
Izgonirea lui Adam – urmarea mândriei
Duminica de astăzi, a Izgonirii lui Adam din 

Rai ne prezintă de fapt situația îndepărtării 
întregului neam omenesc de viață, prin neas-
cultarea de Dumnezeu și alegerea morții prin 
păcat. Când ne gândim la Dumnezeu, noi Îl 
cugetăm pe El ca pe un Părinte iubitor care 
Îi iartă pe fiii Săi, adică pe noi oamenii, și de 
multe ori această gândire care este adevăra-
tă, dar incompletă, ne face să ducem o viață 
laxă, care are drept motto: „lasă că ne iar-
tă Dumnezeu”. Nimic mai fals, pentru că, pe 
de o parte Dumnezeu nu poate ierta decât 
pe cel care se pune în starea de a fi iertat, 
ori lucrul acesta se vede cu prisosință în că-
derea lui Adam, când Dumnezeu a procedat 
pedagogic cu Adam și Eva, doar i-o face pe 
unul dintre ei să zică: „Doamne iartă-mă, că 
am greșit!”. Nu, dimpotrivă, fiecare a început 
să se îndreptățească, Adam, că nu este el 

vinovat, pentru că femeia l-a îndemnat, Eva 
la rândul ei, că șarpele a îndemnat-o, nici 
unul dintre ei nerecunoscându-și partea lui 
de vină, arătându-se astfel robiți păcatului 
neascultării, nerecunoștinței, neîncrederii și 
nemulțumirii, toate având la bază mândria, 
de a fi ca Dumnezeu, fără însă a mai rămâne 
în legătură cu El, mândrie din care căzuse 
diavolul dintru început. 

Pe de altă parte noi uităm de faptul că 
Dumnezeu este și drept. Dreptatea este una 
din însușirile ființei divine, și după nuanța ju-
ridică ea are două aspecte, răsplătitoare a 
virtuții, dând fiecăruia după eforturile depuse în 
săvârșirea binelui și pedepsitoare a păcatului. 
Duminica aceasta ni-L prezintă pe Dumnezeu 
ca drept, căci Adam nu a recunoscut ce a fă-
cut și nu a conștientizat că a ajuns într-o stare 
care nu îi mai permitea să rămână în comu-
niune cu Dumnezeu în Rai, atunci a intervenit 
Dumnezeu și l-a scos afară din Rai, căci dacă 
Dumnezeu l-ar fi iertat, această iertare nu ar fi 
adus îndreptarea, ci, dimpotrivă, înrăirea omu-
lui. Acest lucru îl menționează Sfântul Vasile 
cel Mare când spune în prima dintre Rugăciu-
nile de iertare din cadrul Slujbei Înmormântării: 
„pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte”, cu 
alte cuvinte, pentru ca răul să nu devină veșnic, 
Dumnezeu l-a îndepărtat pe om de pomul vieții, 
ca nu cumva gustând din el după ce a păcătuit 
să ajungă ca diavolul, rău fără de moarte. 

Ava Dorotei atrage atenția asupra păcatului 
mândriei, cel care l-a scos pe Adam din Rai, 
punând în contrast virtutea smeritei cugetări, 
pe care dacă ar fi avut-o Adam, Dumnezeu l-ar 
fi iertat, zicând: „Vai, frații mei, ce face mândria! 
Vai, ce poate smerita cugetare! Ce nevoie a 
fost de toate ocolurile acestea? Căci dacă s-ar 
fi smerit Adam și ar fi ascultat de Dumnezeu și 
ar fi păzit porunca de la început, n-ar fi căzut. 
Dar și după ce s-a urâțit, Dumnezeu i-a dat pri-
lej de a se pocăi și de a fi miluit. Însă grumazul 
lui a rămas țeapăn. 

(Continuare în pagina 2)
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(Urmare din pagina 1)
Și a venit Dumnezeu zicând: «Adame, 

unde ești?», adică: «De la ce slavă, la ce 
rușine ai coborât?» Și apoi îl întreabă: «De ce 
ai păcătuit? De ce ai călcat porunca?» Prin 
aceasta îl îndemna anume să spună: «Iartă-
mă!» Dar unde se aude: «Iartă-mă»? Nică-
ieri nu se vede smerenie; nicăieri pocăință. 
Ci dimpotrivă: răspunde împotrivă: «Femeia 
pe care Tu mi-ai dat-o». Nu zice: «Femeia 

și-a râs de mine», ci: «Femeia pe care Tu mi-
ai dat-o», ca și când ar zice: «Nenorocirea 
ce Tu mi-ai adus-o pe cap». Căci așa se în-
tâmplă, fraților, când omul nu suportă să se 
învinovățească pe sine: nu se ferește să pună 
vina pe Dumnezeu Însuși. Apoi se îndreaptă 
și spre aceea și-i zice: «Pentru ce n-ai pă-
zit porunca?» Ε ca și când i-ar fi zis anume: 
«Zi măcar: «Iartă-mă!», ca să se smerească 
sufletul tău și să fie mântuit». Și iarăși nu se 
aude nicidecum: «Iartă-mă!» Ci răspunde 
și ea zicând: «Șarpele m-a amăgit», adică: 
«Dacă el a păcătuit, ce sunt eu vinovată?» 
Ce faceți, nenorociților? Puneți o metanie, 
recunoașteți greșeala voastră, priviți dezgo-
lirea păcatului vostru? Dar nici unul dintre ei 
nu s-a învrednicit să se învinovățească pe 
sine însuși, nici unul nu s-a aflat având o cât 
de mică smerenie” (Ava Dorotei, I. Despre le-
pădare, 9, FR. I, trad. intr. și note, Pr. Prof. 
Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Buc. 
2007, pp. 427-428). Deci este limpede că 
Adam prin neascultarea lui de Dumnezeu și 
apoi prin nerecunoașterea păcatului s-a făcut 
nevrednic de a mai rămâne în Rai, iar aces-
tea au avut ca urmare îndepărtarea lui din 
acel loc al comuniunii cu Dumnezeu, Izvorul 
Vieții. 

