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Editorial

Iisus Hristos – Lumina lumii

Spre deosebire de primele trei Evanghelii, Sfânta
Evanghelie după Ioan redă doar câteva din minunile
săvârșite de Domnul. Aceasta pentru că Sfântul Evanghelist Ioan nu urmărește numai să ne arate că Iisus
este mare făcător de minuni, ci vrea mai degrabă ca din
aceste minuni să descifrăm câteva adevăruri fundamentale despre persoana și lucrarea mântuitoare a Fiului lui
Dumnezeu Întrupat. El însuși mărturisește: „Acest început
al semnelor l-a făcut Iisus în Cana Galileii și Și-a arătat
slava Sa, și au crezut în El ucenicii Săi” (In. 2, 11).
Putem desprinde din cuvintele Evanghelistului că de
la primele minuni ucenicii au început să creadă în El și
că scopul acestor minuni era ca prin minuni Iisus să-Și
descopere slava Sa. Și vindecarea orbului este un semn,
o minune. O spune chiar cel vindecat: „Din veac nu s-a
auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere” (v.
32). Sensul minunii este însă acela de a ni-L descoperi
pe Hristos, Lumina lumii. Este o temă importantă, pe
care autorul Evangheliei a IV-a o anunță chiar din prolog:
„Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe
tot omul ce vine în lume” (In. 1, 9).
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Chiar minunea vindecării orbului este precedată de
cuvintele: „Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui
ce M-a trimis pe Mine, că vine noaptea, când nimeni nu
poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt”
(In. 9, 4-5). Iisus își arată slava, nu o slavă omenească,
de taumaturg omenesc, ci o slavă „ca a Unuia născut din
Tatăl, plin de har și de adevăr” (In. 1, 14). Prin urmare, orbul,
adică cel care a primit harul Luminii Sale, sfârșește prin a-L
mărturisi pe Fiul lui Dumnezeu și prin a I se închina ca Celui
care este cu adevărat Dumnezeu (9, 35, 38).
Un lucru foarte important și de scos în evidență este
acela că pericopa evanghelică lămurește dilema credință/
necredință. Din această binecuvântată întâmplare, numai
fostul orb este câștigat. Părinții săi, spre exemplu, cu toată
bucuria pe care o trăiau văzându-și fiul vindecat de orbire,
nu riscă excluderea din sinagogă printr-o mărturisire deschisă și curajoasă a Binefăcătorului lor. Numai cel care
nu vedea înainte, acum „vede”. Cei care se îngrădiseră în
autosuficiența lor cu argumente „biblic-teologice” rămăseseră orbi. În cazul lor, Lumina li se face Judecător: „Spre
judecată am venit în lumea aceasta, ca cei ce nu văd să
vadă, iar cei care văd să fie orbi” (v. 39).
Confruntarea oamenilor cu Iisus Lumina lumii operează
o judecată. Oamenii se judecă ei înșiși prin reacția față
de Lumină: unii primesc Lumina, dovedind că au ochi să
vadă, alții o resping, dovedind orbirea. Evanghelistul trage
o concluzie amară: ”Și deși a făcut înaintea lor atâtea minuni, ei tot nu credeau în El” (v. 12-37). El concluzionează
la fel cum o făcuse prorocul Isaia oarecând: „Au orbit ochii
lor și a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii și să nu
înțeleagă cu inima și ca nu cumva să se întoarcă și Eu
să-i vindec” (Isaia 6, 9-10). Orbii sufletești sunt slugi ale
vrăjmașului lui Hristos. Sunt ei înșiși niște vrăjmași care
se încrâncenează din ce în ce mai mult împotriva Luminii.
Lor le zice Mântuitorul: „Voi sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele tatălui vostru”, adăugând că
diavolul a fost de la început ucigător de oameni și tatăl
minciunii (In. 8, 44).
Necredincioșii nu rămân niciodată pe o poziție statică, ei se afundă din ce în ce mai adânc în prăpastia
necredinței și a vrăjmășiei împotriva lui Dumnezeu și a
Hristosului Său. Domnul face din orb un om care vede,
care vede tot mai mult și tot mai bine. El vede cu ochii
trupești, dar vede mai ales cu ochii duhovnicești. Cu ochii
trupului Îl vede cu recunoștință infinită pe Binefăcătorul
său, cu cei sufletești Îl vede pe Cel ce este Lumina lumii
și Îl mărturisește că este Fiul lui Dumnezeu. Nu apa scăldătorii l-a vindecat pe orb, ci Iisus, Trimisul lui Dumnezeu.
Dar poate că numele Siloamului trebuie aplicat și orbului
care acum vede. El de acum are de îndeplinit o înaltă
misiune, devenind trimis al Trimisului.
(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
Îndemnul Evangheliei este acesta, de a deveni fiecare
dintre noi un „om care vede” și un „trimis” al lui Hristos în
lume. Să mai luăm aminte și să vedem că tagma fariseilor
a dispărut, dar mentalitatea lor a rămas. Mântuitorul spune: „Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: noi
vedem. De aceea, păcatul rămâne asupra voastră” (In. 9,
41). În numele lui „Noi știm!” se fabrică multe argumente

prin care orbul este obligat să stea la locul lui și să nu-L
mai proclame pe Iisus ca fiind Lumina lumii. Numai Domnul
ne poate vindeca, punându-ne pe ochi tina smereniei, prin
care să vedem lămurit că El este Fiul lui Dumnezeu. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a VI-a după Paști, Vindecarea
orbului din naștere, Sf. Ev. Ioan 9, 1-38, 2 iunie)
Sursă foto:doxologia. ro

