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Editorial

O, femeie, mare este credința ta!

Sfânta Evanghelie rânduită să se citească în această
zi de Duminică, zi de prăznuire a Învierii, ne prezintă o
femeie care nu făcea parte din poporul ales, ci era din
părțile Tirului și Sidonului, orașe care nu aparțineau Palestinei, iar pentru a se întâlni cu ea, Însuși Mântuitorul
iese din ținuturile Țării Sfinte. Deși Mântuitorul spusese:
„nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui
Israel” (Mt. 15, 24), și le poruncise ucenicilor să meargă
mai degrabă către acestea, adică către iudeii pregătiți
anume pentru ca în mijlocul lor să vină Hristos (cf. Mt.
10, 6) totuși El iese din ținuturile lor și merge în Canaan, către cele două cetăți locuite de păgâni, care nu se
închinau adevăratului Dumnezeu, la care se închinau și
pe care îl mărturiseau iudeii, ci erau închinători la idoli.
În împrejurimile acestor două cetăți, Tirul și Sidonul, vine
Mântuitorul, după ce anterior avusese o discuție cu fariseii despre lucrurile care îl fac neplăcut pe om în fața lui
Dumnezeu, cu alte cuvinte îl spurcă pe om.
Ieșirea Domnului din ținutul Țării Sfinte și venirea Sa
în împrejurimile acestor locuri păgâne are două înțelesuri
tainice, mai întâi arată ieșirea Fiului lui Dumnezeu din
cele dumnezeiești, fără să se despartă de Tatăl și de Duhul și venirea Sa la firea omenească căzută în păcat, de-
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

venită închinătoare la idoli și supusă păcatului și morții,
care pierduse sfințenia și locuia în întuneric, în latura și
în umbra morții. Domnul vine la noi, ia firea noastră căzută, se face întru toate asemenea nouă, dar fără de păcat,
adică vine la noi, dar nu se amestecă cu noi, nu devine
păcătos, ci caută să ne scoată pe noi din păcat, așa cum
a scos-o pe femeia cananeeancă dintru ale sale pentru
a se întâlni cu El. Pe de altă parte ieșirea Mântuitorului
din pământul lui Israel nu este altceva decât o prefigurare a faptului că Sfânta Evanghelie va fi propovăduită nu
numai poporului ales, ci tuturor neamurilor, așa cum vedem că le poruncește Sfinților Apostoli după Învierea Sa:
„Mergând învățați toate neamurile ...” (Mt. 28, 19), pentru
că toate popoarele sunt chemate la mântuire.
Întrucât Mântuitorul S-a lovit de multe ori de ostilitatea și îndărătnicia iudeilor și de lipsa de receptivitate față
de Evanghelia Sa, așa cum spune și Sfântul Evanghelist
Ioan: „Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (In.
1, 11), și i-a avertizat în repetate rânduri că: „De aceea
vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și
se va da neamului care va face roadele ei” (Mt. 21, 43).
El le arată Sfinților Apostoli, prin acest exemplu, că poate
descoperi credința acolo unde iudeii nu se așteaptă.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Domnul se duce
la păgâni, deși mai înainte le poruncise ucenicilor să nu
meargă, pentru că El nu este legat de nici o poruncă pe
care le-o dă ucenicilor, apoi pentru că deși Dumnezeu e
credincios făgăduinței Sale, că va trimite pe Mântuitorul
poporului ales și L-a trimis, dar poporul, prin conducătorii săi s-a lepădat de El, și nu în ultimul rând, ca ei
rușinându-se de credința păgânilor să se smerească și
să se întoarcă către Dumnezeu.
Și totuși Mântuitorul în înțelepciunea Sa cea negrăită
procedează pedagogic, pentru că deși așa cum se poate
observa limpede din context, El vine în aceste ținuturi
ale femeii păgâne, trecând din hotarele Palestinei, tocmai pentru a se întâlni cu ea, pentru a o ajuta, pe de altă
parte, El refuză să-i răspundă acesteia la prima ei cerere
de a-i vindeca fiica bolnavă, rău chinuită de diavol. Tăcerea Domnului, cât și întârzierea Sa de a-i da un răspuns
favorabil imediat, acestei femei de alt neam, nu fac altceva decât să arate virtuțile acestei cananeence: credința
puternică, fapt pentru care Domnul o laudă, smerenia
adâncă și rugăciunea ei stăruitoare.
Femeia ieșită în întâmpinarea Domnului, l-a strigat:
„Doamne!” și: „Fiul lui David!”, fiindcă vestea despre minunile
pe care le făcuse se răspândise pretutindeni și când a auzit
că trece prin ținuturile lor, a alergat la El cu mare credință și
nădejde. „Ai milă de mine!”, spune ea, nu zice: „Ai milă de
fiica mea!”, pentru că fiica ei în starea de asuprire de către
diavol nu mai era conștientă de sine, nu își mai dădea seama de cauza chinurilor grozave pe care le suporta.
(Continuare în pagina 2)
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(Urmare din pagina 1)
Dragostea de mamă făcea ca suferința copilului ei să
devină suferința ei, căci Cel care are milă de fiica ei, are
milă de ea, de nefericita mamă îndurerată. Se poate ca
mama să fi avut pe conștiință vreun păcat, ce a atras asu-

pra fiicei această suferință, pentru care ea a zis: „Miluieștemă!”. Cert este că Domnul nu o ia în seamă imediat pentru
ca ea să dea și mai mult glas credinței sale. Sensibilizați
ucenicii, mijlocesc pentru ea: „Slobozește-o, că strigă în
urma noastră.” Dar Domnul nerăspunzând de îndată la
ruga femeii, tăcerea Sa îi face pe ucenici să-L roage, să
mijlocească pentru ea, ca în acest fel El să le îndrepte ideea
că Dumnezeu are grijă numai de iudei, ca și cum ar fi numai
Dumnezeul poporului ales. Mai mult chiar pentru a sublinia acest lucru, când femeia aleargă și cade în genunchi și
strigă: „Doamne ajută-mă!”, Mântuitorul răspunde pe limba
concepției iudaice: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o
arunci câinilor”, concepție după care ei considerau că numai
iudeii erau copii ai lui Dumnezeu, iar cei de alt neam erau
considerați câini. Această mândrie exclusivistă avea să le
aducă orbirea spirituală și implicit condamnarea, pe care
Domnul o va rosti cărturarilor și fariseilor: „Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că închideți Împărăția Cerurilor
înaintea oamenilor, că voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să
intre nu-i lăsați” (Mt. 23, 13). Chiar dacă păgânii din Tir și
Sidon, la fel ca celelalte neamuri fiindcă părăsiseră credința
adevărată în Dumnezeul cel Viu și Adevărat, punându-se
în slujba demonilor erau mai răi decât câinii, totuși credința
femeii este mai tare decât a iudeilor, cei aleși și decât a păgânilor disprețuiți și prin smerenie răspunde: „Da, Doamne,
dar și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa
stăpânilor lor”. Cel ce se smerește se simte necurat, ca un
câine, în fața lui Dumnezeu, ca și sutașul care, păgân fiind,
zice: „Nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu”
(Lc. 7, 6), pentru că atâta vreme cât omul nu își recunoaște
păcătoșenia și nu se smerește el nu poate face nici măcar
un singur pas spre mântuire. Astfel cei numiți copii s-au făcut asemenea câinilor, iar cei socotiți câini au ajuns copiii
lui Dumnezeu.
Smerenia este calea care duce la Dumnezeu, iar cel
care se smerește îi urmează lui Hristos, pentru că însuși
Fiul lui Dumnezeu, S-a smerit prin întruparea Sa: „S-a
deșertat pe Sine, chip de rob luând ...” (Flp. 2, 6). Dacă El
nu S-a rușinat să ia chipul omului și să fie răstignit între
tâlhari, pentru credința femeii cananeence, fiica îi este
tămăduită, căci Mântuitorul îi spune: „O, femeie, mare
este credința ta; fie ție după cum voiești. și s-a tămăduit
fiica ei în ceasul acela” (Mt. 15, 28).