Izgonirea lui Adam – urmarea mândriei
Sfânta Evanghelie rânduită a fi citită în 

Duminica Izgonirii lui Adam pune în atenția 
noastră cele trei lucruri pe care nu le-a făcut 
Adam și anume: Nu a obținut iertarea, nu a 
ținut post și a pus mai presus de comoara 
dumnezeiască și veșnică, plăcerea cea tre-
cătoare oferită de cele de lume: „Tot ce este 
în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor 
și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din 
lume” (I In. 2, 16), așa cum spune Sfânta 
Scriptură că s-a întâmplat în momentul că-
derii omului: „De aceea femeia, socotind că 
rodul pomului este bun de mâncat și plăcut 
ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru 
că dă știință, a luat din el și a mâncat și a 
dat bărbatului său și a mâncat și el” (Fc. 3, 
6). Astfel la începutul Postului Mare suntem 
chemați să dobândim iertarea, să ne înfrâ-
năm poftele prin postul de bucate, dar și de 
păcate și să ne adunăm comoară cerească, 
lipindu-ne inima de ea.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica Lăsatului sec de 

brânză, a Izgonirii lui Adam din Rai, 
Sf. Ev. Matei 6, 14-21, 1 martie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul XVIII

1. După acestea Pavel, plecând din Atena, a venit la 
Corint.

2. Și găsind pe un iudeu, cu numele Acvila, de neam 
din Pont, venit de curând din Italia, și pe Priscila, femeia 
lui, pentru că poruncise Claudiu ca toți iudeii să plece din 
Roma, a venit la ei.

3. Și pentru că erau de aceeași meserie, a rămas la ei 
și lucrau, căci erau făcători de corturi.

4. Și vorbea în sinagogă în fiecare sâmbătă și aducea 
la credință iudei și elini.

5. Iar când Sila și Timotei au venit din Macedonia, 
Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor că 
Iisus este Hristosul.

6. Și stând ei împotrivă și hulind, el, scuturându-și 
hainele, a zis către ei: Sângele vostru asupra capului 
vostru! Eu sunt curat. De acum înainte mă voi duce la 
neamuri.

7. Și mutându-se de acolo, a venit în casa unuia, cu 
numele Titus Iustus, cinstitor al lui Dumnezeu, a cărui casă 
era alături de sinagogă.

8. Dar Crispus, mai-marele sinagogii, a crezut în Dom-
nul, împreună cu toată casa sa; și mulți dintre corinteni, 
auzind, credeau și se botezau.

9. Și Domnul a zis lui Pavel, noaptea în vedenie: Nu 
te teme, ci vorbește și nu tăcea,

10. Pentru că Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune 
mâna pe tine, ca să-ți facă rău. Căci am mult popor în 
cetatea aceasta.

11. Și a stat în Corint un an și șase luni, învățând între 
ei cuvântul lui Dumnezeu.

12. Dar pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii 
s-au ridicat toți într-un cuget împotriva lui Pavel și l-au 
adus la tribunal,

13. Zicând că acesta caută să convingă pe oameni să 
se închine lui Dumnezeu, împotriva legii.

14. Și când Pavel era gata să deschidă gura, Galion a 
zis către iudei: Dacă ar fi vreo nedreptate sau vreo faptă 
vicleană, o, iudeilor, v-aș asculta precum se cuvine;

15. Dar dacă sunt la voi nedumeriri despre învățătură și 
despre nume și despre legea voastră, vedeți-vă voi înșivă 
de ele. Judecător pentru acestea eu nu voiesc să fiu.

16. Și i-a izgonit de la tribunal.
17. Și punând mâna toți pe Sostene, mai-marele sina-

gogii, îl băteau înaintea tribunalului. Dar Galion nu lua în 
seamă nimic din acestea;

18. Iar Pavel, după ce a stat încă multe zile în Corint, 
și-a luat rămas bun de la frați și a plecat cu corabia în Siria, 
împreună cu Priscila și cu Acvila, care și-a tuns capul la 
Chenhrea, căci făcuse o făgăduință.

19. Și au sosit la Efes și pe aceia i-a lăsat acolo, iar el, 
intrând în sinagogă, discuta cu iudeii.

20. Și rugându-l să rămână la ei mai multă vreme, 
n-a voit,

21. Ci, despărțindu-se de ei, a zis: Trebuie, negreșit, 
ca sărbătoarea care vine s-o fac la Ierusalim, dar, cu voia 
Domnului, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat de la 
Efes, cu corabia.

22. Și coborându-se la Cezareea, s-a suit (la Ierusalim) 
și, îmbrățișând Biserica, s-a coborât la Antiohia.

23. Și stând acolo câtva timp, a plecat, străbătând pe 
rând ținutul Galatiei și Frigia, întărind pe toți ucenicii.

24. Iar un iudeu, cu numele Apollo, alexandrin de 
neam, bărbat iscusit la cuvânt, puternic fiind în Scripturi, 
a sosit la Efes.

25. Acesta era învățat în calea Domnului și, arzând cu 
duhul, grăia și învăța drept cele despre Iisus, cunoscând 
numai botezul lui Ioan.

26. Și el a început să vorbească, fără sfială, în sinago-
gă. Auzindu-l, Priscila și Acvila l-au luat cu ei și i-au arătat 
mai cu de-amănuntul calea lui Dumnezeu.

27. Și voind el să treacă în Ahaia, l-au îndemnat frații 
și au scris ucenicilor să-l primească. Și sosind (în Corint), 
a ajutat mult cu harul celor ce crezuseră;

28. Căci cu tărie și în fața tuturor, el înfrunta pe iudei, 
dovedind din Scripturi că Iisus este Hristos.

Sursa: bibliaortodoxa.ro

Prima Duminică a Postului Sfintelor Paști este 
dedicată biruinței credinței ortodoxe asupra ereziilor. 
Sfinții Părinți care s-au reunit în Sinoadele Ecumenice 
din secolele IV-VIII au statornicit dreapta învățătură 
despre dumnezeirea Fiului și a Sfântului Duh, precum 
și despre adevărata cinstire ce se cuvine sfintelor icoa-
ne. Potrivit Sfintei Tradiții a Bisericii, icoana Domnului 
Iisus Hristos este chipul liturgic văzut al Dumne-
zeului celui viu și nevăzut, care S-a făcut om (cf. 
Coloseni 1, 15). Fundamentul dogmatic al cultului 
sfintelor icoane este Întruparea Fiului lui Dumnezeu de 
la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, la plinirea vremii.