Înălțarea Domnului și înălțarea noastră
Înălțarea Domnului la cer la patruzeci de zile de la Înviere
este un eveniment împărătesc pe care ni-l prezintă Sfânta
Scriptură a Noului Testament, dar el este proorocit încă din
Vechiul Testament, ca toate celelalte evenimente legate de planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Astfel psalmistul David,
vorbind prin descoperire dumnezeiască despre acest moment,
zice: „Suitu-Sa Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de
trâmbiță” (Ps. 46, 5). Întruparea Domnului sau coborârea Sa
din ceruri, nu a însemnat mutare din loc, ci ea trebuie înțeleasă
ca bunăvoință dumnezeiască, în sensul că Fiul lui Dumnezeu
a existat ca Dumnezeu în ceruri și pretutindeni împreună cu
Tatăl și cu Duhul, iar prin Întrupare El și-a luat Sieși firea omenească întreagă, trup și suflet, din Sfânta Fecioară și a unit-o
în mod neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit
cu firea Sa dumnezeiască, pentru a realiza îndumnezeirea
omului. De aceea Înălțarea Domnului are o mare importanță
nu numai pentru firea Sa omenească pe care a îndumnezeito și a ridicat-o în sânul Prea Sfintei Treimi, ci și pentru viața
creștină și duhovnicească a fiecăruia dintre noi, pentru că harul
lui Dumnezeu care ne sfințește și ne îndumnezeiește și pe noi
l-am primit și îl primim prin firea omenească îndumnezeită a Lui
„Și nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer,
Fiul Omului, Care este în cer” (In. 3, 13). Desigur că Domnul
Hristos ar fi putut să se înalțe la ceruri cu firea Sa omenească
imediat după Învierea Sa, dar înțelegând neputința omenească,
El S-a arătat pe Sine Sfinților Apostoli și a făcut minuni, timp
de patruzeci de zile, pentru a-i întări astfel în credința Învierii
Sale, spulberând orice îndoială legată de Înviere, pregătindu-i
pentru primirea Sfântului Duh și vorbind despre Împărăția lui
Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Evanghelist Luca: „cărora
S-a și înfățișat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne
doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile și vorbind
cele despre împărăția lui Dumnezeu” (FA. 1, 3).
Mântuitorul a vorbit despre Înălțarea Sa în repetate rânduri,
chiar dacă la momentul respectiv, mulți dintre cei care Îl urmau,
nu înțelegeau acest lucru: „Iar Iisus, știind în Sine că ucenicii
Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă smintește aceasta?
Dacă veți vedea pe Fiul Omului, suindu-Se acolo unde era
mai înainte? Duhul este cel ce dă viață; trupul nu folosește la
nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață.
Dar sunt unii dintre voi care nu cred” (In. 6, 61-64). Înainte de
Pătimirea Sa, le spune acest lucru mult mai clar: „Ieșit-am de
la Tatăl și am venit în lume; iarăși las lumea și Mă duc la Tatăl.
Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbești pe față și nu spui nici o
pildă. Acum știm că Tu știi toate și nu ai nevoie ca să Te întrebe
cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu” (In. 16,
28-30). „Atunci când se referă la cele mai importante aspecte
ale lucrării mântuitoare ale lui Hristos, adică a lucrării sfintei
iconomii, Sfântul Apostol Pavel include și Înălțarea: „Dumnezeu

S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri,
S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălțat
întru slavă” (I Tim. 3, 16). Referindu-se la puterea Tatălui, el
spune că „pe aceasta Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morți și așezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri” (Ef.
1, 20). Desigur, așa cum am mai spus, puterea Tatălui este și
puterea Fiului. După ce ne-a curățit de păcat, Hristos „a șezut
de-a dreapta slavei, întru cele prea înalte” (Evr. 1, 3) și a făgăduit tuturor celor care se vor uni cu El că vor ședea și ei pe
tronul Tatălui Său: „Celui ce biruiește îi voi da să șadă cu Mine
pe scaunul Meu, precum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl
Meu pe scaunul Lui” (Ap 3, 21)” (Arhim. Hierotheos Vlachos,
Predici la marile Sărbători, trad. Daniela Filioreanu, Ed. cartea
Ortodoxă, Buc. 2004, p. 254). Dar Înălțarea nu a făcut-o pentru
Sine, ci pentru noi și firea noastră omenească, căci Domnul
Hristos a înălțat firea noastră omenească cu scopul de a ne
înălța și pe noi la ceruri, acolo unde este adevărata fericire și
mântuire „Iar Eu, când Mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage
pe toți la Mine” (In. 12, 32).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Înălțarea Domnului, Sf. Ev. Luca 24, 36-53, 6 iunie)
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul IX
1. Iar Saul, suflând încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu,
2. Și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbați, cât
și femei, că merg pe calea aceasta, să-i aducă legați la
Ierusalim.
3. Dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc,
o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată.
4. Și, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i:
Saule, Saule, de ce Mă prigonești?
5. Iar el a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu
sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești. Greu îți este să izbești
cu piciorul în țepușă.
6. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne,
ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră în
cetate și ți se va spune ce trebuie să faci.
7. Iar bărbații, care erau cu el pe cale, stăteau
înmărmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni.
8. Și s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deși avea ochii
deschiși, nu vedea nimic. Și luându-l de mână, l-au dus
în Damasc.
9. Și trei zile a fost fără vedere; și n-a mâncat, nici
n-a băut.
10. Și era în Damasc un ucenic, anume Anania, și
Domnul i-a zis în vedenie: Anania! Iar el a zis: Iată-mă,
Doamne;
11. Și Domnul a zis către el: Sculându-te, mergi pe ulița
care se cheamă Ulița Dreaptă și caută în casa lui Iuda,
pe un om din Tars, cu numele Saul; că, iată, se roagă.
12. Și a văzut în vedenie pe un bărbat, anume Anania,
intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să vadă
iarăși.
13. Și a răspuns Anania: Doamne, despre bărbatul
acesta am auzit de la mulți câte rele a făcut sfinților Tăi
în Ierusalim.
14. Și aici are putere de la arhierei să lege pe toți care
cheamă numele Tău.
15. Și a zis Domnul către el: Mergi, fiindcă acesta Îmi
este vas ales, ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel;
16. Căci Eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el
pentru numele Meu.
17. Și a mers Anania și a intrat în casă și, punându-și
mâinile pe el, a zis: Frate Saul, Domnul Iisus, Cel ce ți
S-a arătat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să
vezi iarăși și să te umpli de Duh Sfânt.
18. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi; și
a văzut iarăși și, sculându-se, a fost botezat.
19. Și luând mâncare, s-a întărit. Și a stat cu ucenicii
din Damasc câteva zile.
20. Apoi propovăduia în sinagogi pe Iisus, că Acesta
este Fiul lui Dumnezeu.
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21. Și se mirau toți care îl auzeau și ziceau: Nu este,
oare, acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei ce
cheamă acest nume și a venit aici pentru aceea ca să-i
ducă pe ei legați la arhierei?
22. Și Saul se întărea mai mult și tulbura pe iudeii
care locuiau în Damasc, dovedind că Acesta este Hristos.
23. Și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit
să-l omoare.
24. Și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor. Și ei
păzeau porțile și ziua și noaptea, ca să-l ucidă.
25. Și luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste
zid, lăsându-l jos într-un coș.
26. Și venind la Ierusalim, Saul încerca să se alipească
de ucenici; și toți se temeau de el, necrezând că este
ucenic.
27. Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostoli și
le-a istorisit cum a văzut pe cale pe Domnul și că El i-a
vorbit lui și cum a propovăduit la Damasc, cu îndrăzneală
în numele lui Iisus.
28. Și era cu ei intrând și ieșind în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului.
29. Și vorbea și se sfădea cu eleniștii, iar ei căutau
să-l ucidă.
30. Dar frații, aflând aceasta, l-au dus pe Saul la Cezareea și de acolo l-au trimis la Tars.
31. Deci Biserica, în toată Iudeea și Galileea și Samaria, avea pace, zidindu-se și umblând în frica de Domnul,
și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt.
32. Și trecând Petru pe la toți, a coborât și la sfinții
care locuiau în Lida.
33. Și acolo a găsit pe un om, anume Enea, care de
opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic.
34. Și Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus Hristos.
Ridică-te și strânge-ți patul. Și îndată s-a ridicat.
35. Și l-au văzut toți cei ce locuiau în Lida și în Saron,
care s-au și întors la Domnul.
36. Iar în Iope era o uceniță, cu numele Tavita, care,
tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină de fapte
bune și de milosteniile pe care le făcea.
37. Și în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit și a murit. Și,
scăldând-o, au pus-o în camera de sus.
38. Și fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că
Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbați la el, rugându-l:
Nu pregeta să vii până la noi.
39. Și Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit,
l-au dus în camera de sus și l-au înconjurat toate văduvele, plângând și arătând cămășile și hainele câte le făcea
Căprioara, pe când era cu ele.
40. Și Petru, scoțând afară pe toți, a îngenunchiat și s-a
rugat și, întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar
ea și-a deschis ochii și, văzând pe Petru, a șezut.
41. Și dându-i mâna, Petru a ridicat-o și, chemând pe
sfinți și pe văduve, le-a dat-o vie.
42. Și s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope și
mulți au crezut în Domnul.
43. Și el a rămas în Iope multe zile, la un oarecare
Simon, tăbăcar.
Sursa: bibliaortodoxa. ro

