rugat, înseamnă că avea credință. 
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Urmare din pagina 1
Și Dumnezeu a ascultat nădejdea din rugăciunea lui. 

Vindecarea s-a raportat la credința din rugăciunea lui.
Până la venirea Mântuitorului nimeni nu a mai 

vorbit cu atâta putere împotriva tristeții. Și ce e mai 
greu de suportat în lume ca tristețea? În predica de 
pe Munte, unde a rostit Fericirile, Mântuitorul insis-
tă asupra unui fapt: „Nu fiți triști” (Mt. 6, 16). Sfinții 
Părinți trec tristețea pe seama unui duh rău, care 
vrea să ne compromită viața: duhul întristării. Iisus 
e „duhul bucuriei”. Fericirile se încheie cu îndemnul: 
„Bucurați-vă!” și este primul cuvânt pe care Domnul 
l-a spus după Înviere. Imaginea sfântului trist, poso-
morât, încruntat, nu este imaginea sfântului adevărat. 
Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de tot ceea ce vă 
dă Dumnezeu, de speranță în viață, în bine și fiți 
căutători de pace și de dreptate. Cine caută acestea 
cum trebuie se vor sătura de ele.

Dacă aceste cuvinte ale Evangheliei din această 
duminică au răsunat puternic în urechile sufletelor 
noastre, atunci trebuie să sune cu putere și îndemnul: 
„Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră, pentru 
toate acestea, este multă în ceruri”. Amin.

Părintele Radu Dumitru Traian
Parohia Peștișani, Protoieria Tg.-Jiu Nord

(predică la Duminica Sf. Ioan Scărarul, Sf. Ev. Marcu 
9, 17-32, a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12, 7 aprilie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

Duminica a patra 
din Post

Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul VII

1. Și a zis arhiereul: Adevărate sunt acestea?
2. Iar el a zis: Bărbați frați și părinți, ascultați! 

Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avra-
am, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui 
în Haran,

3. Și a zis către el: Ieși din pământul tău și din 
rudenia ta și vino în pământul pe care ți-l voi arăta.

4. Atunci, ieșind din pământul caldeilor, a locuit 
în Haran. Iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a 
strămutat în această țară, în care locuiți voi acum,

5. Și nu i-a dat moștenire în ea nici o palmă de 
pământ, ci i-a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire 
și urmașilor lui după el, neavând el copil.

6. Și Dumnezeu a vorbit astfel: „Urmașii lui vor 
fi străini în pământ străin, și acolo îi vor robi și-i vor 
asupri patru sute de ani.

7. Și pe poporul la care vor fi robi, Eu îl voi judeca 
– a zis Dumnezeu – iar după acestea vor ieși și-Mi 
vor sluji Mie în locul acesta”.

8. Și i-a dat legământul tăierii împrejur; și așa 
a născut pe Isaac și l-a tăiat împrejur a opta zi; și 
Isaac a născut pe Iacov și Iacov pe cei doisprezece 
patriarhi.

9. Și patriarhii, pizmuind pe Iosif, l-au vândut în 
Egipt; dar Dumnezeu era cu el,

10. Și l-a scos din toate necazurile lui și i-a dat har 
și înțelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, 
iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt și peste 
toată casa lui.

11. Și a venit foamete peste tot Egiptul și peste 
Canaan, și strâmtorare mare, și părinții noștri nu mai 
găseau hrană.

12. Și Iacov, auzind că este grâu în Egipt, a trimis 
pe părinții noștri întâia oară.

13. Iar a doua oară Iosif s-a făcut cunoscut fraților 
săi și Faraon a aflat neamul lui Iosif.

14. Și Iosif, trimițând, a chemat pe Iacov, tatăl său, 
și toată rudenia sa, cu șaptezeci și cinci de suflete.

15. Și Iacov s-a coborât în Egipt; și a murit și el 
și părinții noștri;

16. Și au fost strămutați la Sichem și au fost puși 
în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat cu preț 
de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem;

17. Dar cum se apropia vremea făgăduinței pen-
tru care s-a jurat Dumnezeu lui Avraam, a crescut 
poporul și s-a înmulțit în Egipt,

18. Până când s-a ridicat peste Egipt alt rege, 
care nu știa de Iosif.

19. Acesta, purtându-se ca un viclean cu neamul 
nostru, a asuprit pe părinții noștri să-și lepede pruncii 
lor, ca să nu mai trăiască.
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20. În vremea aceea s-a născut Moise și era 
plăcut lui Dumnezeu. Și trei luni a fost hrănit în casa 
tatălui său.

21. Și fiind lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a 
crescut ca pe un fiu al ei.

22. Și a fost învățat Moise în toată înțelepciunea 
egiptenilor și era puternic în cuvintele și în faptele lui.

23. Iar când a împlinit patruzeci de ani, și-a pus în 
gând să cerceteze pe frații săi, fiii lui Israel.

24. Și văzând pe unul dintre ei că suferă strâmbă-
tate, l-a apărat și, omorând pe egiptean, a răzbunat 
pe cel asuprit.

25. Și el credea că frații săi vor pricepe că Dum-
nezeu, prin mâna lui, le dăruiește izbăvire, dar ei 
n-au înțeles.

26. Și a doua zi s-a arătat unora care se băteau și 
i-a îndemnat la pace, zicând: Bărbaților, sunteți frați. 
De ce vă faceți rău unul altuia?

27. Dar cel ce asuprea pe aproapele l-a îmbrân-
cit, zicând: Cine te-a pus pe tine domn și judecător 
peste noi?

28. Nu cumva vrei să mă omori, cum ai omorât 
ieri pe egiptean?

29. La acest cuvânt, Moise a fugit și a trăit ca străin 
în țara Madian, unde a născut doi fii.

30. Și după ce s-au împlinit patruzeci de ani, în-
gerul Domnului i s-a arătat în pustiul Muntelui Sinai, 
în flacăra focului unui rug.

31. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, 
dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost 
glasul Domnului către el:

32. „Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul 
lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul 
lui Iacov”. Și Moise, tremurând, nu îndrăznea să 
privească;

33. Iar Domnul i-a zis: „Dezleagă încălțămintea 
picioarelor tale, căci locul pe care stai este pământ 
sfânt.

34. Privind, am văzut asuprirea poporului Meu în 
Egipt și suspinul lor l-am auzit și M-am pogorât ca 
să-i scot. Și acum vino, să te trimit în Egipt”.

35. Pe Moise acesta de care s-au lepădat, zicând: 
Cine te-a pus pe tine domn și judecător?, pe acesta 
l-a trimis Dumnezeu domn și răscumpărător, prin 
mâna îngerului care i se arătase lui în rug.

36. Acesta i-a scos afară, făcând minuni și semne 
în țara Egiptului și în Marea Roșie și în pustie, timp 
de patruzeci de ani.

37. Acesta este Moise cel ce a zis fiilor lui Israel: 
„Prooroc ca mine vă va ridica Dumnezeu din frații 
voștri; pe EL să-L ascultați”.

38. Acesta este cel ce a fost la adunarea în 
pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe Muntele Sinai 
și cu părinții noștri, primind cuvinte de viață ca să 
ni le dea nouă.

39. De acesta n-au voit să asculte părinții noștri, 
ci l-au lepădat și inimile lor s-au întors către Egipt,

40. Zicând lui Aaron: „Fă-ne dumnezei care să 
meargă înaintea noastră; căci acestui Moise, care 
ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce i s-a întâm-
plat”.