Prima icoană a Mântuitorului Hristos este Sfânta 
Mahramă sau Icoana nefăcută de mână omenească 
a Domnului, care a fost trimisă regelui Avgar al Edesei. 
Prin venirea lui Mesia – Hristos pe pământ, „la înfățișare 
aflându-Se ca un om” (Filipeni II, 7), a fost dezlegată 

opreliștea data lui Moise de a nu face „nici un fel de 
asemănare a niciunui lucru din câte sunt în cer, sus și 
din câte sunt pe pământ, jos” (Ieșire XX, 4). Interdicția 
din Vechiul Testament era una pedagogică și temporară 
pentru a nu se cădea în idolatrie, deoarece Dumnezeu 
Cel nevăzut din ceruri nu luase chip de om pe pământ. 
Însă, pentru noi, creștinii, icoana Domnului Iisus Hristos, 
Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, este mărturie și mărturi-
sire a Întrupării Sale, după cum zice Sfântul Evanghelist 
Ioan: „Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între 
noi și am văzut slava Lui, slava ca a Unuia-Născut din 
Tatăl, plin de har și de adevăr” (Ioan I, 14).

Sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei s-a suprapus 
peste vechea comemorare a profeților Moise, Aaron 
și Samuel, atestată cu un secol înainte, în timpul 
patriarhului Gherman al Constantinopolului († 740).

(Continuare în pagina 4)

Duminica Ortodoxiei – a dreptei credințe



CALEA ÎNĂLȚĂRII, Anul XIII, nr. 127, martie 2020

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

4

(Urmare din pagina 3)
Postul Mare era odinioară plin de comemorări 

biblice: în Săptămâna a II-a era comemorat Dreptul 
Noe, în Săptămâna a IV-a jertfa lui Isaac și în Săp-
tămâna a V-a Patriarhul Isaac însuși. Aceștia n-au 
privit vedeniile sfinte cu ochii trupești, ci cu ochii 
duhovnicești ai sufletului, așa cum și Apostolii au 
privit slava lui Hristos pe muntele Tabor, iar vedeniile 
profeților erau arătări ale lucrării lui Dumnezeu, nu 
ființa Sa. Aceste vedenii erau „imagini” anticipate a 
ceea ce avea să fie descoperit pe deplin prin Întru-
parea Cuvântului veșnic al lui Dumnezeu. Din acest 
motiv, în Legea cea nouă, vedeniile profeților din 
Vechiul Testament au fost înlocuite de sfintele icoane, 
care au drept fundamentare teologică evenimentul 
Întrupării Fiului lui Dumnezeu, întrucât Hristos este 
chipul (icoana) Dumnezeului celui nevăzut (Coloseni 
I, 15). Deoarece vedeniile profeților erau prefigurări 
ale Întrupării lui Hristos, Cel ce este „Icoana natura-

lă a Tatălui”, prorocii pot fi sărbătoriți împreună cu 
cinstirea sfintelor icoane în Duminica I a Postului 
Mare, spune Macarios Simonopetritul în frumoasa 
sa lucrare despre Triod.

Duminica de astăzi este, ca toate Duminicile, o 
Zi a Domnului și o Zi a Învierii, fiind ziua cea dintâi 
a săptămânii (Matei 28, 1), dar ea este totodată și 
sărbătoarea dreptei credințe, este „hramul” Ortodo-
xiei, pe care îl cinstim în fiecare an, de peste două-
sprezece veacuri.

Ortodoxia, pe care o sărbătorim astăzi, este Bi-
serica lui Hristos pe pământ și a fost întemeiată de 
Însuși Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Mântuitorul, 
„pe temelia apostolilor și a prorocilor” (Efeseni II, 
20). Această Biserică păstrează, de două milenii, 
neschimbată învățătura Întemeietorului ei și rânduiala 
Sfinților Apostoli, în forma stabilită de Sfinții Părinți 
și de Sinoadele ecumenice.

Începuturile sărbătorii de astăzi se leagă de 
luptele pentru restabilirea cin¬stirii sfintelor icoane, 
interzisă în urma edictului emis de împăratul bizantin 
Leon al III-lea Isaurul (717-741), în anul 727, acesta 

fiind un dușman al cinstirii sau al cultului icoane-
lor. Însă un mare teolog, Sfântul Ioan Damaschin, 
viețuitor în mănăstirea Sfântul Sava din pustiul Iudeii, 
a contestat atunci dreptul împăratului de a interveni în 
problemele Bisericii și a precizat că singura autoritate 
compe¬tentă în materie de credință este Sinodul 
episcopilor. „Ne supunem ție, împărate – spune 
Sfântul Ioan Damaschin – în lucrurile care privesc 
viața, dăjdiile, vămile, încasările și cheltuielile, 
în toate ale noastre încredințate ție; dar în ce 
privește conducerea Bisericii, avem pe păstori, 
pe cei care ne-au grăit nouă cuvântul și care au 
formulat legislația bisericească”.

După mai bine de cinci decenii de mari tulburări 
pricinuite de potrivnicii icoanelor (numiți iconoclaști), 
împărăteasa Irina (†802), în calitate de regentă, cu 
sprijinul patriarhului Tarasie al Constantinopolului 
(784-806), a convocat în anul 787 Sinodul al VII-lea 
Ecumenic la Niceea, în provincia Bitinia din Asia 

Mică, pentru a se pronunța în privința cinstirii 
sfintelor icoane. Sinodul s-a ținut între 24 
septembrie și 13 octombrie 787 și a hotărât că 
este permis și chiar folo¬sitor și bineplăcut lui 
Dumnezeu a picta icoane liturgice și a le cinsti. 
Pe de altă parte, Părinții Bisericii au precizat 
că sfintele icoane trebuie cinstite deoarece 
pe ele sunt zugrăvite chipurile unor persoane 
sfinte, iar cinstirea adusă sfintelor icoane nu 
se adresează materiei icoanei (lemnului), ci 
persoanelor pictate pe icoane. Prin urmare, 
cinstirea sfintelor icoane nu este idolatrie. 
Din nefericire, însă, lupta potrivnicilor cinstirii 
sfintelor icoane nu s-a încheiat în anul 787, ci a 

continuat, cu mici întreruperi, încă aproape cincizeci 
de ani. În tumultul acelor lupte împotriva icoanelor, 
au fost distruse o mulțime de icoane, adevărate 
comori ale credinței, spiritualității, evlaviei și artei 
iconografice ortodoxe, multe biserici și mănăstiri fiind 
deposedate de icoanele Domnului nostru Iisus Hris-
tos, ale Maicii Domnului, ale îngerilor și ale sfinților. 
Atunci, mulți credincioși ortodocși au plătit cu viața 
sau au fost nevoiți să ia calea exilului pentru curajul 
de a apăra sfintele icoane. Dar cu ajutorul lui Dumne-
zeu, în cele din urmă, ortodocșii apărători ai sfintelor 
icoane au biruit. Convinși că una este idolul păgân 
sau chipul cioplit, și altceva este sfânta icoană, chipul 
unei ființe cerești sau al unui sfânt, creștinii ortodocși 
nu au cedat în fața celor care se împotriveau cinstirii 
icoanelor, și, astfel, credința ortodoxă a învins.