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

4

CALEA ÎNĂLȚĂRII, Anul XI, nr. 118, iunie 2019

Sfânta Treime
de Dumitra Groza

În această împrejurare, se spune
„Închinarea Treimii S-a arătat”;
La Botezul Domnului Iisus Hristos,
Într-un moment binecuvântat.

Luni, a doua zi după Rusalii,
Sfintei Treimi îi este închinată,
În toată Biserica Ortodoxă
Și va fi de-a pururi lăudată.

Pentru aroganța celor ce voiau
Să construiască Turnul Babel,
Dumnezeu a zis: „Să ne pogorâm
Și să amestecăm limbile lor”. (Fac. 11,7)

Sfânta Treime este mărturisită
Și-atunci când Mântuitorul Hristos
Îi trimite pe ucenici la propovăduire,
Spre al întregii omeniri folos.

Noi, creștinii, mărturisim,
Că avem un singur Dumnezeu,
(În Trei Persoane arătat)
Pe Care-L vom slăvi mereu.

Mândria și setea de faimă
A oamenilor a fost pedepsită;
Fiecare vorbind o altă limbă
Și lucrarea nu a mai fost finită.

„Mergând, învățați toate neamurile,
Botezându-le în numele Tatălui
Și al Fiului și al Sfântului Duh”(Mt. 28,19)
Și „Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului.”

Credința în Preasfânta Treime
Este principala învățătură
A Bisericii noastre Ortodoxe
Și prezentată-n Sfânta Scriptură,

La stejarul din Mamvri, lui Avraam,
Preasfânta Treime S-a arătat,
Sub chipul a trei Îngeri minunați
Și la masa lui Avraam au stat. (Fac. 18)

Învățătura despre Sfânta Treime
Și Sfinții Apostoli au propovăduit;
Când Sfântul Evanghelist Ioan
În Epistola sa, spune lămurit: (5,7)

Mai ales în Noul Testament
Și de Sfinții Părinți formulată
La cele două Sinoade Ecumenice
Și-n „Simbolul Credinței” arătată,

L-au înștiințat că Saara va naște
Fiu, pe Isaac, la bătrânețe,
Cu toate că se nasc copiii,
Când părinții sunt la tinerețe.

„Trei sunt Care mărturisesc în Cer:
Tatăl, Fiul și Sfântul Duh și Aceștia Una sunt”,
Iar Sfântul Apostol Pavel, pe corinteni,
Îi binecuvântează spunând:

Crezul pe care-l rostim cu toții
În fiecare Sfântă Liturghie:
Duminica, la sărbători, Botez,
Ca un angajament să ne fie.

Sfinții Părinți ai Bisericii,
Având har de la Dumnezeu,
Interpretează ceea ce s-a scris în Biblie
Pentru înțelesul corect al său.

„Harul Domnului nostru Iisus
Hristos și dragostea lui Dumnezeu
Tatăl și împărtășirea Sfântului
Duh, să fie cu voi cu toți”, (mereu).

La sărbătoarea Sfintei Treimi
Laude și cântări duhovnicești
Aducem celor Trei Persoane
În slujbele dumnezeiești.

Se zice-n cântarea întreită a Îngerilor,
Din vedenia lui Isaia, în vechime:
„Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot”,
Fiind indicată Sfânta Treime:

Sfinții Părinți și teologii Bisericii
Au explicat în scrierile lor
Învățătura creștin-ortodoxă
Spre înțelegerea oamenilor.

În toate operele mari
Pe care le-a făcut Dumnezeu,
Sunt de față toate cele Trei
Persoane Dumnezeiești, mereu.

Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt,
Cele Trei Persoane Cerești,
Iar singularul „Domnul Savaot”,
Unitatea Ființei Dumnezeiești.

Tatăl este nenăscut, Fiul este
Născut din veci de Tatăl, iar Duhul Sfânt
Purcede din veci, din Tatăl
Și Aceștia Trei Una sunt.

Toate cele Trei Persoane
Sunt Una și nedespărțită,
Treimea cea de-o-ființă,
Așa cum ne-a fost descoperită

Care se descoperă în mod vădit,
De multe ori și în Noul Testament;
Mărturisiri ce se găsesc scrise,
Iar pentru omenire, document.

„Sfânta Treime” este sărbătoarea
În care aducem în mod deosebit
Cântări duhovnicești Persoanelor
Sfintei Treimi, într-un mod sporit.

De Sfinții Părinți ai Bisericii
În Vechiul Testament, din Biblie;
Prin texte din care înțelegem
Și ne-au rămas ca mărturie.

Și, la „plinirea vremii”, Dumnezeu,
Pe Îngerul Gavriil a trimis
La Fecioara Maria din Nazaret,
Așa cum Prorocul Isaia a scris.

Toată lucrarea liturgică
Și sfințitoare se săvârșește
Spre slava Preasfintei Treimi,
Pe care Biserica Ortodoxă-o cinstește.

„Să facem om după chipul
Și asemănarea Noastră”,(Fac. 1,26)
A zis Dumnezeu, despre Adam,
Ca pe toate să le stăpânească.

Intrând la Sfânta Fecioară,
Arhanghelul îi vestește
Întruparea cea de taină,
Iar când Maria se nedumirește:

De aceea, se cuvine ca noi,
Întotdeauna să o mărturisim,
Cu dragoste să I ne închinăm
Și cu smerenie să o preamărim,

„Iată că Adam s-a făcut ca unul din Noi”,
A spus Dumnezeu întristat,
„Cunoscând binele și răul”,
După căderea omului în păcat,

„Duhul Sfânt va pogorî peste tine
Și puterea Celui Preaînalt te va umbri;
Pentru aceea și Sfântul Care se va naște din tine,
Fiul lui Dumnezeu se va (chema) numi”. (Lc. 1,35)

Slăvind pe Dumnezeu Tatăl,
Pe Fiul și pe Duhul Sfânt
Oricând și oriunde, mereu,
Cât vom trăi pe-acest pământ.