Și noi, ori de câte ori spunem: „Doamne miluiește”, ne
rugăm așa cum s-a rugat femeia cananeeancă: „Miluieștemă, Doamne” (Mt. 15, 22), această rugăciune scurtă a devenit rugăciunea cea mai frecventă a Bisericii. Ea este,
de fapt, cea mai concentrată și cea mai cuprinzătoare rugăciune, pentru că cel care cere mila lui Dumnezeu, cere
de fapt ca Dumnezeu să-și reverse iubirea Sa peste el
și peste toți oamenii. Această rugăciune alături de rugăciunea: „Doamne ajută-mă”, izvorâtă din sufletul omului
care simte că numai Dumnezeu ne poate ajuta, deși ea nu
se ruga pentru sine, exprimă pe de o parte limita puterilor
omenești, iar pe de altă parte credința și nădejdea că numai Dumnezeu poate face minuni acolo unde omenește
nimic nu mai este posibil, căci la Dumnezeu toate sunt cu
putință.
Dumnezeu să ajute tuturor oamenilor ca atunci
când ei nu se mai pot ruga pentru ei înșiși, să existe
o mamă credincioasă, ca femeia cananeeancă sau un
tată credincios sau chiar un aproape care să se roage
pentru noi, când noi nu mai facem acest lucru. Această conștiință maternă o are Biserica lui Hristos care în
mijlocirea ei către Dumnezeu se roagă nu numai pentru
fii ei, adevărați sau rătăciți, ci și pentru întreaga lume,
deoarece lumea a fost creată și există prin iubirea milostivă a lui Dumnezeu. Din acest motiv spun Părinții că
cel care nu are Biserica drept mamă, nu-L poate avea
pe Dumnezeu drept Tată.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 17-a după Rusalii,
a Cananeencei, Sf. Ev. Matei 15, 21-28, 2 februarie)
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul XVII
1. Și după ce au trecut prin Amfipoli și prin
Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor.
2. Și după obiceiul său, Pavel a intrat la ei și
în trei sâmbete le-a grăit din Scripturi,
3. Deschizându-le și arătându-le că Hristos trebuia să pătimească și să învieze din morți, și că Acesta,
pe Care vi-L vestesc eu, este Hristosul, Iisus.
4. Și unii dintre ei au crezut și au trecut de
partea lui Pavel și a lui Sila, și mare mulțime de
elini închinători la Dumnezeu și dintre femeile de
frunte nu puține.
5. Iar iudeii, umplându-se de invidie și luând cu
ei pe câțiva oameni de rând, răi, adunând gloată
întărâtau cetatea și, ducându-se la casa lui Iason,
căutau să-i scoată afară, înaintea poporului.
6. Dar, negăsindu-i, târau pe Iason și pe câțiva
frați la mai-marii cetății, strigând că cei ce au tulburat toată lumea au venit și aici;
7. Pe aceștia i-a găzduit Iason; și toți aceștia
lucrează împotriva poruncilor Cezarului, zicând
că este un alt împărat: Iisus.
8. Și au tulburat mulțimea și pe mai-marii
cetății, care auzeau acestea.
9. Și luând chezășie de la Iason și de la ceilalți,
le-au dat drumul.
10. Iar frații au trimis îndată, noaptea, la Bereea, pe Pavel și pe Sila care, ajungând acolo, au
intrat în sinagoga iudeilor.
11. Și aceștia erau mai buni la suflet decât
cei din Tesalonic; ei au primit cuvântul cu toată
osârdia, în toate zilele, cercetând Scripturile, dacă
ele sunt așa.
12. Au crezut mulți dintre ei și dintre femeile
de cinste ale elinilor, și dintre bărbați nu puțini.
13. Și când au aflat iudeii din Tesalonic că și
în Bereea s-a vestit de către Pavel cuvântul lui
Dumnezeu, au venit și acolo, întărâtând și tulburând mulțimile.
14. Și atunci îndată frații au trimis pe Pavel,
ca să meargă spre mare; iar Sila și cu Timotei au
rămas acolo în Bereea.
15. Iar cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până
la Atena; și luând ei porunci către Sila și Timotei,
ca să vină la el cât mai curând, au plecat.
16. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, duhul lui se îndârjea în el, văzând că cetatea este
plină de idoli.
17. Deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu
cei credincioși, și în piață, în fiecare zi, cu cei ce
erau de față.
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18. Iar unii dintre filozofii epicurei și stoici
discutau cu el, și unii ziceau: Ce voiește, oare,
să ne spună acest semănător de cuvinte? Iar
alții ziceau: Se pare că este vestitor de dumnezei străini, fiindcă binevestește pe Iisus și
Învierea.
19. Și luându-l cu ei, l-au dus în Areopag, zicând: Putem să cunoaștem și noi ce este această
învățătură nouă, grăită de tine?
20. Căci tu aduci la auzul nostru lucruri străine.
Voim deci să știm ce vor să fie acestea.
21. Toți atenienii și străinii, care locuiau acolo,
nu-și petreceau timpul decât spunând sau auzind
ceva nou.
22. Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a
zis: Bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți
foarte evlavioși.
23. Căci străbătând cetatea voastră și privind
locurile voastre de închinare, am aflat și un altar
pe care era scris: „Dumnezeului necunoscut”.
Deci pe Cel pe Care voi, necunoscându-L, Îl
cinstiți, pe Acesta Îl vestesc eu vouă.
24. Dumnezeu, Care a făcut lumea și toate cele
ce sunt în ea, Acesta fiind Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini,
25. Nici nu este slujit de mâini omenești, ca și
cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor viață
și suflare și toate.
26. Și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste toată fața pământului,
așezând vremile cele de mai înainte rânduite și
hotarele locuirii lor,
27.Ca ei să caute pe Dumnezeu, doar L-ar
pipăi și L-ar găsi, deși nu e departe de fiecare
dintre noi.
28. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem,
precum au zis și unii dintre poeții voștri: căci ai
Lui neam și suntem.
29. Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie
să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meșteșugul
și de iscusința omului.
30. Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți
de pretutindeni să se pocăiască,
31. Pentru că a hotărât o zi în care va să judece
lumea întru dreptate, prin Bărbatul pe care L-a
rânduit, dăruind tuturor încredințare, prin Învierea
Lui din morți.
32.Și auzind despre învierea morților, unii l-au
luat în râs, iar alții i-au zis: Te vom asculta despre
aceasta și altădată.
33. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor.
34. Iar unii bărbați, alipindu-se de el, au crezut,
între care și Dionisie Areopagitul și o femeie cu
numele Damaris, și alții împreună cu ei.
Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Întâmpinarea Domnului
„Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne,
după cuvântul Tău, în pace, că văzură
ochii mei mântuirea Ta...” (Lc. 2, 29-32)

Astăzi, când se împlinesc 40 de zile de la Nașterea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sărbătorim unul din
cele douăsprezece praznice împărătești, cunoscut
sub numele de Întâmpinarea Domnului, sau popular
Stretenia. Sfântul Evanghelist Luca ne relatează despre acest moment principal din viața pământească a
lui Hristos în capitolul 2 al Evangheliei sale, versetele
22-40.
În această zi este adus la Templul din Ierusalim
Pruncul Iisus să fie închinat lui Dumnezeu-Tatăl,
după rânduiala Legii Vechi. Astăzi Fiul lui Dumnezeu întrupat este purtat în brațe de către Fecioara
Maria și de bătrânul Simeon. Astăzi, Dreptul Simeon
vede cu ochii pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii și
de bucurie strigă cuvintele din introducere, care se
repetă la finalul fiecărei Vecernii. Mare a fost bucu-

ria Maicii Domnului, că s-a învrednicit să nască pe
Hristos. Mare a fost bucuria Dreptului Simeon, că
s-a învrednicit să țină în brațe pe Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce ține în mâinile Sale cerul și pământul. Mare
este bucuria lumii și a noastră a tuturor că a venit
Dumnezeu la noi, că avem un Mântuitor și Mijlocitor
înaintea Tatălui.