41. Și au făcut, în zilele acelea, un vițel și au adus 
idolului jertfă și se veseleau de lucrurile mâinilor lor.

42. Și S-a întors Dumnezeu și i-a dat pe ei să 
slujească oștirii cerului, precum este scris în cartea 
proorocilor: „Adus-ați voi Mie, casă a lui Israel, timp 
de patruzeci de ani, în pustie, junghieri și jertfe?

43. Și ați purtat cortul lui Moloh și steaua dumne-
zeului vostru Remfan, chipurile pe care le-ați făcut, 
ca să vă închinați la ele! De aceea vă voi strămuta 
dincolo de Babilon”.

44. Părinții noștri aveau în pustie cortul mărturiei, 
precum orânduise Cel ce a vorbit cu Moise, ca să-l 
facă după chipul pe care îl văzuse;

45. Și pe acesta primindu-l, părinții noștri l-au 
adus cu Iosua în țara stăpânită de neamuri, pe care 
Dumnezeu le-a izgonit din fața părinților noștri, până 
în zilele lui David,

46. Care a aflat har înaintea lui Dumnezeu și a ce-
rut să găsească un locaș pentru Dumnezeul lui Iacov.

47. Iar Solomon I-a zidit Lui casă,
48. Dar Cel Preaînalt nu locuiește în temple făcute 

de mâini, precum zice proorocul:
49. „Cerul este tronul Meu și pământul așternut 

picioarelor Mele. Ce casă Îmi veți zidi Mie? – zice 
Domnul – sau care este locul odihnei Mele?

50. Nu mâna Mea a făcut toate acestea?”
51. Voi cei tari în cerbice și netăiați împrejur la 

inimă și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului 
Sfânt, precum Și părinții voștri, așa și voi!

52. Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit părinții 
voștri? Și au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte 
sosirea Celui Drept, ai Cărui vânzători și ucigași v-ați 
făcut voi acum,

53. Voi, care ați primit Legea întru rânduieli de 
îngeri și n-ați păzit-o!

54. Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în 
inimile lor și scrâșneau din dinți împotriva lui.

55. Iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind 
la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând 
de-a dreapta lui Dumnezeu.

56. Și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul 
Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!

57. Iar ei, strigând cu glas mare, și-au astupat 
urechile și au năvălit asupra lui.

58. Și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu 
pietre. Iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui 
tânăr, numit Saul.

59. Și îl băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga 
și zicea: Doamne, Iisuse, primește duhul meu!

60. Și, îngenunchind, a strigat cu glas mare: 
Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Și zicând 
acestea, a murit.

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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4
Sfântul Ierarh Calinic

„De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Ca-
linic, povățuitorule al călugărilor, podoaba cuvioșilor 
și lauda arhiereilor, ajutătorule al celor în nevoi și 
făcătorule de minuni roagă pe Milostivul Dumnezeu 
să ne dăruiască pace și mare milă”.

În fiecare an la data de 11 aprilie, Sfânta noastră 
Biserică Ortodoxă prăznuiește pomenirea de peste 
an a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, unul dintre 
cei mai renumiți sfinți ierarhi pe care i-a dat poporul 
nostru românesc. Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica 
s-a născut în București, 
la 7 octombrie 1787, 
din părinți credincioși, 
Antonie și Floarea. Din 
botez s-a numit Con-
stantin. Fratele lui mai 
mare a fost preot de mir, 
apoi intrând în mănăstire 
s-a numit Acachie. La 
bătrânețe mama Sfân-
tului Calinic s-a călugărit 
sub numele de Filofteia. 
Tânărul Constantin a pri-
mit o frumoasă educație 
religioasă în casa părin-
tească, învățând carte la 
școlile care funcționau 
pe lângă bisericile din 
București. În anul 1807 
a intrat în viața monahală 
la Mănăstirea Cernica. 
Pe atunci Cernica era 
o obște bine organizată 
cu peste 100 de călu-
gări, datorită starețului 
Gheorghe. Viața cura-
tă, plină de smerenie a 
tânărului Constantin l-a 
îndemnat pe stareț să-l 
călugărească în anul 1808. În decembrie același an 
a fost hirotonit diacon, în februarie1813 este hirotonit 
preot, iar la 20 septembrie 1815 este făcut duhovnic 
la Mănăstirea Cernica. Pentru viața sa curată, la 14 
decembrie 1818, Sfântul Calinic este făcut stareț și 
arhimandrit al Mănăstirii Cernica, pe care o conduce 
timp de 32 ani. În acest timp obștea Cernica s-a mărit 
până la 354 de părinți, afară de frați, crescându-i pe 
toți în frică de Dumnezeu. Nu îngăduia să lipsească 
nimeni de slujbele Bisericii, să trăiască în vrajbă 
sau să calce rânduiala călugărească. În timpul său 
a zidit din temelie biserica închinată Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe. 

La 14 septembrie 1850, Sfântul Calinic este ales 
și hirotonit episcop pentru eparhia Râmnicu-Vâlcea, 
pe care o păstorește 17 ani. Ca episcop și arhiereu 

al lui Hristos, Sfântul Calinic a mântuit multe suflete, 
a rânduit preoți buni și a zidit din temelie biserica și 
chiliile Mănăstrii Frăsinei, a ajutat și hrănit mulți oa-
meni săraci și orfani și a vindecat numeroși bolnavi 
cu rugăciunile sale și cu darul pe care îl primise de 
la Dumnezeu. La 24 mai 1867, Sfântul Ierarh Cali-
nic se retrage din scaunul de episcop la Mănăstirea 
Cernica. La 11 aprilie 1868 își dă sufletul în mâinile 
Domnului, iar la 21 octombrie 1955 este canonizat 
de către Sfântul Sinod și trecut în rândul sfinților, 

cu zi de prăznuire la 11 
aprilie.

Sfântul Ierarh Ca-
linic de la Cernica s-a 
învrednicit de la Dum-
nezeu cu darul facerii 
de minuni și al înainte-
vederii pentru viața sa 
curată și fără păcate. 
Postea foarte mult, hră-
nindu-se cu legume și 
pâine o dată pe zi, iar 
noaptea dormea doar 
câteva ore pe un scă-
unel. Făcea sute de 
metanii și citea Sfânta 
Scriptură și cuvintele 
Sfinților Părinți. Vorbea 
neîncetat cu Dumne-
zeu prin rugăciune și 
avea darul lacrimilor. La 
obște cerea călugărilor 
să facă ascultare și să 
zică neîncetat rugă-
ciunea inimii. Sfântul 
Ierarh Calinic a fost 
propus să fie mitropolit 
dar a refuzat spunând 
că e nevrednic. Trecând 

Sfântul Calinic printr-un sat din Târgu-Jiu, era acolo 
un mort care nu mai putrezea din cauza păcatelor 
sale. La dezgropare îi citeau preoții dezlegări dar tot 
nu se dezlega trupul lui. L-au rugat pe Sfântul Calinic 
să-i citească dezlegări deasupra acestui mort. Cum 
a citit Sfântul Calinic rugăciunile de dezlegare de la 
parastas îndată mortul a fost iertat. 

Să cădem în genunchi înaintea icoanei și sfintelor 
moaște și să zicem această scurtă rugăciune: „Sfinte 
Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, 
pentru bolnavi, pentru orfani, pentru mănăstiri și călu-
gări, pentru mame și copii, pentru toată lumea”. Amin.