Împărăteasa Teodora a Bizanțului (842-846), îm-
preună cu patriarhul Metodie, a convocat un sinod la 
Constantinopol, pentru ziua de 11 martie 843. Acest 
sinod a declarat valabile toate hotărârile celor șapte 
Sinoade ecumenice, a restabilit cultul sau cinstirea 
sfintelor icoane și i-a anatemizat pe toți iconoclaștii și 

Duminica Ortodoxiei – a dreptei credințe
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pe toți ereticii. Întrucât hotărârea aceasta a fost luată 
în ajunul primei duminici din Postul Mare, duminica 
aceea a fost numită Duminica Ortodoxiei, zi în 
care Biserica Ortodoxă serbează dreapta credință 
în plinătatea ei și totodată biruința asupra tuturor 
ereziilor. 

De atunci, Duminica Ortodoxiei a fost introdusă 
în calendarul Bisericii, devenind o zi de aleasă cin-
stire a tuturor celor care au apărat dreapta credință 
și sfintele icoane, o zi în care ne unim în rugăciune 

cu toți creștinii ortodocși din țară și de pretutindeni, 
o zi în care, în mod deosebit, ne simțim în comuniu-
ne cu toți sfinții, din toate timpurile, dar mai ales cu 
martirii, mărturisitorii și cuvioșii care și-au dăruit viața 
Domnului Hristos, pentru apărarea dreptei credințe 
și cinstirea sfintelor icoane.

Părintele Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Duminica întâi din Post, 

Sf. Ev. Ioan 1, 43-51, 8 martie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

În Duminica întâi din Postul Mare am auzit cuvân-
tul Sfintei Evanghelii arătând prezența Mântuitorului 
Hristos, prin mărturisirea Sfântului Apostol Filip către 
Natanael, care punea la îndoială apariția în lume a lui 
Mesia, în persoana lui Iisus din Nazaret. Aflat în fața 
Domnului Însuși, L-a recunoscut pe dată și L-a măr-
turisit ca Fiu al lui Dumnezeu și Împărat al lui Israel. 
În Duminica de astăzi, închinată Sfântului Grigorie 
Palama, pe lângă pericopa evanghelică rânduită în 
cinstea Sfântului, se vorbește în Evanghelia vindecă-
rii slăbănogului din Capernaum despre strădania și 
lupta credinciosului de a ajunge în fața lui Dumnezeu. 
Patru bărbați duc cu tot cu pat un bolnav paralizat. Și, 
pentru că nu au reușit să-și facă loc prin mulțime pen-
tru a ajunge în fața Domnului, se cațără pe acoperișul 
casei, îl desfac și prin spărtură coboară patul în care 
zăcea slăbănogul la picioarele Domnului. La efortul 
de a-l duce pe slăbănog și stăruința lor de a depăși 
toate obstacolele, Domnul i-a zis slăbănogului: „Fiule, 
iertate îți sunt păcatele tale!” 

La dorința slăbănogului de a se vindeca, la 
credința lui că Domnul Hristos poate să facă această 
minune cu el și la smerenia lui de a fi purtat pe pat în 
văzul tuturor s-au adăugat credința și dragostea față 
de cel în suferință ale celor patru, pe care Domnul 
le-a văzut și înlăuntrul inimii lor, căci Dumnezeu pă-
trunde cele mai ascunse ale inimii, dar și în afară, cu 
ochii trupești văzând strădania de a-l aduce pe bol-
nav în fața Lui. Totodată această minune dă pe față 
necredința cărturarilor și fariseilor, care necrezând 
că El este Fiul lui Dumnezeu, cugetau în inimile lor 
că hulește: „Cine poate să ierte păcatele, fără numai 
unul Dumnezeu”, lucru dat pe față de Domnul Hristos 
care pătrunde dincolo de ceea ce vrea omul să arate, 
dovedindu-le prin fapte puterea Sa dumnezeiască: 
„Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ 
să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ție îți porun-
cesc, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta”. 

Legat de faptul că astăzi este Duminica închinată 
Sfântului Grigorie Palama redăm în continuare două 
dintre poruncile scrierii „Decalogul legislației după Hris-
tos sau al Noului Testament”, care se constituie într-un 
mic rezumat creștin al Decalogului primit de Moise pe 
muntele Sinai, decalog care ține seama de realitatea 