Trebuie să spunem câteva cuvinte despre viața
Sfântului Simeon și de împrejurările în care s-a învrednicit să poarte în brațele sale pe Mesia Cel mult-așteptat.
Sinaxarele și Tradiția Bisericii noastre spun că Simeon
era preot la Templu și mare cărturar al Legii Vechi. El
s-a născut cu 320 de ani înainte de Hristos și avea o
viață sfântă. În jurul anului 250 î. Hr., faraonul Ptolemeu
Filadelful, un om foarte învățat, a hotărât să traducă din
limba ebraică în limba greacă Sfânta Scriptură, adică
Vechiul Testament, ce se păstra cu sfințenie la Templu.
În acest scop, a adus în Egipt 70 de înțelepți și cărturari
evrei, printre care se număra și Simeon, care avea pe
atunci peste 70 de ani. Împărțindu-se textul Scripturii
între acești 70 de bătrâni, lui Simeon i-a fost rânduit de
Dumnezeu să traducă pe profetul Isaia.
Când a ajuns la profeția despre întruparea Domnului: „Iată fecioara va lua în pântece și va naște
fiu și vor chema numele lui Emanuel (cu noi este
Dumnezeu)” (Is. 7, 14), Simeon s-a gândit că este
o greșeală în text. „Cum poate să nască o fecioară
fără de bărbat și să rămână fecioară?”, s-a întrebat
el și a făcut o corectură în textul original. A scris: „O
tânără tăinuită de bărbatul ei va lua în pântece...”.
A doua zi, bătrânul a găsit textul vechi la loc: „Iată
fecioara va lua în pântece...”. Simeon s-a gândit că
poate un cărturar coleg de-al său a îndreptat textul.
A șters iar, dar a doua zi l-a găsit neschimbat.
A treia oară când Simeon voia să corecteze textul
biblic din Isaia, i s-a arătat Arhanghelul Gavriil și l-a
apucat de mână, spunându-i să nu se îndoiască de
această taină viitoare, că la Dumnezeu niciun lucru
nu este cu neputință. Îngerul i-a amintit că Dumnezeu
a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam și tot Dumnezeu va face bărbat pe Fiul Său, dintr-o fecioară fără
bărbat și fără stricăciune. Înainte de a pleca, Gavriil
i-a zis Dreptului Simeon că nu va muri, până ce nu
va vedea pe acea fecioară și va purta în brațe pe
Hristos, Cuvântul întrupat.
Astfel, a trăit Simeon peste 300 de ani, până ce
S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii. Se mirau de
el toți locuitorii Ierusalimului, de ce nu mai moare,
căci nu știau taina că a fost legat de Duhul Sfânt să
nu guste moartea până la venirea în lume a Fiului.
Atunci când Domnul a fost adus de Fecioara Maria
și Dreptul Iosif în Templu, la 40 de zile de la Naștere,
Simeon a fost îndemnat de Duhul să vină să-L vadă
pe Hristos, Mântuitorul lumii. Și a venit cu mare
credință să-L vadă pe Iisus, să-L ia în brațe și să fie
dezlegat de către El de legăturile trupului, cu care
fusese legat de Arhanghelul Gavriil, pentru că nu
crezuse în profeția lui Isaia.
Când Simeon a intrat în Templul din Ierusalim, cu
totul bătrân și gârbov, a văzut strălucind ca fulgerul o
rază de lumină deasupra Fecioarei cu Pruncul. Atunci
a înțeles că aceea este fecioara care a născut Prunc
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pe Emanuel, din Duhul Sfânt, cum spune Isaia și,
umplându-se de negrăită bucurie, s-a închinat Lui
până la pământ. Apoi, a luat pe Iisus în brațe, ca un
preot ce era, zicând: „Acum slobozește...” (Lc. 2,
29). Cerea iertare de la Dumnezeu pentru îndoiala
sa în credință și dezlegare cu pace de legăturile
trupului, ca să se odihnească cu sufletul dincolo în
odihna cea veșnică. Mari erau credința, nădejdea și
răbdarea Dreptului Simeon. Să aștepți cu răbdare trei
secole, cu nădejdea că vei vedea cu ochii pe Fiul lui
Dumnezeu, Mântuitorul lumii!
Cuvintele: „că văzură ochii mei mântuirea Ta, care
ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină
spre descoperirea neamurilor” îl arată pe Simeon și
profet. El vedea în întruparea Domnului mântuirea
și salvarea, nu numai a poporului ales, ci a tuturor
popoarelor lumii, pe care o vedea cu duhul strălucind
ca o stea călăuzitoare, ca o lumină spre descoperirea
neamurilor. Într-adevăr, credința în Dumnezeu eliberează conștiințele oamenilor de povara păcatelor și
slobozește sufletele noastre, ale celor ce credem în
El, din temnița cea întunecată a iadului.

Simeon își continuă discursul, profețind despre
Hristos că va fi „pus spre căderea și spre ridicarea
multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri”, iar despre Maria, că „prin sufletul tău va
trece sabie”. Prima parte a prorociei se referă la
necredința iudeilor și căderea și lepădarea de Hristos a ereticilor, care răstălmăcesc Evanghelia. De
la fața lui Hristos cad cei mândri, cei ce hulesc pe
Dumnezeu, necredincioșii, desfrânații și toți cei care
zac în păcate și nu se pocăiesc (I Cor. 6, 9-10). A
doua parte vorbește despre patima lui Hristos, când
avea să treacă sabia suferinței și a durerii de mamă
prin sufletul Maicii Domnului.
După ce a zis aceasta, Simeon și-a dat duhul
acolo în Templu, iar oasele lui s-au risipit și au fost
îngropate afară, lângă zid. Să-l lăudăm și noi pe
Dreptul Simeon cu următoarele cuvinte: „Bucură-te,
Sfinte și drepte Simeoane, mărturisitorule al întrupării
Cuvântului!” Amin.
Mihai-Ionuț Coană
(reflecție la 2 februarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