Când, înșelat de cel Viclean,
Din „Pomul Cunoștinței” a mâncat
Și pentru-a nu mânca și din „Pomul Vieții”,
(Rămânând nefericit), din Rai a fost alungat.

Treimea Sfântă este prezentă
Și la Botezul Domnului Iisus,
Când Duhul Sfânt peste El a pogorât
Ca un porumbel, iar Tatăl din Cer, a spus:

Această învățătură de temelie
A creștinismului, trebuie s-o primim
Prin credință puternică
Și urmașilor noștri s-o dăruim.

Atunci, în sânul Preasfintei Treimi
O hotărâre supremă s-a luat;
Să ne trimită un Mântuitor
Spre-a ne răscumpăra din păcat.

„Acesta este Fiul Meu cel iubit,
Întru Care am binevoit (Mt. 3,16-17),
Iar Domnul Iisus, fiind fără de păcat,
Din Iordan, imediat, a ieșit.

Mai ales, în această sfântă zi,
Cu credință tare să ne rugăm
Și pe Dumnezeu Cel în Treime,
Cu toată inima să-L lăudăm.

S

I
POES
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Ca să transforme inimile noastre
Într-un altar de rugăciune,
Lucrând cât timp este ziuă,
Ca să agonisim înțelepciune.

La Sinodul I Ecumenic (Niceea,325)
Sfântul Spiridon a demonstrat,
Că Dumnezeu este Unul singur
Și în Trei Ipostasuri arătat:

Fiul este lumina Tatălui,
Care a venit în lume,
Ca să ne lumineze calea
Spre veșnicie, făcând noi fapte bune.

Ca „fecioarele înțelepte”,
Să ne pregătim din vreme
Pentru răspunsul ce-l vom da;
Să nu avem de ce ne teme.

Strângând în mâna stângă-o cărămidă,
Prin puterea harului Duhului Sfânt,
Focul s-a ridicat la cer, lutul a rămas
În mână și apa-a căzut pe pământ.

Duhul Sfânt este căldura
Care vine de la Tatăl, mereu,
Ca să ne încălzească inimile,
Aprinzând în ele iubirea de Dumnezeu.

Că nu știm ziua nici ceasul
Când Dumnezeu ne va chema
Și prin dragostea ce ne-o poartă,
Să intrăm întru Împărăția sa.

Dumnezeu ne-a descoperit
Doar atât cât ne e îngăduit să știm
Despre Sfânta Treime, și asta,
Ne e de ajuns ca să ne mântuim.

Spun Sfinții Părinți: așa cum soarele
Cu lumina și căldura una sunt,
La fel Una sunt Tatăl, Fiul
Și Duhul Sfânt, (Treimea ), într-un cuvânt.

Pentru aceasta, să ne închinăm
Lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat:
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
De-a pururi fie binecuvântat!

Praznicul de azi, „Sfânta Treime”
Răspândește raza de lumină
În sufletul fiecărui credincios,
Care este o scânteie divină.

Creștin este acela ce crede
În Sfânta Treime, un singur Dumnezeu,
În Trei Persoane : Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt
Și va rămâne în credință mereu.

De mai multe ori, Mântuitorul,
Cât a propovăduit pe pământ,
A lămurit clar, raportul Său
Cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

Așa cum în Sfânta Treime sălășluiește
Pacea, dragostea și unitatea,
Așa trebuie și în sufletul nostru
Să domnească liniștea și bunătatea.

Faptele noastre bune sunt trepte
Pe care, pășind, ne ridicăm
Și de izvorul cel nesecat al tuturor
Harurilor, Sfânta Treime, ne apropiem.

„Cel ce crede în Mine, crede
În Cel ce M-a trimis pe Mine
Și cel Mă vede pe Mine, vede
Pe Cel ce M-a trimis pe Mine”. (Ioan)

Să ne străduim să fim uniți
În dreaptă credință și iubire,
Aducând Sfintei Treimi
Laude și cântări întru cinstire.

Să mulțumim cum se cuvine
Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt,
Treimei Celei de-o-ființă,
Cât vom mai fi pe-acest pământ!

„Tatăl este în Mine și Eu în Tatăl”
A spus ucenicilor Domnul Hristos,
„Iar Eu și Tatăl una suntem”(Ioan)
Arătându-Și Dumnezeirea, spre-al lor folos.

Dumnezeu este Creatorul lumii,
Dumnezeu este Părintele nostru iubitor,
Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă
Dumnezeu e al nostru Mântuitor.

„Nădejdea mea este Tatăl,
Scăparea mea este Fiul,
Acoperământul meu este Duhul Sfânt,
Treime Sfântă, slavă Ție!”
(17 iunie 2019)

În brațe Eu te port

Trecut-au anii peste dânsul și vremurile l-au albit
Precum o rază de lumină, precum cireșul înflorit,
Iar austera viețuire și ruga sa neîncetată,
Precum mireasma de tămâie, urca la Cer la Bunul Tată.

(partea a II-a)

Radu Cârstoiu Arbore

Cei nouăzeci de ani trecut-au înmiresmați de sihăstrie,
Împuținat îi este trupul, dar sufletul, în acrivie,
Călătorea spre rai cu Harul, căci drumul fiindu-i luminos,
Viețuia doar prin Cuvântul și-ntr-însul viețuia Hristos.
El multe ceasuri, anevoie, căra sacaua spre izvor
Și lua cu dânsul apă vie, căci ruga-l înălța în zbor;
Iar dacă trupul de povară îl tot apropia de lut,
Cu atâta sufletul cel slobod trăia în raiul nevăzut.
Nici soarele topit de-amiază, nici vântul, nici cumplite ploi,
Nu îi încetineau canonul, căci el trecea peste nevoi,
Iar Domnul Iisus Hristos, văzându-i truda cu cel rău
Îi lua povara de pe umeri și-l odihnea la sânul Său.
Iar cum mergea purtând sacaua simți că singur nu mai este
Și-o adiere răcoroasă pe trupul său se odihnește.
Privind în urmă cu uimire că pe nisip erau rămași
Și parcă-l însoțeau în taină pe două șiruiri de pași.
Temându-se de vreo ispită, simțindu-se neputincios,
Chemă îndată-n al său sprijin pe Domnul Iisus Hristos,
Făcându-și cruce să dispară cea nălucire de nomazi.
- Sunt pașii Mei, răspunse Domnul, Cel ce te sprijin să nu cazi!