Părintele Florin Cătălin Trașcă
Parohia Scornicești II
(predică la 11 aprilie)

Sursă foto: doxologia.ro
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Dumitra Groza
Sfântul Ieroschimonah Vasile,
Al monahismului îndrumător,
A fost primul stareț de la Poiana Mărului
Și al sihăstriei românești înnoitor.

Născut în localitatea Poltava (Ucraina)
Într-o familie credincioasă, (1692)
Din cauza situației politice și culturale
Din Rusia, a părăsit a sa casă.

Probabil pe vremea lui Brâncoveanu,
Vine în Țara Românească
(Și-a Mitropolitului Antim Ivireanul),
Când viața bisericească

Și culturală ajunsese în apogeu.
În Mănăstirea Dălhăuți de lângă Focșani,
Intră cu Mihail, ucenicul său 
Și alți călugări, unde rămâne 20 de ani.

Se nevoiește ca sihastru
Cu osârdie și frică de Dumnezeu
Deprinzând adâncul Sfintei Scripturi,
Citind și ostenindu-se din greu.

Aici este hirotonit preot
Și-apoi stareț al mănăstirii,
Strângând în jurul său peste 40 
De călugări pe calea mântuirii.

Îi deprinde pe toți cu ascultarea,
Smerenia, tăcerea și rugăciunea,
Învățându-i pe acești călugări sihaștri;
Călăuză având înțelepciunea.

Face din obștea mănăstirii
O adevărată școală duhovnicească, 
Arătându-le mijloacele sigure
Prin care ar putea să se mântuiască.

Ajunge un vestit povățuitor
Nu doar pentru fiii săi duhovnicești, 
Încât numele lui era cunoscut
Până la Domnul Țării Românești.

Ucenicii săi, munteni, ruși,
Moldoveni și ardeleni trăiau
În desăvârșită dragoste
Și rânduială și ca frații se înțelegeau.

Apoi, nemaiîncăpând la Dălhăuți,
Se stabilesc la schiturile din jur:
Trestieni, Ciolanu, Cârnu, Rătești,
Rogoz, Bonțăști, în zonele dimprejur.

Sub ocârmuirea starețului Vasile,
În Buzău și Vrancea, s-au înființat 
Mai multe mănăstiri, iar Vasile,
La Poiana Mărului s-a așezat,

Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului 
(25 aprilie)POESIS

Unde reînnoiește Schitul ( 1730-1733)
Și se mută cu 12 ucenici,
Formându-i după învățătura
Sfinților Părinți, pe toți cei de-aici.

Conduce duhovnicește toate
Schiturile din Munții Buzăului,
Pe care le cercetează regulat;
Conducându-le pe calea binelui.

Rânduiala starețului Vasile e:
Trăirea în desăvârșită armonie,
Citirea zilnică a Sfintei Scripturi,
Viețuirea în deplină curăție,

Practicarea rugăciunii lui Iisus,
Păzirea minții curată,
Împărtășirea săptămânală
Și mâncare în zi o dată.

Și Sfântul Paisie de la Neamț 
A fost unul dintre ucenicii săi,
Ce s-a format și a crescut
Duhovnicește prin alese căi.

L-a primit întâi la Trestieni
Unde în câțiva ani s-a instruit,
Apoi în anul 1750, starețul Vasile,
La Athos, pe Paisie, l-a călugărit.

De numele Cuviosului 
Vasile, se leagă, spun părinții, 
Existența isihasmului românesc,
Adică practicarea rugăciunii minții.

Pe lângă aleasa sa viață
Ascetică era și un bun cunoscător
Al scrierilor patristice 
Și postpatristice și bun traducător.

Marele stareț a scris și câteva
„Cuvinte” despre rugăciune
Și creștere duhovnicească,
Scrieri pline de înțelepciune.

Scurte introduceri la scrierile 
Filocalice, ce au rămas în manuscris,
Lucrări teologico-ascetice
De-o importanță de nedescris.

Au rămas nemuritoare
Pentru neamul românesc,
Învățături importante
Pentru cinul călugăresc.

Asprimea ascetică a vieții
Călugărești din Muntele Sfânt,
Iscusitul dascăl a reușit s-o îmbine 
Cu tradiția isihastă de pe-acest pământ

Și cu experiența monahismului slav,
Reînnoindu-le la Poiana Mărului,
Insistând printr-o rugăciune profundă 
Sub supravegherea starețului.

Monahismul românesc 
Își ducea viața duhovnicească
Atât de măsurat și așezat,
Pentru obștea pustnicească

Fără întrerupere din secolul IV.
Sfântul Vasile reînnoiește
Viața monahală în schituri și sihăstrii,
Pe care o îmbunătățește.

A împletit cu măiestrie
Cele trei experiențe vechi:
Greacă, rusă și română și
Păstrate din vremuri străvechi.

Monahismul s-a desăvârșit
Printr-o viață de rugăciune,
Supravegheată permanent
De-un stareț plin de-nțelepciune,

Aproape o jumătate de secol,
Timp în care a așezat 
Reguli și canoane bine stabilite,
Pe care toți le-au respectat.

În anul 1749, mișcarea isihastă,
Din jurul lui, e oficial recunoscută
De patriarhii din Ierusalim, Antiohia
Și Alexandria și de toți bine văzută.

Ei „l-au binecuvântat, s-au bucurat
Și i-au dat mărturie în fața Sinodului,
Ca nimeni să nu se îndoiască
De învățăturile starețului”.

Și-au dat seama că nu învăța de la el,
Ci din Sfintele Scripturi spunea
Și din învățăturile Sfinților Părinți
Pe care foarte bine le stăpânea.

Atunci când a fost înființată 
Academia Athonită, ei l-au văzut,
(Că Sfântul se afla în Muntele Athos
Probabil), și mulți l-au cunoscut.

Sfântul Paisie Velicikovscki,
Îl vorbește atât de frumos,
Admirându-l pentru lucrarea lui
În numele Domnului Hristos.

A fost mentorul și duhovnicul 
Pe care l-a admirat și respectat,
L-a văzut ca pe un om sfânt
Pe care cu drag l-a urmat. 
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Căderea
E ziua cea mai tristă din toate câte sunt
Când Raiul desfătării a devenit pământ
Protopărinții noștri, purtând o grea povară
Pentru neascultare, din Rai sunt dați afară.

În fața evidenței, nu au un alt temei
Încât Adam și Eva , se-acuză între ei.
Iar profitoarea Eva se scuză de păcat,
Că șarpele, vicleanul, chiar el i-a învățat.

O, tu, mândrie oarbă, o, tu, neascultare,
O, tu, cădere tristă din slavă și-nchinare,
O, tu, întunecime ce cu al tău eres,
Întinezi o lume, un colț din Univers.

În înțelegerea dumnezeieștilor 
Scripturi, spune că era neîntrecut
Și-n priceperea dreptelor 
Tâlcuiri, de toți era recunoscut.

În judecata duhovnicească,
În știința întru totul desăvârșită
A Sfintelor Canoane ale Bisericii,
Logica sa era mult sporită.

Și-n învățăturile Sfinților Părinți
Starețul era atotcunoscător,
Îndruma cu responsabilitate,
Ucenicilor fiind de mare ajutor.

Despre povățuirile starețului
Bineplăcute lui Dumnezeu,
Se dusese vestea pretutindeni
În Moldova, în întreg cuprinsul său.

Sfântul Vasile de la Poiana Mărului
A fost nu numai ctitorul neîntrecut
Al unei mari sihăstrii românești,
Ci și un preot și duhovnic recunoscut

Și al altor unsprezece schituri
Și mănăstiri pe care el le-a rânduit
Și le-a organizat personal;
Fericitul Vasile fiind în toate iscusit.