De acum încep săptămânile premergătoare ale
Postului Păresimilor care, împreună cu Postul Patimilor alcătuiesc Postul Mare sau Postul Paștelui.
Toată această perioadă cuprinde slujbe, rugăciuni și
cântări care pregătesc pe credincios pentru întâmpinarea Slăvitulului Praznic al Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos și pe care Biserica o numește perioada
Triodului. Cele zece duminici ale Triodului sunt: patru
premergătoare Marelui Post, a Vameșului și Fariseului, a Fiului Risipitor, a Izgonirii lui Adam din
Rai și a Înfricoșatei Judecăți și șase ale Postului
Mare, a Ortodoxiei, a Sfântului Grigorie Palama,
a Sfintei Cruci, a Sfântului Ioan Scărarul, a Cuvioasei Maria Egipteanca și a Floriilor.
Sunt unii bolnavi care merg să se trateze la
stațiuni. Gândiți-vă cum încep ei din vreme a cugeta
la călătoria ce îi așteaptă și cu câtă grijă pregătesc
tot ce este de trebuință ca să ajungă repede și ușor
la apele vindecătoare și să se folosească în chip cât
mai roditor de răstimpul hotărât pentru tratament.
Iată că și la noi s-a apropiat ședința de tratament
a sufletelor noastre: sfântul post. Aici și noi ne vom
scălda – în apele de lacrimi ale pocăinței, și vom lua
înlăuntrul nostru doctoria cea multvindecătoare – Trupul și Sângele Domnului nostru. Este nevoie să ne
pregătim și noi pentru acest tratament – și pe cât e
sufletul mai presus de trup, pe atâta și grija noastră
pentru tratamentul lui trebuie să fie mai puternică și
mai lucrătoare ca la bolnavii amintiți (Sfântul Teofan
Zăvorâtul, Pregătirea pentru Spovedanie și Sfânta Împărtășanie. Predici la Triod, Editura Sophia,
2002, p. 5).

Cu ajutorul Domnului, suntem pe prima treaptă a
scării Triodului, în duminica cunoscută îndeobște sub
numele de a Vameșului și Fariseului. Știm cu toții
modul în care s-au rugat cei doi: fariseul cu mândrie
și cu aroganță, de fapt lăudându-se, nu rugându-se, iar
vameșul cu discreție și smerenie. Virtutea cardinală a
smereniei deseori este confundată cu umilința. Vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania spunea
în legătură cu aceasta: Smerenia este virtutea creștină
prin excelență pe care tu, creștin, îți dai seama că nu
ești îndeajuns de vrednic de prețuirea lui Dumnezeu.
Umilința este altceva, este starea de înjosire. De obicei
nu un altul te smerește, un altul te umilește. Smerenia îți
aparține ție ca act voluntar, tu ești cel care se smerești,
te faci mai mic decât ești în realitate, pe câtă vreme
cel care te smerește este un altul care te umilește, te
jignește, te înjosește (http://bartolomeuanania.blogspot.
ro/Predica la Duminica Vamesului și a fariseului 2005).
Dacă ne recapitulăm felul rugăciunilor celor doi din
parabolă, vedem că fariseul venise în fața lui Dumnezeu să se laude: „Doamne, mulțumescu-Ți că nu sunt
ca ceilalți..., nu sunt ca vameșul acesta”. Se laudă că
toate le face după cum scrie Legea. Se prezintă în
fața lui Dumnezeu cu mândrie. Cumva și-L obliga pe
Dumnezeu, de la care nu mai avea nimic de cerut.
Greșeala cea dintâi a fariseului a fost aceea că
se compara cu ceilalți. „Nu sunt ca ceilalți oameni;
nu sunt ca vameșul acesta”. În loc să se ocupe de
el însuși, de problemele sufletului lui, el se compara
chiar în fața lui Dumnezeu cu ceilalți și se socotea
pe el deasupra. Nu venea cu inima smerită.
(Continuare în pagina 6)

Eu nu sunt ca tine
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(Urmare din pagina 5)
Comparându-se, mai făcea încă o greșeală: îi
judeca pe ceilalți, începând chiar cu cel care se ruga
în același timp cu dânsul, pe vameș. Apreciindu-se
pe sine și făcându-se judecătorul celorlalți, pe care
îi disprețuia, se lua pe el drept unitate de măsură, ca
și cum el ar fi fost Judecătorul, știind să aprecieze ce
e bine și ce e rău în viața celorlalți oameni. Dar, noi
știm că aceasta o poate face numai Dumnezeu care
le știe și pe cele nevăzute, care cunoaște și intențiile
și circumstanțele faptelor omenești.

Mândria nu-i place lui Dumnezeu. Dimpotrivă, îi
place smerenia, chiar dacă vine din partea unui păcătos care se pocăiește. Un păcătos care se pocăiește
este mai sus în ochii lui Dumnezeu decât un drept
care se mândrește. Căci fariseul era cu adevărat
drept, iar vameșul era cu adevărat păcătos! Ca să

ne tâlcuim bine parabola, nu trebuie să uităm nici o
clipă acest lucru.
Aceasta este concluzia pe care trebuie să o
tragem: în fața lui Dumnezeu nu trebuie să ne prezentăm numai cu faptele noastre, se înțelege că și
cu faptele noastre bune, mai ales, dar trebuie să
ne prezentăm îndeosebi cu roadele pe care le lasă
în sufletul nostru faptele noastre bune. Dacă fapta
noastră bună ne strică sufletul, degeaba e bună. Și
dacă ne mândrim cu ea și atunci degeaba e bună.
Căci trebuie să știm că Dumnezeu nu are nevoie
de fapta noastră bună, de fapte în sine. Importantă
e inima cu care facem faptele. De fapte bune avem
nevoie noi și aproapele nostru. Important e cum se
reflectă faptele bune în relațiile noastre cu aproapele.
Căci pe Dumnezeu nu-L interesează să respectăm
preceptele de dragul preceptelor. Dumnezeu vrea
să le respectăm pentru ca să creeze relații bune
între noi, oamenii de pe pământ (Mitropolit Antonie
Plămădeală, Tâlcuiri noi la texte vechi, Predică la
Duminica a XXXIII-a după Rusalii).
În lumina acestor învățături vom înțelege și acel
cuvânt al Mântuitorului care zice: Că cel ce se va
înălța pe sine, acela se va smeri, iar cel ce se va
smeri pe sine, acela se va înălța (Matei 23, 12). Totuși
de câte ori nu gândim și chiar și spunem despre cel
de lângă noi: eu nu sunt ca tine?
Părintele Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Duminica a 33-a după Rusalii, a
Vameșului și a Fariseului,
Sf. Ev. Luca 18, 10-14, 9 februarie)
Sursă foto: ziarullumina.ro

Întâmpinarea Domnului (Stretenia)
(2 februarie)
ESIS

PO

Dumitra Groza

Pentru că trăise-n templu,
Știa tot rostul, Fecioara,
Și însoțită de Iosif
Împlinește rânduiala.

Că spune Legea lui Moise:
Tot ce este întâi născut,
Prin aducerea la templu,
Domnului va fi sfințit.

Deși Fecioara era neîntinată,
Smerită, a venit la Templu
Ea, Maica Sfântă Preacurată,
Fiind pentru noi exemplu.

În a 40-a zi de la
Mântuitoarea Întrupare,
Pruncul Sfânt este adus
La Templu spre închinare.

În a opta zi se taie
Împrejur, pruncul nou-născut,
Punându-i-se și numele,
Prin care va fi cunoscut.

Că s-a supus Legii vechi,
Ca și Mântuitorul Hristos;
El a venit legea să împlinească,
Spre al omenirii folos.

Au venit din Betleem,
În Biserica lui Dumnezeu
Din Ierusalim, Dreptul Iosif
Și Fecioara cu Pruncul Său.

Încă 33 de zile după,
Mama va fi în necurăție,
De tot lucru-sfânt nu se-atinge,
Până-n biserică-o să vie,

Fecioara, născând peste fire,
Pe „Izvorul Curăției”
A rămas nevătămată,
Chiar în legile fecioriei.

Astăzi (2 febr.), Cel fără de preț,
Se lasă răscumpărat,
Pe doi pui de turturea
Și Domnului Savaot închinat,

Împreună cu pruncul său,
Când preotul o să-i citească
Mamei în a patruzecea zi,
Și acum, ea să se curățească.