***
Trecut-au zile după zile și-i tot mai istovit pe cale,
Șovăitor îi este pasul, iar timpu-i trece mai agale,
Că viețuia încă pe cale era doar una din minuni,
Bătând aievea cu speranță în poarta pusă între lumi.
Oprindu-se cu nostalgie spre a privi în urma sa
Văzu uimit că pe nisipuri un șir de pași îl însoțea.
- Iisuse Doamne, zise atuncea, mă simt atât de ostenit
Și ce mă fac, eu nu-Ți văd pașii, oare și Tu m-ai părăsit?
Tu ești cărarea și lumina, Tu, singur adevăr al meu,
Tu ești nădejdea veșniciei, Tu-mi ești Preabunul Dumnezeu,
Cel ce-n Treime viețuiește, iar de mă uiți eu fi-voi mort!
- Sunt pașii Mei, răspunse Domnul și Eu în brațe azi te port!
(10 mai 2015, Târgu-Jiu)
Sursă foto: deviantart. com

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

6

CALEA ÎNĂLȚĂRII, Anul XI, nr. 118, iunie 2019

Poezii de Luminița Săceleanu
Urcușul

Atunci când icoanele plâng

Am început urcușul privind către nori
Pe cărări întortocheate, de multe ori,
Doar urmele pașilor, atât mi-au rămas,
Mai adânci, apăsate, la câte-un popas.

Roata se-nvârte-n minute,
Păcatele noastre se strâng,
Cărările sunt mai abrupte
Atunci când icoanele plâng.

Era într-o duminică, de dimineață,
Mi-am agățat de rucsac doar o speranță
Măruntă și-ascunsă bine printre dureri
Și multe, multe îndoieli și întrebări.

Păduri nu mai cutreierăm,
Izvorul a secat în crâng,
Nu credem, deși toți sperăm
Atunci când icoanele plâng.

La început erau cărările-nguste,
La o răscruce aveam hainele rupte,
Mi-am tras sufletul, uitându-mă în zare
Și-am văzut atunci că durerea dispare.

Mai cade din cer câte-o stea,
Se stinge un suflet plăpând,
Rămâne în urmă povestea
Atunci când icoanele plâng.

Pe-aceeași potecă eu și astăzi mă duc,
Mă poticnesc câteodată, cad, mă ridic,
La unele întrebări am găsit și răspuns.
Îndoielile? S-au risipit pe parcurs.

Roata se-nvârte-n secunde
Dă, Doamne, să nu fiu nătâng,
De mine nu te ascunde
Atunci când icoanele plâng.

Eu pentru aceștia Mă rog

Iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi, toți care au comuniune cu El pot primi de la El
vedem cum Mântuitorul lumii, înainte de pă- o viață care nu piere niciodată și o cununa care
timirile Sale, a ridicat ochii la cer și S-a rugat nu se veștejește.
pentru Sine și pentru ucenicii Săi. Din această
Iubiți credincioși, Mântuitorul lumii ne sfințește
prin cuvântul Evangheliei
și prin harul Sfintelor Taine, umplându-ne sufletele
cu binecuvântările Sale
dumnezeiești. Pe toți ne
cheamă la Împărăție și
slavă, la moștenirea cerului. Ținta măreață pe care
ne-o pune înainte este
viața veșnică. Această
viață nemuritoare ne-o
descoperă Domnul tuturor
și o asigură tuturor celor
care I-au fost dați. De aici
se vede valoarea făpturii
omenești, înzestrată cu
suflet nemuritor care a
rugăciune, rezultă că Domnul a primit putere fost răscumpărat cu prețul sângelui dumnezepeste omenirea păcătoasă, și ca purtător al firii iesc. Se povestește despre un rege al perșilor că
omenești, ca reprezentant al omenirii peste care a chemat odată la curte trei bărbați înțelepți pe
stăpânește ca Biruitor al păcatului, al iadului și care i-a întrebat care este cea mai mare nenoroal morții. Puterea pe care a primit-o de la Tatăl cire a vieții omului. Primul a răspuns că boala. Al
este folosită de Fiul lui Dumnezeu ca să dea doilea că bătrânețea. Ultimul zise: Eu consider
viață veșnică tuturor celor ce I-au fost încredințați că cea mai mare nenorocire este să-ți dai seama
(In. 17, 2). Hristos este mare și milostiv, încât pe patul de morții că ai păgubit mântuirea suflePeriodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare
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tului „Noi toți ne încredințăm viețile în această
viață pământească, unor deziderate care pot fi:
banii, plăcerile, poziția socială, orice în afară de
Dumnezeu. Nu trebuie să uităm nici o clipă că
între viața pământeasca și viața veșnică există o
relație directă. Eternitatea sau veșnicia, în toată
măreția ei o dobândesc nu cei ce fug de viața
de aici, ci aceia care își valorifica aptitudinile lor
morale și profesionale. Moștenitorii vieții veșnice
sunt toți cei care se sârguiesc și se luptă pentru
un ideal înalt, cei care fac pe pământ muncă ziditoare care nu se lasă împiedicați de obstacole,
și sunt gata de orice jertfă pentru realizarea a
tot ceea ce înalță. Noi creștinii suntem cetățeni
ai două lumi. Noi suntem toți în același timp
cetățeni ai pământului și cetățeni ai cerului. Noi
suntem în această lume dar nu aparținem ei.
Noi suntem pelerini, trecem prin lume, cetățenia
noastră aici fiind doar temporară. „Căci nu avem
aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce
va să fie” (Evr. 13, 14).

Păhărelul cu nectar

7

Iubiți credincioși, să nu uităm niciodată că fericirea sau nefericirea vieții veșnice depinde de felul
în care am dat sau nu ascultare vocației personale.
Ca să dobândim cetățenia cerească, trebuie să
avem o relație strânsă și foarte personală cu Hristos Care a venit pe pământ să ne aducă lumina
cunoașterii lui Dumnezeu. Cine Îl cunoaște pe Tatăl
și pe Fiul și trăiește conform Legilor sfinte are viață
veșnică. Cei ce au făcut cunoștință cu Dumnezeu
împlinind poruncile Sale, sunt deja la hotarele vieții
veșnice. De acest lucru ne asigură Domnul nostru
Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi când spune:
„Aceasta este viață veșnică: să Te cunoască pe
Tine singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (In. 17, 3). Amin.
Părintele Florin Cătălin Trașcă
Parohia Scornicești II
(predică la Duminica a VII-a după Paști, a
Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Sf.
Ev. Ioan 17, 1-13, 9 iunie)
Sursă foto: manastireatiganesti.md

Puricele și elefantul

Un purice odată, dragii mei,
La trup – cum știți – cât bobul cel de mei,
S-a întâlnit c-un elefant gigant,
Care i-a zis îndată cu mânie:
- Ce cauți, mă, la mine pe moșie?
Nu vezi că-mi strici semănătura
Cu urmele ce faci?
Dar ce-mi răcesc eu gura,
Spunând unui bicisnic cum trebuie să se poarte?
Gătește-te de moarte…

Îl poți turti-n picioare, ca pe râme,
Făr-a visa că poate și el să te sfărâme…
Așa grăi pe urmă, ieșindu-i din ureche,
Năprasnicul meu purec… Deci, zicătoarea veche,
Din moși-strămoși ramase, nu-i supusă la-ntâmplare,
Că: Buturuga mică răstoarnă carul mare!
Sursa: Vasile Militaru, „Fabule”,
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007
Sursă foto: sperietori.ro