Acest mare curent isihast
Va fi desăvârșit și răspândit
În toate țările ortodoxe (în sec. XVIII-XIX)
La care Sfinții Români au contribuit.

Sfântul duhovnic Vasile, 
Fiind un adevărat rugător,
A lăsat în urma sa nenumărați ucenici
Cărora le-a fost povățuitor,

Cât și scrieri deosebit
De profunde asupra lucrării
Isihaste a rugăciunii inimii,
Spre ajutorul mântuirii:

Cuvânt despre paza minții,
Cuvânt despre rugăciune,
Cuvânt despre sporirea duhovnicească;
Scrise printr-o adâncă înțelepciune.

Cuvinte ce au fost puse ca scurte 
Introduceri la scrierile pustnicilor,
Monahilor și clericilor ortodocși,
Pentru înțelegerea corectă a lor.

58 de manuscrise ale sale,
Ne-au rămas ca moștenire,
Au fost traduse în limba română
Spre a monahilor îmbunătățire.

Au fost apoi copiate
Și peste tot au circulat
În biserici și mănăstiri
Și pe mulți au învățat.

Vasile era atât de îmbunătățit
Și atât era de respectat,
Încât cu alți părinți desăvârșiți
Din acea vreme era comparat.

Calea vieții lui era 
Rugăciunea neîncetată,
O minunată deprindere,
Pe care a păstrat-o viața toată.

A petrecut în curăție
În post și alte înfrânări,
O viață de sihăstrie…;
Mergând pe aspre cărări.

Un model desăvârșit
Pe calea duhovnicească,
Toate obstacolele vieții
A reușit să biruiască.

„Un mare predicator al culturii”,
Nicolae Iorga l-a numit.
El, scrierile unor mari nevoitori 
Întru desăvârșire a răspândit,

Precum: Sfinții Isaac Sirul,
Ioan Scărarul, Grigorie Sinaitul,
Obișnuindu-i pe toți ucenicii
Și monahii din schituri, cu cititul.

Pentru a le avea toți frații 
Întru îmbunătățire, le răspândea,
În copii, ale celor cu scrisul frumos
Din schituri, sau pe care chiar el le scria.

Ajutând astfel la cunoașterea 
Corectă a multor învățături,
Insuflate de Duhul Sfânt,
În interpretarea Sfintei Scripturi.

După o viață sfântă, trăită
În post și neîntreruptă rugăciune,
A educat duhovnicește pe mulți 
Prin înalta sa înțelepciune.
 
Mutându-se către Domnul
În locașurile cerești (25 apr. 1767)
La Poiana Mărului, unde se odihnesc
Rămășițele sale pământești,

Într-un loc, de noi încă neștiut,
Îmbogățind al nostru pământ 
Și a rămas în amintirea monahilor,
Ca un „sfânt stareț” sau „bărbat sfânt”.

Sursă foto: arhiepiscopiabzvn.ro

Ce trist e astăzi Domnul ! Iubirea e trădată,
A-toate-Creatorul se simte, totuși, Tată.
Dreptatea-I este aspră, dar mila-I este mare,
Încât deschide ușa pentru restaurare.

Din Rai sunt dați afară, dar nu în veșnicie,
Doar lumea lor se schimbă și toată lumea vie.
Lăsatu-le-a lor chipul, iar pentru asemănare
Este păstrarea legii, divina căutare.

Doar prin sudoarea frunții își vor câștiga traiul,
Iar la venirea morții închis le este Raiul.
Dar le-a lăsat nădejdea că, într-un viitor,
Se va trimite lumii, un răscumpărător.

Prin Avraam și Iacob, prin Moise și David,
Aleasă-i seminția dintr-un pământ arid,
Menirea fiindu-i dată poporului evreu,
Să țină veșnic trează credința-n Dumnezeu.

Trimisu-le-a prorocii pentru iluminare;
Prin Moise le-a dat Legea spre sfântă îndreptare
Și pas cu pas vestit-a, spre mântuirea lor,
Cum va veni Mesia cel răscumpărător.

Voi, slujitori la Templu, cu toții privegheați,
Când va veni Mesia să știți să-L așteptați.
Voi, păstrători ai Legii, ai Sfintelor Scripturi,
Preoți și saduchei, cu-atâtea sinecuri,

Voi farisei prea mândri, cu fruntea către soare,
Ce vă smeriți cu fală spre-a voastră înălțare,
Recolta este coaptă, dar vine pe furiș
Amăgitorul morții, în timp de seceriș.

Voi ce cunoașteți vremea de ce mai pregetați,
Când roada e bogată, de ce nu secerați?
Voi ce-nvățați poporul, veți fi, cum Domnul spune,
Prea trândavi, asemeni „fecioarelor nebune”?

Radu Cârstoiu Arbore
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„De aceea îți zic: Iertate sunt păcatele ei cele mul-
te că mult a iubit, iar cui se iartă puțin, puțin iubește”.

Iubiți credincioși, acestea sunt cuvintele pe care 
Domnul Iisus Hristos le spune fariseului Simon, când 
ședea la masă în casa lui, înconjurat nu numai de 

Apostoli, de cărturari și de farisei, ci și de vameși 
și de alți bărbați și femei socotiți a fi păcătoși. Era 
vorba despre o femeie păcătoasă, care, conștientă 
de starea ei de păcătoșenie și intuind că „Rabinul” 

care vorbea mulțimilor este cu adevărat Dumnezeu, 
a făcut un gest neobișnuit. A adus un alabastru, adică 
un vas frumos lucrat, plin cu mir, plăcut mirositor și 
care costa foarte mulți bani și căzând în genunchi la 
picioarele Domnului, Îi spăla picioarele cu lacrimile 
ei de pocăință, le ștergea cu părul capului și le unge 
cu mir. Nu spunea nimic. Nu-i cerea nimic Domnului. 
Era fericită că pentru câteva clipe, Domnul îi îngăduie 
să-I sărute picioarele. Ea simțea deja că Domnul o 
iartă, și iubirea ei pentru Dumnezeu și fericirea, când 
se simțea ușurată de greutatea păcatelor ei, erau 
fără margini. Cine nu ar fi fericit să stea în preajma 
lui Dumnezeu, să-L atingă chiar?

Ei bine, dragii mei, Domnul i-a iertat păcatele. 
Din clipa aceea femeia nici nu s-a gândit să mai 
păcătuiască, devenind uceniță a lui Hristos, ur-
mându-L zi și noapte, în timpul scurtei Sale viețuiri 
pământești. Și iată că după câteva sute de ani tot 
o femeie păcătoasă, primește iertare de păcate și 
ajunge și ea în Împărăția lui Dumnezeu. Ea este 
Sfânta Cuvioasă Maria Egipteancă, pe care Sfân-
ta noastră Biserică a rânduit să o pomenească în 
această sfântă Duminică, a V-a din Postul Mare. Dar, 
vorbind de Sfânta Maria Egipteanca, nu putem să 
nu ne gândim și la alte femei care la fel ca ea, au 
dus o viață păcătoasă, până când Dumnezeu le-a 
îndrumat pe calea pocăinței și a vieții sfinte. Amintim 
pe o femeie bogată din Antiohia, Sfânta Pelaghia, 
vestită prin viață ei desfrânată și pe care Dumnezeu 
a întors-o la pocăință prin predica episcopului Nonu. 
De asemenea amintim pe Cuvioasa Taisia, care s-a 
pocăit prin rugăciunile și stăruința Cuviosului părinte 
Pafnutie. Cuvioasa Maria Egipeanca s-a născut 
în anul 450 d.Hr. în Egipt, ca fiică a unor oameni 
credincioși și înstăriți. Dar, așa cum spune Sfântul 
Apostol Pavel: „tovărășiile rele strică deprinderile 
bune”, anturajul rău în care a intrat tânăra Maria 

De la păcat la sfințenie!