Soarele Dreptății, Hristos,
N-a vătămat fecioria
Preacuratei Maicii Sale,
Ci chiar i-a îndoit curăția:
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Nici cu durerile nașterii,
Așa cum femeile aveau,
Nici cu stricarea peceții
Când pruncii lor se nășteau.

Că văzându-L pe Mesia
În trup de prunc îmbrăcat,
Purtat în brațe de Fecioara,
Mintea i s-a luminat.

Și văzându-L îmbrăcat
În trup de prunc pe Dumnezeu,
Spune că Acesta a venit
Să strice blestemul greu,

Dimpotrivă, Domnul Hristos,
„Ușa” prin care a ieșit,
Cu puterea harului Său,
A luminat și a sfințit.

Mâinile lui prea-bătrâne, (320 ani)
Primesc cu recunoștință,
Pe Făcătorul tuturor
Cel cu Tatăl deoființă.

Iar plângerea să o transforme
Într-o mare bucurie
Și ușile zăvorâte ale Raiului,
Din nou deschise să fie.

Cu toate că era neîntinată,
Dar fiind ascultătoare,
A venit să se „curățească”,
Preafericita Născătoare!

El Îl binecuvântează
Și-i atât de fericit,
Că înainte de „mutare”
Visul i s-a împlinit.

Ajută-ne, Doamne Sfinte,
Cu toții să ne bucurăm
Precum Bătrânul Simeon,
Curați să Te întâmpinăm!

A sosit înaintea ușii,
Plecându-și genunchii sfinți,
Dar Sfântul Proroc Zaharia,
(După spusele Sfinților Părinți),

Cu Duhul lui prorocesc,
Vede-ntreaga măreție
A Celui ce a venit,
Mântuitor să ne fie.

Să trăim după-a Ta Lege,
Ce ne-ai dat-o prin viu grai;
Ne-ai pregătit pentru a-nțelege,
Care-i drumul către Rai.

A așezat pe Fecioara,
Când a intrat cu Pruncul Iisus,
În locul stabilit pentru fecioare,
Așa cum Duhul Sfânt i-a spus.

Știe c-a venit Hristos
Mesia cel așteptat;
Se bucură pentru toți
Și poate „pleca” împăcat.

Ai biruit, Doamne Iisuse,
Și moartea prin moarte-ai călcat;
Viață veșnică ne-ai dăruit
Și Raiul ni l-ai descuiat!

Cărturarii și fariseii,
Au încercat să cârtească,
Dar Preotul Zaharia,
A început să le vorbească.

Cu mare milostivire,
Prin cântarea minunată,
Cere a lui „slobozire”
Ce-a fost mulți ani așteptată.

Acum, că Raiul e deschis,
Pentru cei ce cred în Dumnezeu
Și-ascultă de poruncile Sale
Nefăcând voia Celui Rău,

I-a încredințat pe cârtitori,
Că acea Maică e Curată,
Rămânând Pururi Fecioară
Și de Domnul binecuvântată.

Că văzură ochii lui,
Mântuirea cea gătită
Tuturor popoarelor,
De Dumnezeu dăruită.

Să poată trăi cu credință
Și nădejde în Domnul Hristos,
Iar după o viață neîntinată
Petrecută cu real folos,

Cu cinste-L înalță Ea lui Dumnezeu:
„Ție Ți-L dau Părinte Sfinte,
Că L-ai trimis pe Fiul Tău,
Ce-L țin în mâinile-Mi smerite”.

Și-a venit „Marea Lumină”,
Ca din beznă să ne scoată;
Își asumă a noastră vină
Și-apoi de grijă ne poartă.

Să ne-ajute Bunul Dumnezeu,
Ca toți fiii Săi să ne mântuim,
Să ne întoarcem, cu drag, „Acasă”
Și pe drumul drept să călătorim!

Sfânta Fecioară Maria,
Ca și cum L-ar da lui Dumnezeu,
Ținând pe mâini pe Mesia,
I L-a oferit pe Fiul Său.

Azi, (2 febr.) primim o veste bună;
Este ca și cum am lua
Pruncul Sfânt pe-a noastră mână,
Spre a ne binecuvânta.

(2 februarie 2020)
Sursă foto: basilica.ro

Astfel, Dătătorul Legii,
Vine Legea să-mplinească;
De păcatul strămoșesc
Pe toți să ne izbăvească.

Dreptul Simeon vrea să mai arate
Ce-nseamnă: „Acum, slobozește...”
Că cel ce crede-n mântuire
Prin Hristos, și Îl primește,

Prin venirea Sa la templul
Pământesc, ne liberează
De porunca Legii vechi:
De-acum, Cea Nouă primează

Are, aici, puterea de a trăi
Împăcat cu Dumnezeu,
Departe de robia păcatului
Și liber de tirania celui rău.

Și ne cheamă să primim
Legea nouă spre folos,
Ca putere de mântuire
Prin Domnul Iisus Hristos.

Tot acum vestind Fecioarei
De „Sabia” ce-i va străpunge
Sufletul ei minunat, când,
Fiul Său va fi plin de sânge,

Primind făgăduiala
De-a rămâne-n lumea asta,
Până ce-o vedea-nceputul
Pentru mântuirea noastră,

Umilit, bătut, batjocorit,
Pe lemnul crucii spânzurat,
De cei pe care i-a iubit
Și vrea să-i scape de păcat.

Dreptul Bătrân Simeon,
Îndemnat de Duhul Sfânt,
Cu evlavie intră-n templu,
Pe Pruncul Sfânt așteptând.

Tot azi, „2 febr.”, Ana Prorocița
Dă slavă lui Dumnezeu,
C-a ajuns la bătrânețe, (84ani)
Slujind la templu mereu.

Simte-atâta încântare
În cugetul său curat
Și iese-întru-ntâmpinarea
Celui mai mare Împărat.

Pentru viața ei curată,
Numai în post și rugăciune,
C-o trăire minunată
Se umple de-nțelepciune.
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Întoarcerea fiului risipitor
„Un tată avea doi fii...”

Întotdeauna eroii ni se impun atenției în viață, fie
că sunt din cărți, reali sau fictivi, pozitivi sau negativi
și cu același tratament. Fiul risipitor, de care ne ocupăm acum, este eroul unei povestiri a Mântuitorului, eroul unei parabole. De fapt, așa se și numește:
pilda fiului risipitor. Ce fiu risipitor va fi fost acesta,
încât i s-a consacrat o duminică din an!
Iisus avusese o discuție cu cărturarii și fariseii
despre pocăință. Fariseii, care se considerau buni,
nu-i puteau suferi alături pe alți oameni. Iisus tocmai
asta le spunea: că este important să-i faci din răi,
buni. Ce nu înțelegeau fariseii era faptul că Dumnezeu prețuiește pe toți oamenii, nu doar pe ei. Credeau că între dreptate și iertare sau dreptate și bu-

nătate trebuie aleasă întotdeauna dreptatea. Poate
așa gândim toți când prindem o fărâmă de dreptate
și o purtăm ca pe un stindard, ca pe un steag de
biruință cu care mergem la luptă să dobândim toată
dreptatea.
Un drept va considera tot timpul că e îndreptățit
să ceară dreptate împotriva unui păcătos. Dar dacă
s-ar inversa rolurile, cum ar dori dreptul să fie tratat? Așa erau fariseii, cu măsurile lor diferite și cărora Mântuitorul le rostește această frumoasă parabolă a fiului risipitor, în care unul dintre protagoniști
îi preînchipuie chiar pe ei. Întoarcerea unui fiu risipitor, a unui păcătos, aduce mare bucurie, în cer și
pe pământ.
Se naște aici o întrebare: când se iartă păcatele
celui care se întoarce? Întrebarea poate părea nelalocul ei. Răspunsul, dacă îl scoatem din parabola
fiului risipitor, e simplu: se iartă în momentul întoarcerii, când cel plecat și întors e acceptat din nou
în casa Tatălui Său. Dar dacă ne aducem aminte