- Îngăduie-mi, stăpâne, doar un cuvânt să-ți spun!…
Dar elefantu-ndată s-a aruncat nebun,
Pe purice, să-l facă piftie de Crăciun…
Atunci sărmanul purice nu s-a lăsat, ci sprinten,
A strâns și el din pinten
Și dintr-un salt fără pereche,
Pătrunse-n a gigantului ureche,
Și unde începu să-l piște,
Și unde începu gigantul să zbiere, să se miște,
Și unde începu să fugă cu purecu-n ureche,
Ca un luat de iele, ca un lovit de streche;
Se tăvăli-n țărână și iar porni pe goană,
Ciupit mereu mai tare de mica lighioană
Și, fără să mai vadă, în goana lui nebună,
Căzu într-o adâncă si tainică genună,
De se făcu puzderii și-ncremeni pe veci
.........................................................................................
- De mă lăsai în pace, eu nu-ți făceam nimic
Dar tu crezuși, nătângul, că purecul de-i mic,
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare
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Veți fi îmbrăcați cu putere de Sus!

Înainte de a se Înălța la Cer, Mântuitorul
Hristos le-a poruncit Sfinților Apostoli să nu
se depărteze de Ierusalim până când nu vor
fi îmbrăcați cu putere de sus, aceasta pentru
că apoi urmau să împlinească porunca: „Mergând învățați toate neamurile, botezându-le în
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Mt. 28, 19). Această făgăduință
s-a împlinit la cincizeci de zile după Înviere
și la zece zile după Înălțare. În această zi
a Cincizecimii Sfânta Biserică prăznuiește
Pogorârea Duhului Sfânt, a treia Persoană a

Duhului Sfânt se pune început sălășluirii lui
Hristos cu firea Sa îndumnezeită în celelalte
ființe umane, și prin aceasta se pune început
Bisericii, prin unirea dumnezeiescului, a harului necreat, cu firea omenească, sau ceva mai
înainte cu creatura spirituală, cu îngerii și apoi
cu oamenii, unire făcută posibilă la Întrupare
dar pregătită încă de la creație.
Un alt lucru important care trebuie reținut
este că Pogorârea Duhului Sfânt s-a făcut în
zi de Duminică, fapt care ne face să înțelegem
importanța Duminicii, zi pe care creștinii o
închină lui Dumnezeu, deși noi zicem că:

Sfintei Treimi, sărbătoare inclusă între cele
douăsprezece mari praznice Împărătești ale
Bisericii. Dacă sărbătoarea Buneivestiri a Maicii Domnului este începutul sfintei iconomii a
întrupării Cuvântului, așa cum spune și troparul: „Astăzi este începutul mântuirii noastre...
”, ziua Cincizecimii reprezintă punctul final al
acestei iconomii prin care firea omenească
primește harul Duhului Sfânt pierdut prin păcat, prin acest har Hristos se sălășluiește în
celelalte ființe umane făcându-le mădulare ale
Trupului Său, ale Bisericii. Deci prin Pogorârea

„toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să
o dăm”, prin marile evenimente împărătești
care au avut loc în această zi. În prima zi,
adică Duminica, Dumnezeu Tatăl, care creează totul prin Fiul în Duhul Sfânt, a început
zidirea lumii și a creat lumina. Dumnezeu Fiul
a reînnoit creația, prin Învierea Sa ca Om, lucrare la care participă și Tatăl și Duhul Sfânt
prin bunăvoință și coînțelegere. Și tot în zi de
Duminică are loc începutul desăvârșirii acestei
reînnoiri a firi omenești prin Pogorârea Duhului
Sfânt, care purcede de la Tatăl și este trimis în
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lume de către Fiul. Aceasta ca să înțelegem
că lucrarea Sfintei Treimi este comună și nu
se poate despărți lucrarea vreuneia dintre
Persoane de lucrarea Celorlalte.
La început Pogorârea Duhului Sfânt, Cincizecimea creștină a coincis cu Cincizecimea
iudaică, cu alte cuvinte Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli și i-a făcut mădulare
ale Trupului lui Hristos, în ziua în care iudeii
sărbătoreau primirea Legii lui Dumnezeu
de către Moise pe muntele Sinai, zi în care
aduceau prinosul lor de roade din strângerea
recoltei de aceea se mai numea și sărbătoarea secerișului, sau a săptămânilor. „Această
scurtă referire la Cincizecimea iudaică arată
că ea era preînchipuirea Cincizecimii din Noul
Testament. Dacă în ziua Cincizecimii iudaice,
Moise a primit Legea Vechiului Testament,
în ziua Cincizecimii creștine, ucenicii au luat
Duh Sfânt, prin Care au trăit Legea Noului
Testament, adică Legea sfântului har. Dacă în
Vechiul Testament, Cuvântul neîntrupat a dat
Legea pe Sinai, în Noul Testament, Cuvântul
întrupat și înviat L-a trimis pe Duhul Sfânt la
ucenicii care se găseau în încăperea de sus
[a casei „unde se adunau de obicei”] ca să îi
facă pe ei mădulare ale Trupului lui Hristos.
Dacă la Cincizecimea Vechiului Testament
se aducea prinos din roadele pământului, la
Cincizecimea Noului Testament s-a adus prinos de roade duhovnicești, din recolta pe care
a făcut-o Hristos. Cu alte cuvinte, Apostolii
s-au oferit pe ei înșiși lui Dumnezeu. Există,
desigur, o mare diferență între revelarea lui
Dumnezeu de pe Muntele Sinai și revelarea
din „încăperea de sus” din Ierusalim. Muntele
Sinai fumega tot, că Se pogorâse Dumnezeu
pe el în foc; și se ridica de pe el fum, ca fumul
dintr-un cuptor, și tot muntele se cutremura
puternic (Iș. 19, 18). Dumnezeu poruncise ca
nimeni să nu se apropie de munte pentru ca
să nu moară: tot cel ce se va atinge de munte va muri (Iș. 19, 12). Însă, în ziua pogorârii
Sfântului Duh, asupra ucenicilor, lucrurile au
fost diferite. Ucenicii s-au umplut de bucurie și
s-au transformat. Din șovăielnici cum erau, ei
s-au făcut oameni de neclintit, iar din muritori,
au devenit dumnezei după har.
Diferența dintre Sinai și casa din Ierusalim
se vede și din comparația dintre Legea Vechiului Testament și Legea Noului Testament.
Prima lege a fost scrisă pe table de piatră, însă
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acum, legea este scrisă în inimile Apostolilor.
Sfântul Apostol Pavel spune: sunteți scrisoare
a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu
pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale
inimii (II Cor. 3, 3). Așa cum consemnează
Apostolul Pavel, prin pogorârea Duhului Sfânt
s-a împlinit proorocia Profetului Ieremia: „Pune-voi legile Mele în cugetul lor și în inima lor
le voi scrie, și voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi
poporul Meu” (Evr. 8, 10)” (Arhim. Hierotheos Vlachos, Predici la marile Sărbători, trad.
Daniela Filioreanu, Ed. cartea Ortodoxă, Buc.
2004, pp. 282-283). Mântuirea omului este
lucrarea comună a Sfintei Treimi, ca și zidirea
lumii și rezidirea ei este o lucrare la care participă toate cele trei Persoane: Tatăl, Fiul și
Duhul Sfânt. De aceea lucrarea Mântuitorului
Hristos nu este diferită de cea a Duhului Sfânt.
Dumnezeu Fiul S-a făcut Om prin Bunăvoirea
Tatălui și prin participarea Duhului Sfânt. Hristos a fost zămislit în pântecele Născătoarei
de Dumnezeu de Duhul Sfânt, pentru ca mai
apoi după Învierea Sa și în ziua Cincizecimii,
Hristos să trimită Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt se transmite prin Hristos. Iar când
Apostolii au primit Duhul, Hristos a luat chip în
inima lor, adică aceștia au fost făcuți mădulare
ale Trupului lui Hristos. Tot așa și noi care am
primit pe Duhul Sfânt la Botez și apoi harurile
Duhului sau Pecetea darului Sfântului Duh prin
Mirungere, iar prin Euharistie, pe Însuși izvorul
harului, adică pe Hristos întreg și am devenit
mădulare ale Bisericii. De aici înțelegem că
Biserica nu este o organizație religioasă, nu
este numai o Casă de rugăciune sau o Școală
de studiu Biblic de îndoctrinare cum este
pentru cei care nu au Har, nu au Taine, nu au
Preoție care să transmită harul prin Sfintele
Taine, nu au sfinți, pentru că nu au puterea
dumnezeiască care îi sfințește pe credincioși,
ci Biserica adevărată este Trupul lui Hristos,
iar credincioșii sunt mădulare ale Trupului lui
Hristos „voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte” (I Cor. 12, 27), sălaș al
lui Dumnezeu Tatăl și în același timp temple
ale Duhului Sfânt.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a VIII-a după Paști,
Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile, Sf.
Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12, 16 iunie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Sfinții lui Dumnezeu