Și iată Isaia vestește acea zi
Când, mai presus de fire, Hristosul va veni:
„Și iată că Fecioara, prunc în pântece va lua,
Și Fiul, Cel trimis, Emanuel se va chema”.

Va naște pe Acela, ce șarpelui Viclean
Îi va strivi capul spre-a lumii-ntregi alean.
Da-n agonia morții, cum scris a fost dintâi,
Șarpele, Fecioara, va mușca de călcâi.

Acela ce se naște, Cel nebăgat în seamă,
Răscumpărând păcatul, scăpându-ne de teamă,
Va merge-n fața turmei ca Cel preabun păstor
Ce duce turma albă spre viață, la izvor.

Și moartea omorând-o prin jertfa de iubire,
Restaurând Făptura și-ntreaga sa zidire,
Ne va-mpăca cu Tatăl și, a iadului zăvoare,
Rupându-le pe toate, cu Sfânta liberare,

Va redeschide Raiul cu minunate porți,
Iar sfinții ce în Iad stăteau între cei morți,
Se va întoarce-Acasă, cu cei ce se sfințesc
Și au asemănarea Tatălui Ceresc.

Cum nu e om sub soare din cei născuți din lut
Ca în ispita morții să nu fie căzut,
Pentru toți aceia, Om bun, ori păcătos,
Spre-a tuturor nădejde, S-a întrupat Hristos.

Păcatul este moarte, iar moartea este iad,
Cumplita deznădejde a celor care cad.
Căci Iadul disperării, alături de cel Rău,
E tot ce e departe de Bunul Dumnezeu.

În Cerurile Sfinte e toată lumea vie,
Izvorul de lumină, iubire și-armonie.
Sfințenia e haina, chivot prealuminat,
Unde nu pătrunde nimic ce-i întinat.

Când pocăința spală din sufletul murdar,
Desăvârșește Domnul prin Marele Său Har.
Mai albă ca omătul, ce la Botez primiți,
E haina cea de nuntă a celor mântuiți.

(ianuarie 2019)
Sursă foto: doxologia.ro
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Un măgăruș, odată,
Având abia un an
Și care rămăsese, de mamă și de tată,
Orfan, –
Nemaiavând nici o hrană,
Nici pic de adăpost
Și numai din pomană
Trăind, mai mult în post, –
S’a’mbolnăvit, sărmanul, umblând prin vânt și ploaie
Și s’a lăsat să moară
În drumul către moară
Pe-un maldăr de gunoaie.

Trecând însă pe-acolo un cal, cu-argint pe frâu, –
Ce se plimba, ca omul sătul și fără păs,

Și avea livezi întinse, hambare mari cu grâu,
Căpițe de otavă, trifoaie și ovăz, –
Îl prinse-atâta milă de bietul băietan
Sărac, uitat de lume, bolnav, ba și orfan,
Că l’a luat îndată de pe gunoi pe sus
Și drept la el acasă milosul cal l’a dus.

Aci, dormind pe moale și cu’ngrijire bună,
S’a’nzdrăvenit măgarul, în mai puțin de-o lună
Și, ca să nu’nșir vorbe prea multe și deșarte, –
Voi spune că măgarul fu dat să’nvețe carte.

La școală, măgărușul nu mai avea pereche,
De multă’nvățătură ce tot băga’n ureche;
Ba chiar dormind cu cartea mereu sub căpătâi, –
În fiecare clasă fu premiat întâi!
Și nu mai putea’n sine prea milostivul cal
Când fiecare dascăl îi tot spunea: „Halal!”
„Mai rar elev să aibă la carte-atâta har.”
„Mai rar
„Așa măgar!”
Și... s-a făcut măgarul un mare cărturar!

Dar calul cu atâta nu-i mulțumit în sine
Și, ca să-l fericească, îi face și mai mult bine:
Îi caută, cu zestre, de mare neam soție,

Recunoștința măgaruluiPăhărelul cu nectar

a făcut-o să uite educația primită. La 12 ani când 
a părăsit casa părintească a ajuns să cunoască 
toată „arta” cochetăriei, să guste ispita tavernelor. 
Împreună cu alți tineri își pângărea onoarea, cre-
zând că vârsta adolescenței este prilejul cel mai bun 
pentru dezmăț și pentru destrăbălare. Acești tineri 
descompuși moral și social urmăreau tot timpul să-
și lărgească cercul lor vicios, racolând mereu tineri 
și tinere, care odată intrați în cercul lor, ca într-o 
mlaștină rău mirositoare, nu mai puteau ieși. De ce? 
Pentru că atunci când diavolul aruncă o săgeată 
veninoasă spre noi, aceea se numește ispită. Dacă 
îi dăm curs, acela se numește păcat. Se spune că a 
greși e omenește, dar a persevera este diavolește. 

Iată pentru ce atunci când continuăm să păcătuim, 
conștiința noastră morală amorțește, păcatul devine 
viciu. Maria Egipteanca pe lângă frumusețea ei fizică, 
dispunea și de bani mulți. Principiul ei de viață era 
mâncarea, băutura, și destrăbălarea. În această mi-
zerie spirituală a trăit Maria Egipteanca 17 ani, până 
la vârstă de 29 ani. Se urcă și ea într-o corabie plină 
de pelerini dornici să se închine la Locurile Sfinte, dar 
ea avea alte gânduri pătimașe. Ajunge la Ierusalim 
și cu toate că nu credea în Dumnezeu merge și ea 
la Biserica Sfântului Mormânt. Când să intre, minu-
ne! „Am încercat să intru în biserică, toată lumea a 
intrat trecând pe lângă mine, iar eu am fost ținută în 
pragul ușii de o putere nevăzută. M-am amestecat 

cu alți pelerini. Toți au intrat iar eu am rămas tot afa-
ră. Am ieșit în curte și am început să plâng cu amar 
și să cer iertare. Am văzut icoana Macii Domnului 
care lacrima. Mi-am dat seama că pentru păcatele 
mele plânge. Trei zile și trei nopți am stat întinsă pe 
piatră și am plâns și am cerut iertare. Apoi am văzut 
pe Maica Domnului zâmbind. Atunci am prins curaj 
și am intrat în biserică și m-am închinat la Sfânta 
Cruce. La ieșire un om mi-a dat trei bănuți, cu care 
am cumpărat trei pâini. La porunca Maicii Domnului 
am trecut Iordanul și m-am afundat în pustie unde 
am stat 47 ani. M-am hrănit cu cele trei pâini, cu 
ierburi, cu rădăcini și am băut apă atunci când am 
găsit câteva picături. Am dormit pe pământul gol iar 
așternut mi-a fost nisipul pustiei. Dar toate aceste 
lipsuri au fost neînsemnate față de grelele ispite și 
lupte pe care le-am dat cu diavolul”. 

Iată, iubiți credincioși ce viață a avut această 
Sfântă. Să-i urmăm exemplul de pocăință. Să avem 
grijă de copiii noștri, să-i educăm în Legea lui Dum-
nezeu. În încheiere să zicem cu toții: „Sfântă Maria 
Egipteanca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!”