că există în canoanele Bisericii atâtea îndrumări de
pocăință îndelungată, că unele păcate se pedepsesc cu oprirea de la Sfânta Împărtășanie pe un an
sau doi, sau chiar mai mulți și că se dau și alte canoane, precum facerea de milostenie, metanii, post
și altele, atunci problema pare a se complica.
În practica vieții creștine de toate zilele nu e atât
de simplu ca în parabolă. Experiența și practica
învățăturii creștine, precum și sfaturile duhovnicilor
și ale Sfinților Părinți ne arată fără îndoială că actele de penitență sunt necesare. Parabola vine să
stabilească un principiu important și anume acela
că Dumnezeu primește cu bucurie orice întoarcere
și iartă. Condițiile de amănunt, când, cum, cu canon
sau fără, țin și sunt supuse legilor iertării. Iertarea
se dă, dacă pocăința este statornică. Tâlharului de
pe cruce nu i s-a cerut nimic, decât căința. Nici n-ar
mai fi avut timp pentru altceva. I s-a zis: „Astăzi vei fi
cu Mine în rai”. Tâlharul s-a
spovedit o singură dată, pe
Cruce. A făcut-o cu căință,
pentru toată viața sa și Marele Duhovnic l-a iertat.
Penitența de după iertare e un act de recunoștință,
o stare de suflet. Tertulian scria despre aceasta: „Pocăința este dată
spre curățirea inimii, spre
curățirea minții, pentru că
orice întinăciune ar fi pricinuit, orice pete ar fi adus
neștiința în inima omului,
pe acestea mărturisindu-le, înlăturându-le și dândule afară, pocăința să-I pregătească Duhului Sfânt
un sălaș curat în inimă, unde El să vină și să Se
așeze de bunăvoie, împreună cu bucuriile Sale
cerești” (Despre pocăință 2, 6).
Un alt Sfânt Părinte, Ioan Gură de Aur, pune problema păcatului și a pocăinței, între limitele ușurătății
de minte și cele ale deznădăjduirii. Ușurătatea de
minte duce la hotărâri ca aceea a fiului risipitor când
a plecat, deznădejdea duce la hotărâri ca a lui Iuda.
Fiul risipitor e un exemplu al faptului că ușurătatea
de minte, dacă nu se conjugă cu deznădejdea, are
leac și leacul este întoarcerea. Cu cât căința este
mai mare și dorința de întoarcere este mai mare, cu
atât bucuria cerului este mai mare, cum spune Mântuitorul: „Că mai multă bucurie este în cer pentru un
păcătos care se pocăiește decât pentru nouăzeci și
nouă de drepți, care n-au nevoie de pocăință” (Lc.
15, 7).
Dar, tatăl avea doi fii...din parabolă înțelegem
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că cel de acasă era mai bun. Pentru cel de acasă,
bucuria tatălui e permanentă, pentru cel rătăcit, bucuria fusese pierdută, de aceea acum e mai mare.
Când cel rămas se compară cu risipitorul, asta îl
supără pe tată. Celui de acasă nu i s-a făcut nicio
nedreptate, întoarcerea fratelui nu știrbește dragostea tatălui pentru el. De aceea, parabola atrage
simpatia pentru fiul cel risipitor. Nu e de ajuns să
împlinești Legea dacă nu-i poți iubi pe alții.
Lecția lui Iisus este împotriva fiului cuminte, a
dreptului care nu iubește, împotriva cărturarilor și fariseilor. Pe ei Mântuitorul a vrut să-i scoată în lumina

Incinerarea

Deși e un obicei nu prea răspândit în țara noastră,
totuși numărul celor care aleg incinerarea nu-i
de neglijat. Cuvântul „cremațiune” (sinonimul lui
„incinerare”) și termenul „crematoriu” își au originea
din latină, „cremo, -are”, cu sensul de „a arde”1.
Ea e opera teoriei materialiste, a francmasonilor
și a populațiilor care nu cred în viața viitoare și în
nemurirea sufletului2.
Mai întâi, vom combate argumentele care se
aduc în favoarea incinerării. Lipsa locurilor pentru
cimitire e un prim argument adus de aceia care
susțin incinerarea în ceea ce privește practicarea
acesteia. Dar, după cum vom vedea în cele ce
urmează, acest argument e unul foarte ușor de
combătut. Oare chiar așa să fie? La prima vedere,
așa ar părea să se întâmple în viitor. Dar și atunci
când se vorbește despre suprapopularea planetei
de către cei vii, le răspundem acestora că numărul
lor nu va crește niciodată așa de mult încât să facă
planeta de nelocuit, căci când unii din ei se nasc,
alții mor. De aceea, crematoriștilor le răspundem că
ei uită, asemenea celor cu suprapopularea planetei,
că din șapte în șapte ani trupurile celor adormiți ai
noștri sunt deshumate și astfel nu se poate întâmpla
ca să rămână cimitirul fără teren pentru ceilalți care
vor muri. În ceea ce privește posibilitate existenței
unor infecții provocate de îngropare, trebuie să
spunem că dacă ar fi existat măcar vreun caz
concret de răspândire a unor infecții prin îngropare,
autoritățile ar fi putut lua oricând măsura drastică de
a interzice îngroparea. Cei ce susțin incinerarea prin
argumentarea lor, nu aduc nicio dovadă, căci acestea
le-ar acuza teoria în loc de a ne convinge că ar
avea dreptate. Niciodată nu s-a pus problema să se
interzică undeva îngroparea în lume, indiferent dacă
a existat vreo epidemie sau nu. Așadar, aceasta e o
afirmație care nici măcar nu are un exemplu concret.
1. Gheorghe GUȚU, Dicționar latin-român, Ed. Humanitas, București, 2007, p. 164.
2. Calinic I. POPP ȘERBOIANU, Cremaţiunea și religia creștină, Ed. Insitutul European, Iași, 2012, p. 169.
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lor adevărată, de aceea a îndreptat toată simpatia
ascultătorilor parabolei către fiul risipitor, care s-a întors la pocăință. El este model de încurajare pentru
noi toți, pentru cei păcătoși, iar când suntem drepți
să nu judecăm pe cei păcătoși și nici pe Dumnezeu
care-i iartă. Iată de ce el ne este model, nu de păcat,
ci de întoarcere, mai ales pentru cei care poate au
avut o experiență asemănătoare cu a lui. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 34-a după Rusalii,
Sf. Ev. Luca 15, 11-32, 16 februarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
Fără exemple, vorbim doar de ipoteze. A spune că e
mai frumos să vezi un om arzând în crematoriu, decât
să-l vezi îngropat e neadevărat, deoarece gândul că
persoana iubită a fost arsă e mult mai dureros pentru
fiecare dintre noi decât faptul de a fi îngropat. Omul e
format din trup și suflet, nu din cenușă. Ea nu e nici
ceva natural. Una e putrezirea omului în mormânt,
ci una arderea lui prin incinerare, lucru pe care nici
măcar unele popoare păgâne nu le-au practicat în
istoria lor. Trebuie să spunem, împotriva celor care
susțin incinerarea și consideră că înmormântarea e
scumpă, că îngrijirea unui mormânt presupune a-l
curăți, a-l împodobi, a exista o bună orânduială, nu
prin niște monumente bogate, care nu sunt decât
semnele deșertăciunii.
Urmează să demonstrăm de ce incinerarea
nu este o soluție bună. Dacă vom studia Istoria
Religiilor, vom observa că niciodată incinerarea nu a
fost singura metodă care s-a folosit pentru trupurile
celor morți. Însă, existența incinerării la popoarele
păgâne nu poate fi adusă în sprijinul incinerării, că
dacă ar fi așa, prin aceeași analogie, am ajunge
la raționamente absurde, căci și crima există de la
începutul omenirii, având chiar perioade, inclusiv azi
în unele țări, unde ea e permisă, sub forma pedepsei
cu moartea. Faptul că înhumarea și incinerarea
erau practicate e dovada că incinerarea nu poate
fi considerată înlocuitoare pentru aceasta. Oare,
se pot lua probe din cenușa mortului? Răspunsul
e „da”, dar întrebarea pe care ne-o punem e: Nu
cumva se poate înlocui cu ușurință urna unui mort
cu a altuia? Mai bine, spus, cât de ușor poate fi
înlocuită cenușa mortului cu a altuia. Transferul
de cenușă durează doar câteva momente. Cine
vrea să-și salveze pielea, sau să i-o salveze pe
a altuia, are o variantă extrem de ușoară. Uneori,
apar peste noapte copiii ai celor care au decedat.
Chiar dacă, probabil, interesul lor va fi să obțină
o parte din averea răposatului, totuși nu le putem
interzice acest drept care le aparține. Și apoi, poate
interveni dorința sinceră de a afla cine e tatăl lor cel
adevărat. De multe ori, aceștia, când sunt în viață,
evită să facă acest test de paternitate, din diverse
motive (economice, de imagine etc.).
(Continuare în pagina 10)
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Incinerarea