Duminica aceasta este rânduită să amintească pe toți sfinții cunoscuți și necunoscuți,
câți au existat în istorie. Biserica ne amintește
în această duminică faptul că avem datoria de
a ne mărturisi credința, așa cum sfinții, mai ales
martirii și mărturisitorii, au murit pentru această
mărturisire, iar ceilalți s-au sfințit trăind adevărurile de credință din tot sufletul, din tot cugetul, în
smerenie, în dragoste, în slujirea lui Dumnezeu
și a oamenilor.
Dacă vom citi întregul text al Evangheliei, vom

care au trăit zi de zi, timp de trei ani și jumătate,
cu Mântuitorul și care L-au mărturisit cei dintâi în
fața oamenilor. Au fost mai apoi martirii, mărturisitori cu prețul vieții. Ei n-au tăgăduit credința în
sufletele lor și L-au mărturisit pe Hristos în fața
judecătorilor, în public. Drept urmare, unii au fost
uciși cu pietre, alții au fost tăiați cu fierăstrăul,
au fost înecați sau aruncați în groapa cu lei. Pe
aceștia, laolaltă cu toți sfinții îi sărbătorim noi
astăzi. Tertulian, un mare scriitor, a spus: „Sângele martirilor a fost sămânța creștinilor”. Pentru

vedea că se potrivește înțelegerii de către noi a
sacrificiilor și recompenselor sfinților. Sfinții au
fost mărturisitori de credință, ei au recunoscut în
Dumnezeu pe Creatorul universului și al oamenilor. L-au recunoscut pe Iisus Hristos drept Fiul
lui Dumnezeu și Dumnezeu. Ei au intrat într-o
ordine de gândire religioasă, nemaiconsiderându-se autonomi, ci dependenți de Dumnezeu.
Au mărturisit că suntem creați de Dumnezeu și
că trăim în această ordine, în această rânduială
divină. Să nu ne închipuim așadar că, de credem numai în conștiința noastră, dar Îl negăm
pe Dumnezeu la vedere, ne îndreptățim în fața
Domnului.
Cei dintâi mărturisitori au fost Apostolii, cei

exemplul lor de mărturisire, unii dintre păgâni,
uneori chiar și cei care rosteau sentințele, au
devenit creștini, ajungând ei înșiși martiri, sfinți
mărturisitori, văzând credința și neînfricarea
celor pe care îi judecau.
Și poporul nostru a dat o seamă de martiri și
este de ajuns să-l pomenim pe Constantin Brâncoveanu, care a fost omorât de turci după ce i-au
ucis pe cei patru fii ai săi, la Constantinopol, în
anul 1714, la 15 august. Dacă ar fi acceptat să
treacă la mahomedanism și să lepede credința
creștină, ar fi scăpat cu viață. Dar n-au făcut-o,
ci au dat mărturie publică despre Iisus Hristos.
Nu mult după moarte, Calinic de Heracleea,
viitor patriarh de Constantinopol, i-a alcătuit lui
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Brâncoveanu un canon intitulat „Imn de biruință”,
ceea ce echivalează cu o canonizare! Sfințenia
se poate dobândi în toate felurile de viață care
sunt la îndemâna omului. Nu numai cei ce se
duc la mănăstiri, nu numai cei care intră în cler
și devin episcopi, preoți sau diaconi au cale
deschisă spre sfințenie.
Cineva a întrebat un mare sfânt: „Ce este
desăvârșirea?” Și răspunsul a fost: „Un adânc de
smerenie”. Fără smerenie nu poate nimeni ajunge nici măcar la o viață creștină cât de cât bună
în fața lui Dumnezeu. Iar adevărata smerenie e
cea care se ascunde în omenie, în cumințenie,
în modestie. Ea nu se prezintă pe sine: „Iată-mă!
Sunt aici. Eu sunt smerenia!” Sfântul care știe că
e sfânt, nu e sfânt. Cel care se crede mai virtuos
în comparație cu alții, acela nu e sfânt. Sfântul
care se lasă lăudat că e sfânt, nu e sfânt. Sfântul
Maxim Mărturisitorul spune: „Cel ce se teme de
Domnul are pururea ca tovarășă smerenia și
prin gândurile acesteia vine la dragostea și la
mulțumirea către Dumnezeu”. Lecția e simplă: e
ușor să ne smerim pe noi înșine. Dar examenul
îl trecem în fața altora, a celor care ne smeresc
pe noi. Suntem în stare să-l răbdăm pe cel ce
ne smerește?
Sfânt nu este cel care nu face, ci cel ce face.
Nu e de ajuns să nu faci niciun rău, tu trebuie să
îndrepți răul. Cu absența sau cu retragerea nu