Părintele Florin Cătălin Trașcă
Parohia Scornicești II

(predică la Duminica a V-a din Post, a Sf. Cuv. 
Maria Egipteanca, Sf. Ev. Marcu 10, 32-45; 

a Cuvioasei: Luca 7, 36-50, 14 aprilie)
Sursă foto: crestinortodox.ro
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Intrarea Domnului în Ierusalim
Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim 

constituie ultima etapă a dramaticei călătorii ce 
L-a adus pe Iisus din Galileea spre încununarea 
operei Sale mântuitoare pe Crucea de pe Gol-
gota. Sfintele Evanghelii ne arată în repetate 
rânduri că Mântuitorul se îndrepta spre Ierusalim, 
în această ultimă călătorie, deplin conștient de 
ceea ce-L aștepta acolo. A și prevestit ucenicilor 
Săi, în trei rânduri, cu detalii din ce în ce mai 
precise, că va fi dat în mâinile păgânilor, care-L 
vor batjocori și-L vor omorî, dar a treia zi va învia 
(Mt. 16,21; 17, 22-23; 20, 18-19).

Relatarea acestei ultime călătorii spre Ieru-
salim înainte de Sfintele Sale Pătimiri ocupă un 
loc aparte mai ales în Sfânta Evanghelie după 
Luca. O bună parte din materialele Evangheliei 
a treia sunt încadrate pe parcursul acestei călă-
torii, care începe cu capitolul 9 și se încheie cu 
capitolul 19. Spune Sfântul Evanghelist Luca: 
„Și când s-au împlinit zilele înălțării Sale, El S-a 
hotărât să meargă la Ierusalim” (Lc. 9, 51). Spre 
sfârșitul ei, Îl vedem pe Mântuitorul apropiindu-
Se de Ierihon (Lc. 18, 35), apoi intrând în acest 
oraș (19, 1). Îndată după aceea, iată-L în fruntea 
micii caravane ce urcă de la Ierihon la Ierusalim 

(Lc. 19, 28). 
Orice călător ce străbate pustiul lui Iuda, 

mergând de la Ierihon spre Ierusalim, salută cu 
bucurie primele case ale Betaniei și care astăzi 
poartă numele El-Azarieli, în amintirea lui Lazăr 
cel înviat de Domnul. După ce părăsim dezolan-
tul pustiu, ne întâmpină frumoasele grădini din 
Betania, care după Talmud înseamnă Casa cur-
malilor. Aici în Betania locuiau cei trei prieteni ai 
Domnului: Lazăr, cu surorile sale, Marta și Maria. 
Aici a fost înviat Lazăr, iar credincioșii, și astăzi, 
pot intra în mormântul din care l-a strigat Mân-
tuitorul. Aici a avut loc cina din casa lui Simon 
Leprosul, când Maria, sora lui Lazăr (In. 11, 2) 
a uns picioarele Domnului cu mir de mare preț. 

În Betania, călătoria Domnului spre Ierusalim 
se întrerupe până în Duminica dinaintea Paștilor 
iudaice, adică ziua pe care o sărbătorim noi as-
tăzi. Minunea învierii lui Lazăr (In. 11, 1 și urm.) a 
declanșat entuziasmul mulțimilor și a determinat 
pe fruntașii iudeilor să hotărască uciderea lui Ii-
sus (In. 11, 53). Mântuitorul se retrage cu ucenicii 
într-o cetate numită Efraim (In. 11, 54) și „erau 
aproape Paștile iudeilor”, notează Sfântul Ioan 
Evanghelistul (In. 11, 55). Vestea că Mântuitorul 

Pornește nuntă’n lege, cu-o’ntreagă herghelie
Și, -dar fără pereche, – îi dă a lui moșie!

E fericit măgarul cum nici nu se mai poate,
Când viața lui e plină în totul cu de toate.
Mergându-i numai bine, având în toate spor,
Cu tot mai multă vază în ochii tuturor,
Mi-s’a trezit măgarul că-i mare dregător.

Și cum poporul zice că e sub cer o scară,
Pe care unii suie, iar alții coboară, –
În timp ce dregătorul e tot mai cu noroc,
Spre calul plin de milă se năpustește-un foc;
Îi arde tot avutul, cu cel din urmă-arac,
Și bietul cal rămâne ca nimeni de sărac.

Pe-aci, pe-aci, sărmanul să moară, de durere,
Dar i-a venit îndată o mare mângâiere:
Măgarul n’o să-l lase pe drum în vânt și ploaie,
Cum el a fost odată, pe-un maldăr de gunoaie.

„Ce bine-mi pare, Doamne, căci am putut prin tine,
Să fac și eu pe lume măgarului un bine.
Mă duc acum la dânsul. La cine m’aș mai duce,
Pân’oi avea la creștet și eu o sfântă cruce?
La el găsi-voi odihnă, otavă prin poiene
Și mângâeri, să-mi svânte o lacrimă prin gene.”

Așa gândea sărmanul de cal, mergând pe drum,
Văzând în față-i totul ca’nvăluit în fum,

Dar când bătu la poarta ce-avea să-i fie scut, –
Măgarul, fără suflet, nici nu l’a cunoscut!

Un an întreg, pe urmă, zăcu în vânt și ploaie,
Sărmanul cal, pe-aceleași mormane de gunoaie,
Pe-cari odinioară,
Găsise măgărușul bolnav, trăgând să moară.

Și’ntr’un amurg de toamnă frumoasă și târzie,
Când bietul cal intrase aproape în agonie, –
Trecu pe-acolo, mândru, măgaru’cel bogat,
Care’ngână un cântec domol, tărăgănat.
Dar când văzu de-aproape, pe calul muribund,
Cu răsuflarea stinsă, cu ochii duși afund, –
Măgarul zise’n sine:
„Tot moare până mâine, să-i fac și eu un bine,
Să nu se chinuiască prea mult aci’n poteci.”

Și-i dete una’n frunte, de-l adormi pe veci.

...

Așa fac și-unii oameni: luați de prin bordeie
Si’nveștmântați în aur, prin sfântul milei har, –
Ei nu’nțeleg pe lume, recunoștința ce e,
Cum n’a’nțeles aceasta nici secul de măgar!

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

Sursă foto: hobbyfarms.com
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Învierea Mântuitorului Hristos reprezintă cel 
mai mare eveniment din istorie, cea mai mare și 
cea mai uimitoare minune care este în același 
timp, cea mai importantă dovadă a dumneze-
irii lui Hristos, dovada divinității creștinismului 
și garanția învierii morților. Ea diferențiază 
creștinismul de orice altă religie, pentru că ori-
ce altă religie are întemeietori și capi muritori, 
în timp ce Întemeietorul și Capul Bisericii este 
Hristos Care a înviat din morți. Învierea Mântu-
itorului Hristos înseamnă că El a reînnoit firea 

Sa omenească muritoare, pe care Și-a asumat-o 
fără de păcat din Sfânta Fecioară Maria, dar care 
purta urmările păcatului, stricăciunea și moartea, 
și prin această înviere El a replămădit din nou 
neamul omenesc, prin firea Sa din care a scos 
afectele și moartea și ne-a arătat în felul acesta 
realitatea eshatologică pe care o vom trăi cu toții 
după Învierea cea de obște. 