Întrupării Fiului lui Dumnezeu în Noul Testament. „2. 
Să nu faci nici o asemănare a nici unui lucru din câte 
sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din 
câte sunt în apele cele de sub pământ, ca să le slujești 
lor sau să le slăvești ca dumnezei” [Iș. 20, 4; Dt. 5, 8], 
fiindcă toate sunt creaturi ale singurului Dumnezeu 
care „în veacurile din urmă” [Evr. 9, 26] luând trup din 
pântece fecioresc „pe pământ S-a arătat și cu oamenii 
a petrecut” [Bar. 3, 38], și, pătimind pentru mântuirea 
oamenilor, murind și înviind, S-a înălțat cu trupul la 
cer și a șezut de-a dreapta măririi în înălțime [Evr. 1, 
3], trup cu care iarăși va veni cu slavă să judece viii și 
morții [II Tim. 4, 1]. Așadar, pentru iubirea față de El 
să faci icoana Celui ce S-a înomenit pentru noi și să-ți 
aduci aminte prin aceasta de El și să te închini Lui prin 
ea, ridicându-ți mintea prin ea spre acel cinstit Trup al 
Mântuitorului care șade de-a dreapta Tatălui în cer. La 
fel să faci și întipăriri [typous] ale sfinților și să te închini 
lor nu ca unor dumnezei, fiindcă acest lucru este oprit 
cu desăvârșire, ci din pricina afecțiunii, dispoziției și 
cinstirii covârșitoare față de aceia, întrucât prin icoane 
mintea se ridică până la aceștia, așa cum și Moise a 
făcut icoanele heruvimilor înăuntrul Sfintei [Iș. 25, 17]. 
Cele din Sfânta Sfintelor erau o prefigurare a celor 
mai presus de ceruri, iar Sfânta purta icoana întregii 
lumi, iar Moise le-a numit sfinte slăvind nu creaturile, 
ci prin ele pe Dumnezeu Făcătorul lumii. Așadar, și 
tu să nu faci dumnezei icoanele Stăpânului Hristos și 
cele ale sfinților, ci prin ele să te închini Celui ce mai 
întâi ne-a făcut după icoana/chipul Lui pe noi, iar mai 
apoi a binevoit pentru negrăita Sa iubire de oameni 
să ia asupra Sa icoana/chipul Său din noi devenind 
circumscris potrivit ei. Să te închini însă nu numai 
dumnezeieștii icoane [a lui Hristos], ci și întipăririi 
[typos] Crucii Lui, fiindcă este semn mare și de triumf al 
lui Hristos asupra diavolului și întregii sale oștiri, pentru 
că, văzându-l întipărit, se înfricoșează și fug. Chiar și 
înainte de a deveni prototip, acesta a fost cinstit de 
profeți și a făcut multe alte mari lucruri, iar la a Doua 
Venire a Celui spânzurat pe ea, a Domnului nostru 
Iisus Hristos, când va veni să judece viii și morții, va 
merge înaintea Lui acest mare și înfricoșat semn al 
Lui cu putere și slavă multă [Mt. 24, 30].

(Continuare în pagina 6)

Hristos Dumnezeu – Dătătorul Noului Legământ!
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(Urmare din pagina 5)
Slăvește-l deci acum, ca atunci să privești la el cu 

îndrăzneală și să fii slăvit împreună cu el. Să te închini 
încă și icoanelor sfinților care s-au răstignit împreună 
cu Domnul, întipărindu-ți pe fața ta semnul crucii, și 
aducându-ți aminte de părtășia patimilor lui Hristos 
lucrată de aceia. Să te închini de asemenea și sfintelor 
lor racle, încă și rămășițelor osemintelor lor, fiindcă 
harul lui Dumnezeu nu s-a depărtat de ele, așa cum 
nici dumnezeirea nu s-a depărtat de cinstitul Trup al 
lui Hristos la moartea Lui făcătoare de viață. Făcând 
acestea și slăvind pe cei ce L-au slăvit pe Dumne-
zeu și s-au arătat prin fapte desăvârșiți în iubirea lui 
Dumnezeu, vei fi și tu slăvit de Dumnezeu și vei cânta 
împreună cu David zicând: „Foarte cinstiți de mine 

au fost prietenii tăi, Doamne” [Ps. 138, 17].... 4. Ziua 
întâi a săptămânii, care se numește și ziua Domnului 
[Ap. 1, 10], întrucât este rezervată Domnului, Care în 
ea a înviat din morți arătându-ne și încredințându-ne 
dinainte învierea cea de obște, [ziua] în care se va 
opri și orice lucru pământesc, această zi deci să o 
sfințești [cf. Iș. 20, 8-11; Dt. 5. 14-15] și să nu faci în 
ea nici un lucru al vieții afară de cele strict necesare, 
iar tuturor celor ce sunt sub [ascultarea de] tine sau 
împreună cu tine să le dai liber, ca să slăviți împreu-
nă pe Cel ce ne-a câștigat pe noi prin moartea Sa și 
înviind a înviat împreună cu El și firea noastră. Să-ți 
aduci aminte de veacul viitor și să meditezi la toate 
poruncile și îndreptările Domnului, să te cercetezi pe 
tine întru toate, ca să nu încalci sau să omiți ceva din 

ele, și să te îndreptezi întru toate. Și să stărui în ea 
în biserica lui Dumnezeu și să rămâi în adunările ce 
se fac în ea și să te împărtășești în credință curată 
și conștiință neosândită cu Sfântul Trup și Sânge al 
lui Hristos, să pui început unei vieți mai riguroase, 
să te înnoiești pe tine însuți și să te pregătești pentru 
primirea bunătăților veșnice viitoare. Pentru ele să nu 
abuzezi de cele pământești nici în celelalte zile [ale 
săptămânii], dar în ziua Domnului, pentru a putea 
ședea lângă Dumnezeu, să te ții departe de toate, 
afară de cele de strictă necesitate și fără de care 
este cu neputință a viețui. Căci avându-L astfel pe 
Dumnezeu loc al refugiului tău, nu vei trece dincolo 
de ele, nu te vei aprinde de focul patimilor și nu vei 
ridica povara păcatului, ci așa vei sfinți ziua sabatului 
[odihnei] sabatizând [odihnidu-te] prin nelucrarea 
celor rele. Iar de ziua Domnului [duminica] să legi și 
marile praznice [sărbători creștinești] legiuite, făcând 
și în ele aceleași lucruri și abținându-te în ele de la 
aceleași” (Sfântul Grigorie Palama, Scrieri II, Decalo-
gul legislației după Hristos sau al Noului Testament, 
std. intr. și trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 
2005, pp. 431-434). Acest cuvânt scris de Sfântul Gri-
gorie este o variantă creștin-ortodoxă a Decalogului, 
impusă de Revelația dumnezeiască desăvârșită adu-
să de Hristos, elaborat în urma confruntării cu grupul 
chionilor, populație de origine greacă care aflată sub 
ocupație otomană, căuta să-și salveze identitatea 
adoptând o credință intermediară, un sincretism 
între islam, iudaism și creștinism, bazat pe ceea ce 
este comun: monoteismul și Decalogul. Acest cuvânt 
este actual și astăzi când unii din creștini nu înțeleg 
că „Legea [lui Moise] ne-a fost călăuză spre Hristos, 
pentru ca să ne îndreptăm din credință, iar dacă a 
venit credința, nu mai suntem sub călăuză, căci toți 
sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos 
Iisus” (Ga. 3, 24-26).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 2-a din Post, 

a Sf. Grigorie Palama, Sf. Ev. Marcu 2, 1-12 și 
Ioan 10, 9-16, Vindecarea slăbănogului din 

Capernaum, 15 martie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Având cuget dumnezeiesc
Din ale sale tinereți,
Și l-a păstrat viața toată,
Până la adânci bătrâneți.

Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan
(4 martie)

POESIS

Sfântul Cuvios Gherasim,
În părțile Lichiei născut
Și în frica de Dumnezeu
De când a fost mic a crescut.

Primind chipul monahicesc,
Cu multă credință s-a retras
În pustia Tibaidei (Egipt)
Unde o vreme a rămas.

Dumitra Groza

Hristos Dumnezeu – Dătătorul Noului Legământ!
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În nevoințe duhovnicești,
Cuviosul a petrecut;
Venind apoi în Palestina,
Sinodul de la Calcedon s-a făcut (451)

Împotriva ereziei,
Ce pe mulți a afectat,
Că Diodor și Eutihie
Chiar și monahi au derutat.

Că este Dumnezeu și Om
Domnul Hristos, ei recunoșteau;
Dar, împotriva dreptei credințe,
Că are numai o fire, ei spuneau.

Pentru aceasta, Părinții
De la Sinod i-au condamnat
Pentru teoria greșită
Ce pe unii i-au învățat.

După Sinodul de la Calcedon,
Alți eretici s-au ridicat
Și hotărârile Sfinților Părinți
De la Sinod au defăimat.

Un monah, Teodosie,
Toată Palestina a tulburat
Și mulți monahi s-au amăgit,
Chiar și Gherasim a fost înșelat,

El, care toată rânduiala 
Vieții monahale petrecuse
Și împotriva necuratelor 
Duhuri, mereu se nevoise.

Gherasim, pe diavolii nevăzuți
A biruit și a gonit,
Dar, de ereticii văzuți
A fost împiedicat și amăgit.

Auzind de Eftimie cel Mare,
Ce în pustie se retrăsese
Și de a cărui slavă a faptelor
Bune, Sfântul Gherasim aflase,

A mers la el în pustia
Ruva și mult s-a folosit,
De vorbele convingătoare 
Ale Sfântului îmbunătățit.

Vătămarea cea eretică,
Sfântul Gherasim a lepădat,
După ce a viețuit cu Eftimie
Și sfaturile i-a ascultat.

Căindu-se de greșeală,
La dreapta credință s-a întors,
Împreună cu cei ce se înșelaseră,
Spre al sufletelor folos.

Chiar și împărăteasa Eudochia 
Greșeala și-a recunoscut
Și în dreapta credință 
Cu evlavie a crezut.

Sfântul Cuvios Gherasim
O Mănăstire a construit,
Nu departe de Iordan (o stadie)
Și pe monahii începători a primit.

Celor înaintați-în credință
Chilii sihăstrești le-a ridicat
În adâncul pustietății
Și-aici, 70 de viețuitori s-au rugat,

După rânduiala dată
De îmbunătățitul Cuvios,
Că toți aici se conformau
Credinței celei de folos.

5 zile pe săptămână,
Fiecare în chilie se ruga,
Singur, în tăcere, lui Dumnezeu,
În timp ce cu mâinile lucra.

Împleteau coșnițe din nuiele
De finic, pe care le aduceau
De la Mănăstire, unde
Sâmbăta și Duminica veneau.

Aici, la slujbă participau
Și cu Sfintele Taine ale lui Hristos
Cu bucurie se împărtășeau,
Pentru întărirea de folos.

Mergeau apoi în trapeză
Și hrană gătită mâncau,
Lucrul mâinilor lor, la picioarele 
Cuviosului Gherasim puneau.

Duminica după amiază
La chilie se întorceau:
Puțină pâine, curmale,
Apă și nuiele cu ei luau.

Sărăcia lor era mare 
Și în chilie nu aveau
Decât o haină veche,
Cu care trupul își acopereau,

Un vas cu apă și-o rogojină
Pe care, puțin, se odihneau,
Iar când plecau la Mănăstire,
Chilia nu și-o încuiau,

Ca cine-ar fi vrut să ia
Orice din chilia săracă,
Fără să fie oprit de ceva,
Liniștit să poată să o facă.

Unii îl rugau pe stareț
Ca uneori să permită
Să încălzească puțină apă,
Sau o lumânare să aprindă.

Cuviosul Gherasim spunea:
„De voiți în pustie foc,
Atunci, veniți în Mănăstire
Și trăiți cu începătorii la un loc.”

Auzind de viața aspră
A sihaștrilor din pustie,
Cei din Ierihon au hotărât,
Sâmbăta și Duminica să vie

La Mănăstirea Cuviosului
Cu hrană spre îndestulare
Și toate cele de trebuință,
Ca să aibă fiecare.

Atât era de postitor
Îmbunătățitul Cuvios,
Că în marele Post nu gusta
Până la Învierea lui Hristos,

Decât Sfânta Împărtășanie
Pentru întărirea trupului,
Că lucra mult mai mult
Pentru câștigarea sufletului.

Lângă acest povățuitor,
A petrecut în singurătate
Și fericitul Chiriac
Trimis de Eftimie, de departe.

Văzând pe Chiriac tânăr,
I-a poruncit să viețuiască
În Mănăstirea de obște
Și-n ascultări să slujească.

Chiriac se îndeletnicea 
În slujbele Mănăstirii, 
Iar noaptea mereu se ruga
În folosul mântuirii.

O dată la două zile,
Pâine și apă gusta;
Văzând o așa înfrânare 
Sfântul Gherasim mult îl iubea.

În Postul cel mare, Cuviosul,
În pustia Ruva se ducea
(Unde sălășluia și Eftimie)
Și pe Chiriac cu el îl lua.

În fiecare Duminică,
Gherasim îl împărtășea
Cu preacuratele Taine
Și-aici, în liniște petrecea.

La Duminica Stâlpărilor 
În Mănăstire coborau,
Dar de locuirea în pustie
Sufletul lor se folosea.

După un timp, Părintele 
Eftimie, la ceruri a plecat,
Iar Cuviosul Gherasim,
De aceasta a fost înștiințat,

Că fiind el în chilie,
A văzut îngerii lui Dumnezeu
Care înălțau la Cer,
Cu bucurie, sufletul său.

A luat și pe Chiriac
Și la Eftimie-au plecat;
Găsindu-l pe el adormit,
Cinstitul trup au îngropat.

Se vede că Sfântul Gherasim,
Era atât de îmbunătățit,
Încât o fiară sălbatică,
Mulți ani, cu supunere, i-a slujit.

Mergând Gherasim prin pustie,
Un leu bolnav l-a întâmpinat
Și i-a arătat piciorul
În care un ghimpe a intrat.