din cauza de a scăpa de acest test, sau a fost dorința
urmașilor, de a păstra o parte mai mare de avere,
trebuie să nu fim de acord cu această practică.
Ce-l mai interesează pe cel mort de situația averii
sale? Chiar așa de disperați suntem de bani, încât
încălcăm orice rânduială a Bisericii? Și de ce ne
dorim să avem așa de mulți bani? Dacă ne-am dori
să-i ajutăm pe cei aflați în nevoie, ar părea să fie
o faptă bună. Însă, râvnim așa de mult la bunurile
strămoșilor morți, pentru a ne satisface propriile
patimi. Și testamentul scris de către cel decedat n-ar
trebui să aibă autoritate chiar în orice situație. Cui
vrea să lase averea după moarte nu ne putem opune,
însă dorința de incinerare ar trebui să fie interzisă,
chiar dacă trăim în democrație. Vorbim despre lucruri

delicate, pe care cu greu le pot înțelege cei ce susțin
incinerarea. Nu e nici unul dintre noi să-și dea cu
părerea despre soarta celor adormiți după moarte.
Chiar dacă i-am cunoscut personal pe cei în cauză,
nu putem ști întru totul viața lor. Sfințenia lor în sine
nu va fi afectată de incinerarea acestora, însă prin
practica aceasta i-ar putea determina pe foarte mulți
să nu mai aibă aceeași credință peste sute
de ani, dacă n-ar mai exista așa de multe
sfinte moaște ale sfinților. Făgăduința în
ceea ce privește învierea a fost făcută
că va avea loc din morminte, dar nu din
urne. E adevărat, că și aceștia vor învia,
dar credința în înviere se poate arăta doar
prin respectul dat tuturor simbolismelor
care privesc acest cult. Biserica Catolică,
a condiționat practica incinerării de credința
în înviere. Dar, această credință e una
formală, așa cum zic unii, că nu merg la
biserică, dar ei cred în Dumnezeu. Când
crezi în ceva sau în cineva, trebuie să-i
și demonstrezi prin fapte, nu doar prin declarații
de fațadă. E adevărat că învierea morților nu e
condiționată de înmormântare sau de incinerare,
căci sunt oameni care când mor, sunt arși de vii,
fără voia lor. E greșită părerea conform căreia nu
ar fi motive pentru care Ortodoxia de la început a
abandonat cremațiunea, adoptând înmormântarea
și că n-ar fi motive dogmatice, în sensul că arderea
morților ar fi negațiunea unui adevăr de credință,
deci condamnarea cremațiunei ar fi din rațiune de
conveniență.
Ionuț-Cătălin Popescu
masterand la Facultatea de
Teologie Ortodoxă Craiova
Sursă foto: b1.ro

În Crez, Simbolul de credință creștin, mărturisim
despre Domnul nostru Iisus Hristos că iarăși va să
vină cu slavă, să judece viii și morții și că Împărăția
Sa nu va avea sfârșit. Acest lucru a fost întărit de
Domnul Însuși, cu preacurată gura Sa: Când va veni
Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El,
atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna
înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii
de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și
va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga
(Matei, XXV, 31-32).
În propovăduirea lor, Sfinții Apostoli au vorbit și ei
despre Judecata din Urmă a lui Dumnezeu: noi toți
trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de Judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să primească după
cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău (II Corinteni
V, 10); oamenilor le este rânduit o dată să moară –

după care vine judecata (Evrei IX, 27); Iar cerurile de
acum și pământul sunt ținute prin același cuvânt și
păstrate pentru focul din ziua Judecății (II Petru III, 7);
Iată, a venit Domnul..., ca să facă judecată împotriva
tuturor și să mustre pe toți nelegiuiții (Iuda I, 14-15).
Trebuie menționat că Sfântul Evanghelist Matei
menționează discursul eshatologic al Mântuitorului în două părți: prima parte o prezintă în capitolul
24, unde este proorocirea dărâmării Templului din
Ierusalim, amintirea urâciunii pustiirii din Cartea
Proorocului Daniel (cf. Daniel IX, 27; XII, 11), semnele
venirii Fiului Omului și despre privegherea așteptării
mântuitoare, iar partea a doua a cuvântării eshatologice este relatată în capitolul 25, care începe cu Pilda
celor zece fecioare, continuă apoi cu Pilda talanților,
pentru ca în final să arate Înfricoșătoarea Judecată,
citită și ca pericopă evanghelică astăzi.

(Urmare din pagina 9)
Dar, atunci când, omul moare și nu se mai poate
opune acestui test de paternitate, consider că ar
trebui să fim de acord ca aceștia să afle adevărul.
Faptul că mortul și-a dorit să fie incinerat, poate și

Despre Judecata de Apoi: cea plină de frică
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Știm că îngerii Domnului vor trâmbița a doua
venire a Mântuitorului întru slavă: Și va trimite pe
îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiță (Matei XIV,
31). De aceea și Sfântul Prooroc Sofonie a numit
ziua Judecății de apoi ziua trâmbiței și a strigării
(Sofonie 1, 16), iar Sfântul Apostol Pavel spune: deodată, într-o clipeală de ochi, la trâmbița cea de apoi;
căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși
(I Corinteni XV, 52-53). Iar în alt loc, arătând că
trâmbițele vor însoți pe Domnul la Judecată, zice că:
Însuși Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului
și întru trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer
(I Tesaloniceni IV, 16).
Iată și câteva prealuminate mărturii care ne
arată slava cea negrăită cu care va veni Domnul la
înfricoșata Judecată. Sfântul prooroc David, zice: Foc
înaintea Lui va merge și cu văpaia va arde împrejur
pe vrăjmașii Lui (Psalm XLIX, 4). Și iarăși: Luminatau fulgerele Lui lumea, văzut-a și s-a cutremurat pământul; munții ca ceara s-au topit de fața Domnului,
de fața Domnului a tot pământul; vestit-au cerurile
dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui
(Psalm XCVI, 4-6).