În general omenirea așteaptă diferite revoluții 
sociale în speranța unui mai bine pe lume, dar 
dacă singurul lucru nou sub soare a fost Întru-

Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule!

s-a întors din nou în Betania s-a răspândit cu re-
peziciune în Ierusalim. Astfel că mulți iudei care 
veniseră în Ierusalim pentru a sărbători Paștele 
se îndreaptă spre Betania pentru a-L vedea pe 
Iisus și pe Lazăr pe care-l înviase din morți. De 
aceea, căpeteniile iudeilor găsesc că este un 

moment oportun să-l ucidă și pe Lazăr.
Entuziasmul mulțimii ajunse însă la culme. 

Știind că Iisus va veni spre Ierusalim, o mulțime 
de oameni Îi iese în întâmpinare, venind apoi 
împreună cu El și cu ucenicii Săi în Cetatea 
Sfântă. În mijlocul mulțimii, Domnul ședea pe 
mânz de asină, pe care, la porunca Sa, ucenicii 
I-l aduseră din Betfaghe. El intră în Ierusalim ca 
Mesia-Împăratul, dar nu ca un cuceritor sânge-
ros, nu ca unul care a venit să cotropească și să 
nimicească, ci ca Mântuitorul și Împăratul păcii: 
„Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău 
vine, șezând pe mânzul asinei” (Zah. 9,9; In. 12, 
15). Pe cale îi așterneau crenguțe verzi și haine 

și cu ramuri de finic în mâini Îl aclamau, zicând: 
„Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru nu-
mele Domnului, Împăratul lui Israel!” (In. 12, 13). 
Așa L-au întâmpinat locuitorii Ierusalimului și pe 
Simon Macabeul, erou care a biruit pe vrăjmași 
și a restaurat viața religioasă și națională iudaică 

(I Mac. 13, 51).
Cu ziua de astăzi intrăm 

în Săptămâna Patimilor. 
Evenimentele cutremură-
toare petrecute acum 2000 
de ani se perindă în fața 
ochilor noștri sufletești la 
slujbele din zilele următoa-
re. Îl vom vedea pe Dom-
nul curățind a doua oară 
Templul (luni), căutând 
smochine într-un pom fără 
roadă (marți), făcând un 
sever rechizitoriu fariseilor 
(miercuri), instituind Taina 
Sfintei Euharistii și mai 
apoi arestat (joi); judecat, 
răstignit pe Cruce și pus în 

mormânt (vineri), pentru ca Duminică, înainte de 
zori, să ne facem și noi purtători ai mântuitorului 
mesaj „Hristos a înviat!”. Întâmpinându-L așadar 
cum se cuvine, ne vom pregăti de Sfânta Sa Ară-
tare (Parusie) și vom ieși înveșmântați în slavă, 
purtând cu noi cununile biruinței celei veșnice 
„întru întâmpinarea Domnului în văzduh” (I Tim. 
4, 17), spre a ne împărtăși cu El „în ziua cea 
neînserată a Împărăției Sale”. Amin.

Părintele Radu Dumitru Traian
Parohia Peștișani, Protoieria Tg-Jiu Nord

(predică la Duminica a VI-a din Post, 
a Floriilor, Sf. Ev. Ioan 12, 1-18, 21 aprilie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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parea Fiului lui Dumnezeu în persoana Mântui-
torului Iisus Hristos, înseamnă că cel mai mare 
bine pentru lume a venit prin Înviere, pentru că 
numai astfel omul și-a recăpătat locul pe care 
l-a avut cândva, dat de Dumnezeu prin creație, 
urcând chiar și mai sus prin posibilitatea îndum-
nezeirii, dată prin unirea firilor dumnezeiască și 
omenească în persoana lui Iisus Hristos.

Fără învierea lui Hristos, credința noastră este 
zadarnică, după cum spune Sfântul Apostol Pa-
vel (I Cor. 15, 17) și dacă credem în Hristos nu-
mai în viața aceasta atunci suntem mai de plâns 
decât toți oamenii (I. Cor. 15, 19). Sfânta noastră 
Biserică prăznuiește Învierea lui Hristos înce-

pând cu pogorârea Sa la Iad, de unde a slobozit 
sufletele celor drepți din Vechiul Testament, care 
se aflau sub stăpânirea morții și a diavolului, de 
aceea și una din icoanele reprezentative ale Învi-
erii Domnului din Biserica Ortodoxă, înfățișează 
Pogorârea la Iad, sfărâmând încuietorile, legă-
turile păcatului cu care diavolul ținea în robie 
neamul omenesc și scoțând de acolo pe Adam 
și Eva, începătorii neamului omenesc. Există și 
alte icoane ale Învierii care înfățișează arătarea 
Mântuitorului Hristos femeilor mironosițe sau 
ucenicilor, dar icoana prin excelență a Învierii 
este pogorârea Domnului Iisus Hristos la Iad, cu 
sufletul Său unit cu Dumnezeirea, pentru a birui 
moartea, eliberând pe cei drepți care Îl așteptau 
pe Izbăvitor „ca să surpe prin moartea Sa pe cel 
ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să 
izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea 
în robie toată viața” (Evr. 2, 14-15). 

În acest sens Sfântul Apostol Petru spune: 

„Pentru că și Hristos a suferit o dată moartea 
pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei 
nedrepți, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, 
omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu duhul, cu 
care S-a coborât și a propovăduit și duhurilor 
ținute în închisoare” (I Ptr. 3, 19-20); iar Sfântul 
Ioan Gură de Aur în cuvântul său de învățătură 
la sărbătoarea Învierii Domnului zice: „Prădat-a 
iadul Cel ce S-a pogorât în iad; umplutu-l-a de 
amărăciune, fiindcă a gustat din trupul Lui. Și 
aceasta mai înainte înțelegând-o Isaia, a strigat: 
Iadul, zice, s-a amărât, întâmpinându-Te pe Tine 
jos: amărâtu-s-a că s-a stricat. S-a amărât, că a 
fost batjocorit; s-a amărât, că a fost omorât; s-a 

amărât, că s-a surpat; s-a 
amărât, că a fost legat. A 
primit un trup și de Dumne-
zeu a fost lovit. A primit pă-
mânt și s-a întâlnit cu cerul. 
A primit ceea ce vedea și a 
căzut prin ceea ce nu ve-
dea. Unde-ți este, moarte, 
boldul? Unde-ți este, iadule, 
biruința? Înviat-a Hristos 
și tu ai fost nimicit. Scula-
tu-S-a Hristos și au căzut 
diavolii. Înviat-a Hristos și 
se bucură îngerii. Înviat-a 
Hristos și viața stăpânește. 
Înviat-a Hristos și nici un 
mort nu este în groapă; 
că Hristos, sculându-Se 
din morți, începătură celor 

adormiți S-a făcut. Lui se cuvine slava și stăpâni-
rea în vecii vecilor. Amin” (Slujba Învierii și Carte 
de Tedeum, EIBMBOR, București, 2008).

Învățătura Bisericii despre pogorârea lui 
Hristos Domnul la Iad este înfățișată și într-unul 
dintre troparele din canonul Paștelui, alcătuite de 
către Sfântul Ioan Damaschin: „Pogorâtu-Te-ai 
în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat 
încuietorile cele veșnice, care țineau pe cei 
legați, Hristoase; iar a treia zi, ca și Iona din chit, 
ai înviat din mormânt”.

Astfel, prin moartea Mântuitorului Hristos, stă-
pânirea morții a fost cu totul zdrobită, și pentru 
aceasta Sfânta Biserică ne îndeamnă să cântăm: 
„Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte 
călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Învierea Domnului, Sfintele Paști, 

Sf. Ev. Ioan 1, 1-17, 28 aprilie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Ce știm despre cazul profesorului de religie acuzat că ar fi 
bătut un copil la oră, în Botoșani?