Privind la Sfântul cu ochi blânzi
Și chip smerit, parcă-l ruga
Să-i scoată ghimpele intrat,
Pentru a se putea vindeca.

Blândul Cuvios Gherasim, 
Cu milă ghimpele i-a tras;
I-a curățit rana bine,
L-a pansat și leul a rămas.

Nu se îndepărta de stareț
Și ca un ucenic îl urma,
Minunându-se starețul,
Cu pâine și linte îl hrănea.
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Postul Mare este un minunat urcuș spre desăvârșirea 
noastră, urcăm spre Sărbătoarea Învierii Domnului cu 
ajutorul acestor trepte care sunt Evangheliile duminicilor 
din această perioadă. Cugetând cu luare aminte la me-
sajul lor, urcăm la înălțimea chemării noastre de ucenici 
ai lui Hristos. 

Când ne vorbește despre Sfânta Cruce, Iisus se adre-
sează nu numai mulțimii, dar și nouă. Ca și în mulțimea 
de atunci, și astăzi printre noi sunt din aceia care, cuceriți 
de învățătura Sa, nutresc gândul de a-L urma, de a-I de-
veni ucenici. Ori, iată că Domnul ne înfățișează statutul 
ucenicului: „Oricine voiește să vină după Mine, să se le-
pede de sine, să-și ia Crucea și să-Mi urmeze Mie” (Mc. 
8, 34). Cât de „greu” o fi fost cuvântul acesta pentru cei 
ce au auzit atunci chemarea, când ne gândim că mulți 
dintre cei ce ascultau văzuseră oameni murind pe cruci. 
Pedeapsa pentru faptele multor răufăcători era răstigni-

rea. 
Iudeii știau foarte bine așadar ce înseamnă „a-ți lua 

crucea”. Cicero califică răstignirea ca fiind „cea mai cru-
dă și mai teribilă pedeapsă”. Pe iudei îi apăsa și o încăr-
cătură cu o serioasă conotație religioasă și vedeau în cel 
atârnat pe lemn un „blestemat”. Dar Iisus are altceva în 
vedere de arătat. Cel ce-și ia Crucea este omul gata pre-
gătit să-și piardă „sufletul” pentru Hristos și pentru Evan-
ghelie. A-l pierde pentru a-l câștiga. Condiția de ucenic 
este exprimată foarte tranșant: a deveni creștin înseam-
nă să te îmbraci cu cămașa morții.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată că așa trebu-
ie înțeles cuvântul acesta al Mântuitorului: „ucenicii lui 
Hristos – zice el – trebuie să înfrunte nu numai moartea 
aceasta firească, ci chiar moartea silnică, și nu numai 
moartea silnică, ci și moartea de ocară” (Omilii la Matei). 
Când Evanghelistul scria aceste cuvinte, la câteva dece-

Răstigniți cu Hristos

Părinții aveau un catâr,
Cu care apă aduceau
Zilnic de la Râul Iordan
Și cu ajutorul lui o cărau.

Sfântul Cuvios Gherasim,
Pe catâr l-a încredințat
Leului, ca să-l păzească
Și acesta, supus, a ascultat.

Într-o zi, păzind pe catâr,
Leul, puțin s-a îndepărtat
Și întinzându-se la soare,
Pe leu, somnul l-a luat.

Când s-a trezit a constatat,
Că leul, nicăieri nu era
Și s-a întors, smerit, în lavră,
Unde ava Gherasim îl aștepta.

Nimeni nu știa că pe-acolo
Trecuse un arab bogat,
Cu un convoi de cămile
Și pe catârul cel singur, l-a luat.

Starețul, crezând că l-a mâncat
Leul, ce stătea spășit,
L-a binecuvântat pe Domnul,
Iar pe leu, aspru l-a pedepsit.

Din porunca starețului,
De-atunci, leul, a preluat
Sarcinile catârului, și,
Apă de la Iordan a cărat.

Într-una din zile venind
Un ostaș pentru rugăciune,
A văzut pe leu, apă aducând
Și s-a mirat de-așa minune.

Dorind să-l elibereze
Pe leu din astă robie
A dat 3 galbeni pentru-n catâr,
Ca leul, liber să fie.

După puțină vreme,
Negustorul arab iarăși trecea
Cu cămilele ce duceau grâu
Și-nspre Ierusalim mergea.

După ce a trecut Iordanul,
Leul l-a întâmpinat
Și recunoscându-l pe catâr,
Răcnind, de căpăstru l-a luat.

Însoțitorii convoiului,
În panică au intrat;
Au părăsit cămilele
Și rapid s-au îndepărtat.

Leul a pornit bucuros
Spre obștea de unde-a plecat,
Ducând catârul și 3 cămile 
Încărcate cu grâu curat.

Văzându-l, starețul a zâmbit:
„În zadar am ocărât pe leu,
Crezând că a mâncat catârul
Și l-am pus să care vasul greu”.

I-a pus numele Iordan
Și ca unui prieten adevărat,
Timp de 5 ani de zile,
Starețul hrană i-a dat.

După ce Sfântul Gherasim,
Bătrân, la Domnul a plecat,
A fost plâns de toată obștea
Și cu cinste-a fost îngropat.

Leul nu se afla în lavră
Și venind el, îl căuta.
Savatie, ucenicul Cuviosului
Să-i dea mâncare încerca.

S-au străduit să-i explice
De fapt, ce s-a întâmplat
Și oricât l-au mângâiat,
Leul nu a acceptat.

Mai tare el se tânguia
Și făcea mare strigare;
Arătându-și el mâhnirea,
Îl căuta cu disperare.

Văzându-i amărăciunea, 
L-au dus pe leu la mormânt;
Ucenicul Savatie, cu lacrimi,
S-a rugat îngenunchind.

I-a explicat leului,
Că Starețul, aici e îngropat;
Cu atâta durere-n suflet
Leul pe mormânt s-a așezat.

Răcnind și lovind de pământ
Capul său, îndată a murit,
Alături de binefăcătorul său,
Pe care mulți ani l-a slujit.

Dumnezeu a vrut să arate 
Câtă ascultare făceau
Fiarele către Adam în Rai
Și ca stăpân îl recunoșteau.

După căderea în păcat,
Adam din multe a decăzut,
Că toate pentru el s-au schimbat
Și n-a mai fost ca la-început.