Iar marele prooroc Isaia, despre înfricoșata venire a Domnului, zice: Căci Domnul vine în văpaie
și carele Lui sunt ca o vijelie, ca să dezlănțuie cu
fierbințeală mânia Lui și certarea Lui cu văpăi de foc.
Domnul va judeca cu foc și cu sabie pe tot omul și
mulți vor fi cei care vor cădea de bătaia Domnului!
(Isaia LXVI, 15-16). Iar lângă înfricoșatul scaun cel
de văpaie al Domnului va sta Preasfânta și Preacurata Născătoare de Dumnezeu de-a dreapta tronului
Preaveșnicului Împărat, după cum este scris: De față
a stat împărăteasa de-a dreapta Ta, în haină aurită
îmbrăcată și prea înfrumusețată... (Psalm XLIV, 11).
Înaintea Domnului vor merge arhanghelii cei mai
întâi stătători, iar după aceștia stăpâniile, începătoriile și înaintea lor Arhanghelul Mihail, încins cu
sabie de văpaie și strălucind ca un fulger și ca un
mai mare ostaș al marelui Împărat. Apoi vor urma
Apostolii, mucenicii, ierarhii și mulțimea cea fără de
număr a Îngerilor și Sfinților, cu săbii cu două tăișuri
în mâinile lor, ca să răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare (Psalm CXLIX, 6-7). Oare cine
va putea să stea atunci înaintea Judecătorului Celui
Preaînfricoșător și nemitarnic?! Acestea le-a cugetat
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și Proorocul Isaia, care zice: Intrați în crăpăturile stâncilor și vă ascundeți în pulbere de la înfricoșata față a
Domnului și de la strălucirea slavei Lui (Isaia II, 10).
Sfântul Evanghelist Matei spune următoarele
despre venirea Domnului: Vor vedea pe Fiul Omului
venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Și
iarăși zice: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și
toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei
Sale (Matei XXIV, 30; XXV, 31). Sfântul Evanghelist
Luca, de asemenea Îl arată venind pe nori cu putere
și cu slavă multă (Luca XXI, 27).
După cuvântul Sfântului Apostol Pavel, Judecata
de Apoi se va face în văzduh, deasupra văii lui Iosafat (Ioil IV, 2), între Muntele Măslinilor și Ierusalim,
unde vor fi adunate toate neamurile și limbile, de
la primul Adam până la ultimul om, toate neamurile
(Matei XXV, 32), iudeii și păgânii (Romani II, 9), cei
morți înainte de venirea Domnului și cei ce vor fi în
viață în timpul acestei veniri (Fapte X, 42). Apoi îi va
despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile
de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele
de-a stânga (Matei XXV, 32-33). Nu numai oamenii
vor fi judecați, ci și duhurile rele (II Petru II, 4). După
această veșnică despărțire a celor buni de cei răi, va
începe Judecata cea Mare (v. Arhimandrit Ilie Cleopa, Predică despre Înfricoșătoarea Judecată; (http://
paginiortodoxe2.tripod.com/predici_cleopa_duminici/
dumin_infricosatei_judecati.html).
Judecata va fi rapidă, ca un fulger, iar îngerii vor
despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți (Matei
XIII, 49). Oamenii vor fi judecați după legea în care
au trăit: păgânii vor fi judecați după conștiința sădită
în inimile lor (Romani II, 14-16), evreii după Legea
lui Moise (Romani II, 12), iar pe creștini Hristos îi va
judeca după învățătura Evangheliei, adică după cum
oamenii I-au dat să bea și să mănânce Domnului,
după cum L-au omenit și I-au slujit.
Ce de ușor vor fi judecați creștinii și ce simple sunt
criteriile de judecată pentru ei! Nu-i așa? Cine pe
sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută! Adică și-L
face dator pe Dumnezeu, pentru că Îl împrumută. Iar
Dumnezeu Își achită totdeauna datoriile, cu dobândă, din belșug și din prea plin, boierește, cu vârf și
îndesat. Iar pe Dumnezeu Îl slujim doar prin cel de
lângă noi. Dacă la nivel teoretic lucrurile sunt simple,
la nivel practic, oare, cum stăm? Vom avea răspuns
bun la Înfricoșătoarea lui Hristos Judecată? Pentru că
nu avem siguranța răspunsului, ci doar certitudinea
lui, Judecata din Urmă va fi înfricoșătoare, dar pe
cât de înfricoșătoare pentru dreptatea, rapiditatea și
incoruptibilitatea sa este, tot așa este și plină de nădejde și aducătoare de pace lăuntrică pentru fiecare
dintre noi, pentru că slujindu-I lui Hristos, ne mântuim.
Părintele Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Duminica Lăsatului sec de carne,
Sf. Ev. Matei 25, 31-46, 23 februarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Păhărelul cu nectar
Știa – se zice – leul, că peste tot pământul,
Nu-i nimenea mai tare ca el și, deci, vasale,
Îngenuncheau în față-i și-i ascultau cuvântul
Oricâte lighioane i-ar fi ieșit în cale...
Dar vulturul, ce-n zboru-i sorbea mereu înaltul
Când leul, după masă, lungit sta sub un pom
Îi spuse că mai tare ca dânsul e un altul
Și-acelui mai puternic nu-i zice „leu”, ci „om”!
Sărind ca ars la vultur, năprasnicul de leu
Care credea pe lume că el e dumnezeu
A-nfiorat pustiul c-un răcnet de mânie
Și, ca o vijelie,
Porni să dea cu ochii de „om” – acel rebel
Ce pretindea că este mai tare decât el...
Într-o pădure mare, îi răsări în față
Un dobitoc cum leul nu mai văzuse-n viață
Și dobitocul ăsta, nevrând să se supuie,
Să-i îngenunche-n față, ca alte dobitoace,
C-o bardă niște lemne bătea mereu în cuie
Și fluiera un cântec; aproape vrând să joace!
- Cum? – zise mândru, leul – nu mi te-nchini, vecine?
Au, crezi că tu pe lume ești mai grozav ca mine?!
- O, nu – răspunse-ndată acel cu barda-n mână,

Mai tare ca leul
Plecând atunci genunchii și fruntea în țărână
Sunt sclav măriei-tale, puternice-mpărat
Și-aici, precum se vede, eu îți durez palat...
- Așa?... aceasta-mi place... tu nu ești un nerod
Și vreau, pe cât se poate, să-mi faci palat comod!
- Îmi dau silința toată și, dacă vrea să creadă,
Măria voastră poate să intră și să vadă!...
Călcând peste umilul ce sta îngenuncheat,
Măria-sa, cu fală pătrunse în palat...
Se minună în sine de-asemenea castel
Ce un supus, în codru, durase pentru el
Și vru să mulțumească umilului dulgher,
Dar, când a vrut să iasă, măria-sa constată,
Că ușa e-ncuiată,
Iar el, de toți slăvitul, era prizonier!
Căzu atunci grămadă și zise prin suspine:
- Desigur, tu ești „omul” și recunosc, în fine,
Că ești, fără-ndoială, mai tare decât mine!...
.......................................................................
De-atunci, pe tot pământul, oricât n-ar crede unii
Puterea, totdeauna, se pleacă-nțelepciunii!...
Sursa: Vasile Militaru, „Fabule”,
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007
Sursă foto: youtube.com
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