te mântuiești. Sfânt este omul care se implică în
viața altora, se implică în societate, când poate
fi de folos. Sfântul nu spune: „Nu mă interesează”. Porunca Domnului, „Fiți sfinți!”, nu e ceva
abstract, nu e pentru cei aleși, e pentru toți.
Dedică-te Domnului, dar nu uita de aproapele.
De aceea, sfinții sunt mijlocitori între Dumnezeu
și oameni, modele pe care Biserica ni le oferă
spre urmare. Fără sfinți, nu este Biserică, nu
este Tradiția Bisericii. Ei au trecut dincolo în lumina împărăției lui Dumnezeu. Ei sunt casnicii
Domnului. Sfinții au trecut în ordinea spirituală
a lui Dumnezeu, în existența veșnică. Așa se
explică cultul sfinților în Biserică. El dovedește
comuniunea strânsă între credincioșii de aici și
cei trecuți dincolo, în slavă.
Cultul sfinților este afirmarea speranței în
mântuire. Și chiar dacă nu reușim întotdeauna
să fim la înălțimea sfinților, rugăciunile către ei
arată dorința noastră de a fi ca ei, de a-i avea
în viața noastră. Iată lucruri către care e bine să
ne îndreptăm atenția și să medităm îndelung,
când sărbătorim viața, nevoința, lupta și biruința
Tuturor Sfinților. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica I după Rusalii, a Tuturor
Sfinților, Sf. Ev. Matei 10, 32-33 și 37-38; 19,
27-30, 23 iunie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Sfinții neamului nostru!

Iubiți credincioși, în pericopa evanghelică de
astăzi, Îl vedem pe Hristos Domnul umblând
pe lângă Marea Galileei. Având nevoie de lucrători pentru Împărăția veșnică, S-a adresat
unor pescari, zicându-le: „Veniți după Mine și va
voi face pescari de oameni” (Mt 4,19). Aceștia
lăsând corăbiile, mrejele și familiile lor au mers
după Domnul, Care a făcut din ei solii mântuirii
în timp și spațiu. Acest Hristos străbate de două
mii de ani Galileea lumii noastre, cerându-ne
să-L urmăm spre a găsi în El sens superior și
o demnitate adevărată. Mânuitorul nostru este
„Calea Adevărul și Viața” (In. 14, 6), încât, urmându-L, ne dovedim înpreună-lucrători cu El la
zidirea Trupului Lui tainic, adică a Bisericii. Așa
devenim ucenici și Sfinți, asemenea înaintașilor
din neamul nostru pe care îi pomenim în această
zi, numită Duminică Sfinților Români.
Iubiți credincioși, există un cuvânt preferat
al lui Dumnezeu, există un cuvânt care adesea
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era pe buzele Mântuitorului, acesta este cuvântul: „Vino”. În Sfânta Scriptură sunt porunci și
judecați, căci Dumnezeu este un Dumnezeu al
dreptății și al adevărului, dar deasupra tuturor
vocilor răsună că un refren chemarea: „Vino”.
„Vino”, a zis Hristos lui Petru, care s-a lepădat de
El de trei ori. Petru a venit cu lacrimi de pocăință
și a devenit unul dintre cei mai credincioși Apostoli. „Vino”, a zis Hristos și lui Iuda. Tragedia lui
Iuda a fost că n-a venit, nu a răspuns la chemarea de întoarcere, de a se ridica din căderea în
care l-a dus iubirea de arginți. Dacă venea ar fi
fost iertat. În disperare el s-a dus și s-a spânzurat. Întreagă Sfântă Scriptură poate fi rezumată
în acest cuvânt, atât de frumos atât de delicat,
plin de iubire și compasiune, cuvântul preferat al
lui Dumnezeu adresat omului: „Vino”. Dumnezeu
este gata să ne îndumnezeiască, dar noi fugim
ca niște lași, respingând această fericire.
(continuare în pagina 12)
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Sfinții neamului nostru!

(Urmare din pagina 11)

Ce nebunie! Atât de mult dorește Dumnezeu acest
lucru, adică să ne facă asemenea Lui, încât a venit pe
pământ S-a întrupat în scopul acesta (In. 3, 16). Fiecare dintre noi este chemat de Dumnezeu la mântuire
prin diferite mijloace. La apelul iubirii lui Dumnezeu
trebuie să răspundem: „Da”, prin credință și virtuțile
noastre. Prin darurile cu care suntem înzestrați de
Dumnezeu, suntem chemați la mântuire. Cu bucuriile
și necazurile ce vin asupra noastră, Dumnezeu ne
cheamă la desăvârșire, fiindcă voiește că toți oamenii
să se mântuiască. „Spre a ne duce la mântuire, Dumnezeu, zice Fericitul Augustin, transformă durerea în
învățătură și lovește că să vindece, nu că să ucidă”.
Cu oamenii pe care ni-i scoate în cale Dumnezeu
ne cheamă la mântuire. De asemenea Dumnezeu

plinătatea Lui noi toți am luat har peste har” (In. 1,
12 și 16). Dacă deschidem ușa, dacă spunem: „Da”,
El intră și ne face pe noi locuința Lui. Intrând în ființa
noastră, cinează cu noi și noi cu El.
Sfântul Sinod a hotărât la 20 iunie 1992 ca de
acum și până la sfârșitul veacurilor, în întreaga Biserică Ortodoxă Română să se numere cu sfinții și să
cinstească după pravilă, cu slujbă specială și acatist
pe toți Sfinții din neamul nostru știuți și neștiuți. Pentru cinstirea acestora s-a instituit atunci: „Duminică
Sfinților Români”, care este așezată în Calendarul
Bisericii noastre în a două Duminică după Rusalii.
În această Duminică îi pomenim pe cei ce au apărat
legea strămoșească.
Iubiți credincioși, glasul Mântuitorului care i-a
chemat pe cei patru pescari, ne cheamă și pe noi.

ne cheamă la mântuire prin conștiința noastră. Prin
conștiință, Dumnezeu ne mustra pentru relele pe care
le-am făcut. Prin conștiință Dumnezeu ne îndeamnă
spre tot lucrul bun. Sfântul Talasie Libianul spune:
„Conștiința este un învățător sincer, cine ascultă de
ea, petrece fără de greșeală”. Dumnezeu vrea să Se
dăruiască El Însăși, mie, ție și fiecărui om. Dacă ne
lăsăm cuprinși de Dumnezeu, El Însuși este Acela
Care ni Se descoperă și ni Se comunica în măsura
în care noi Îl primim: „Și tuturor celor care L-au primit,
le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu… și din

Curățindu-ne inimile de pofta cea rea, detașândune de toate deșertăciunile pământești ne dovedim
fii vrednici ai Bisericii noastre și ținem mereu
aprinsă candelă spiritualității românești. În acest
fel urmăm pe Apostolii Domnului și pe Sfinții neamului nostru.
Părintele Florin Cătălin Trașcă
Parohia Scornicești II
(predică la Duminica a II-a după Rusalii, a Sfinților
Români, Sf. Ev. Matei 4, 18-23, 30 iunie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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