Știm că unele televiziuni au speculat acuzațiile aduse împo-
triva unui profesor de religie acuzat că ar fi bătut până la sânge 
un elev, ba chiar l-ar fi dat cu capul de pereți și i-ar fi produs 
comoție cerebrală, deoarece acesta ar fi refuzat să-și facă cruce.

Mai știm că acest profesor a fost supus oprobriului public, 
că a fost prezentat drept un monstru, că s-a cerut sancționarea 
exemplară a preotului, demiterea acestuia, etc. De asemenea, 
în urma acuzațiilor formulate de unele televiziuni, preotul a primit 
numeroase injurii și amenințări.

Mai știm sigur că s-a scris despre caz fără să fie cerut și 
punctul de vedere al preotului din Botoșani – sau măcar cel 
al Arhiepiscopiei Iașilor. Mai știm sigur că acuzațiile că preotul 
l-ar fi dat cu capul de perete pe copil și l-ar fi umplut de sânge 
s-au dovedit între timp total nefondate – fapt confirmat chiar de 
Mitropolia Moldovei. Mai știm sigur acuzațiile nu au fost puse, 
în nici un fel, în context, și nu a fost 
prezentat contextul mai larg al faptelor. 
Și mai știm sigur că unele televiziuni 
au difuzat în loop un filmuleț în care un 
preot pare să lovească peste mână un 
elev – filmulețul, luat de pe Youtube, e 
de acum șapte ani; și nu e din Suceava, 
ci din Botoșani; fapt verificabil, foarte 
ușor, chiar cu informațiile de pe filmuleț 
(datat 27 noiembrie 2012).

Ce a ieșit între timp la iveală. Au 
ieșit la iveală niște înregistrări de pe 
camerele din școală în care copilul 
pleacă spre casă fără a prezenta nici 
un semn de traumă sau de violență fizi-
că. A ieșit la iveală faptul că acel băiat, 
de religie penticostală, rămăsese la oră 
fără a i se cere să participe în vreun fel 
sau să își facă semnul crucii – singura 
condiție era să nu deranjeze ora. În 
schimb, băiatul ar fi deranjat, se pare, 
întreaga oră, ba chiar ar fi spus tot felul 
de măscări la adresa profesorului și l-ar 
fi amenințat pe profesor că tatăl său 
îl va bate, cum ar fi făcut și cu un alt 
învățător din școală. Băiatul însuși ar fi încercat apoi să-i aplice 
un șut profesorului de religie – moment în care preotul l-a scos 
de urechi din clasă; fără a-i umple de sânge urechea. A mai ieșit 
la iveală că acea comunitate, care aparține unei minorități etnice 
și religioase, ar avea și alte antecedente cunoscute de șantaj 
sau încercări de șantaj prin înscenări făcute unor figuri publice 
locale. De altfel, primarul localității i-a luat apărarea preotului – 
arătând că o parte a mass-media a exagerat și deformat mult 
faptele, și că foarte probabil preotul este victima unei încercări 
de șantaj. A mai ieșit la iveală că familia băiatului ar fi încercat, 
inițial, să-l acuze pe profesor de agresiune sexuală – pentru a 
schimba, apoi, placa în agresiune fizică.

Filmările de pe camerele școlii și punctul de vedere al 
părintelui Constantin Sturzu

Adaug și o parte din lămuririle oferite astăzi de părintele 
Constantin Sturzu:

„Evaluând cazul preotului profesor acuzat că ar fi agresat 
vineri, 22 martie 2019, la ora prânzului, un copil de la Școala 
Primară din localitatea Baranca (județul Botoșani), avem argu-

mente pentru a susține că acuzațiile sunt, în covârșitoarea lor 
majoritate, cu totul nefondate. Este dureros că s-au preluat în 
spațiul public spusele familiei copilului ca și cum acestea ar fi 
întrutotul adevărate, fără a acorda prezumția de nevinovăție 
părții acuzate. S-a intoxicat opinia publică într-un mod stupefi-
ant, încurajându-se nu doar anticlericalismul, ci și escaladarea 
unui presupus conflict interreligios. Manipularea a mers atât de 
departe încât, spre exemplu, un post de televiziune central a 
prezentat cazul de la Baranca folosind în buclă imagini blurate 
de la un caz de acum câțiva ani ca și cum ar fi fost secvențe ale 
conflictului de zilele trecute.

Revin cu detalii despre ceea ce s-a întâmplat vineri. Acel 
copil, nefiind de confesiune ortodoxă, nu avea obligația de a 
participa la ora de religie, dar putea asista cu condiția să nu 
deranjeze. Nu i s-a cerut nici un fel de implicare în activitatea 
didactică, cu atât mai puțin să facă rugăciunea de la final sau 
să facă semnul Crucii. De-a lungul orei a deranjat în multe feluri 

clasa și chiar a adresat numeroase 
injurii și amenințări la adresa preotului. 
Nu dăm detalii pentru că nu ne dorim 
să stigmatizăm acel copil. La ieșirea din 
clasă, când preotul l-a rugat să-i spună 
tatălui său să vină la școală, acel băiat 
a dat să-l lovească pe preot cu piciorul, 
moment în care acesta l-a prins de 
urechi și l-a scos afară. A fost o reacție 
de moment, de scurtă durată. Așa cum 
am afirmat în toate declarațiile, nimic, 
absolut nimic nu poate scuza această 
reacție a preotului! Este inadmisibil și 
din punct de vedere pedagogic, dar mai 
ales din punct de vedere creștin a folosi 
orice fel de violență, în orice grad.

Totuși, de aici până la acuzațiile 
că l-ar fi dat cu capul de pereți până la 
sânge, că preotul ar fi ieșit afară și i-ar 
fi amenințat și pe ceilalți copii, că acel 
copil ar fi leșinat și căzut într-un șanț – 
e o distanță uriașă! E clar că s-a dorit 
exacerbarea unei situații – repet, cu 
totul regretabilă! –, din motive pe care 
cu siguranță autoritățile le vor elucida. 

Până la finalizarea anchetei, avem însă câteva mărturii video 
de la camerele de supraveghere, care aduc anumite clarificări 
(…). Pe primele secvențe se poate vedea cum iese din școală 
copilul care acuză că ar fi fost lovit, urmat de alți copii. Este primul 
care iese, alergând, și singurul care poartă și haine de culoare 
vișinie. Nu se vede nici un preot ieșind după ei și amenințând, 
deși special este lăsată filmarea să curgă până la minutul 1 și 
10 secunde al montajului pe care-l puteți urmări.

Pe secvențele următoare se mai poate vedea, pe o înregis-
trare făcută cu alte două camere de supraveghere publică, cum 
copilul merge fără nici un fel de probleme spre casă. Aceste 
secvențe sunt, credem, edificatoare pentru a respinge fără dubii 
măcar o parte dintre acuzații. Sperăm că și celelalte aspecte, 
cu privire la ceea ce s-a întâmplat în clasă, vor fi lămurite în cel 
mai scurt timp. De menționat că, în urma dialogului purtat cu 
autoritățile din Primărie și cele de la Școală, am aflat că preotul 
se bucură de o foarte bună reputație și că este apreciat inclusiv 
de primarul care – cred că în context are relevanță – nu este de 
religie ortodoxă.”

Sursa: cuvantul-ortodox.ro
Sursă foto: jurnalulbtd.ro 

Cazul preotului de la Baranca (jud. 
Botoșani)- înscenare și execuție publică?