Domnul a vrut să preamărească
Pe acela ce L-a mărit pe Dumnezeu,
Adică pe Cuviosul Gherasim,
Ce toată viața L-a iubit mereu

Și I-a slujit cu credință
Cât a trăit pe pământ;
Apoi a plecat la Cer, slăvind
Pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt!

(4 martie 2020)
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nii de existență a Bisericii, mulți dintre ucenicii lui Hristos 
plătiseră acest preț. Biserica își avea deja veșmântul îm-
purpurat de sângele martirilor ei. 

Cei ce țin la viața lor – zice Evanghelia – n-au ce cău-
ta pe calea lui Hristos, care este o cale a Crucii. N-au ce 
căuta pe această cale oamenii lumești, cei pentru care 
„lumea” este ceva. Pornesc cu sârg în „câștigarea lumii”, 
parcă numai „lumea întreagă” i-ar satisface. Și totuși, 
preocupați de prețul „lumii întregi”, ignoră „sufletul lor”, 
de care nu se preocupă nicidecum. Pentru acești oa-
meni lumești și firești crucea nu poate fi decât „nebunie 
și sminteală”, cum spune Sfântul Apostol Pavel (I Cor. 1, 
23-25). Cum pot oamenii aceștia să-și asume „batjoco-
rirea lui Hristos”, când nu-i interesează decât lumea și 
lauda ei? Dacă ei nu urmăresc decât plăcerile, cum să 
primească chinurile crucii?

Domnul știa că nu oricine poate să-I fie următor, de 
aceea nu „cosmetizează” deloc situația celui pornit pe 
urmele Sale. Și chiar dacă nu toți sfinții și ucenicii lui Hris-
tos au murit pe cruce, există totuși un fel de răstignire pe 
care o primesc toți ucenicii Domnului. Este vorba de o 
răstignire continuă, o răstignire a „omului vechi” (Rom. 
6, 6), printr-o statornică actualizare în viața de credință 
a Botezului creștin, care este moartea și îngroparea îm-

preună cu Hristos, o răstignire a „trupului, împreună cu 
patimile și cu poftele sale” (Gal. 5, 24). A primi acest fel 
de răstignire presupune condiția pe care Mântuitorul o 
prezintă chiar de la început: anume, lepădarea de sine.

Fără lepădarea de sine, nu poți nicidecum să urmezi 
cu adevărat pe Hristos. Pentru cei ce nu trăiesc această 
stare, lepădarea de sine nu este ușor de înțeles. Mulți 
cred că lepădarea de sine înseamnă renunțarea la anu-
mite „plăceri”. Ori, lepădarea de sine nu este cu nimic 
mai prejos decât răstignirea pe cruce. Diavolul ne va 
ispiti mereu să credem că putem să-L urmăm pe Hris-
tos și fără lepădare de sine, adică păstrând cât mai mult 
din cele ale „omului vechi”, uneori fiind chiar „blânzi” cu 
trupul și avându-ne întotdeauna bine cu „lumea”. Asta îi 
face pe mulți să creadă că sunt următori ai lui Hristos, 
când de fapt drumul lor este mereu împotriva Lui. Ei fug 
mereu de cruce, dar le place să spună că au Crucea! 
Vorbesc adeseori de răstignirea trupului lor, când de fapt 
„ei răstignesc totuși, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu 
și-L fac de batjocură” (Evr. 6, 6).

Alții nu vor nici să audă de luarea crucii și de urmarea 
lui Hristos. Chemarea la ucenicie nu-i atinge nicidecum. 
De cruce fug cât pot de tare. Au necazuri și suferințe, ca 
orice om, dar fug de cruce. căci cruce ai numai dacă L-ai 
pe Hristos. Și când Îl ai pe El, mare și fericită este luarea 
și purtarea crucii! Căci răstignirea împreună cu El este 
fericită pentru că este întotdeauna înviere și viață! 

Lepădarea de sine și purtarea crucii nu înseamnă să-
răcie și chin, ci bogăție și fericire mai presus de orice 
cuvânt omenesc. Nu rămâne un gol în locul „sinelui” pe 
care l-am lepădat, căci acest loc este luat de Hristos. Ast-
fel, răstignirea noastră devine o răstignire împreună cu 
Hristos, care a luat locul „omului cel vechi”, ca „împărat 
al împăraților și domn al domnilor” (Apoc. 19, 16). Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 3-a din Post, a Sf. Cruci, 

Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9-1, 22 martie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Fertilizarea in vitro
Unii oameni caută dar nu găsesc, alții găsesc dar nu 

sunt mulțumiți cu ceea ce găsesc. Aici ne referim la familiile 
care nu pot avea copii, dar și la cei care prefer să aibă doar 
un copil, pe ceilalți preferându-i să-i avorteze. În aceasta 
ultimă categorie intră și cei care apelează la fertilizarea 
in vitro (FIV). În a doua parte, vom aduce argument în 
această privință. Mai întâi, îi vom da definiția. Ea e o 
componentă a Reproducerii Umane Asistate Medical 
(RUAM), și reprezintă un proces prin care spermatozoidul 
bărbatului, fecundează ovulul femeii în laborator. Acolo se 
formează embrionul care e transferat în uterul mamei, în 
general la 72 ore de la concepție1.

Imediat după al doilea război mondial, Raportul Fisher 
din 1948 propunea incriminarea penală a inseminării 
umane artificiale, iar Comisia Favershow conchidea 
că în 1960, că inseminarea printr-un donator ar trebui 
descurajată2. 

1. Marian NIŢĂ, Iuliana GHEORGHE, Florin IONESCU, 
Otilia BOGDAN, Dicţionar de bioetică, Ed. Aius, Craiova, 
2009, p. 70.

2. Aurel Teodor MOLDOVAN, Tratat de drept medical, Ed. 
All BECK, București, 2002, p. 221.

Dacă am văzut, că instituții laice nu sunt de acord 
cu fertilizarea in vitro, trebuie să vedem ce părere are 
Biserica despre ea.

În cele ce urmează, vom enumera motivele pentru 
care Biserica condamnă atât inseminarea artificială cât și 
fecundarea artificială. Acestea sunt următoarele:

- tehnologii reproductive au un caracter artificial, un 
caracter intervenționist;

- rezultatul „loterie genetică” – „alterat” prin screeningul 
prenatal motivat de necesitatea certitudinii ca fetușii să 
îndeplinească standardele de acceptabilitate (prin selecția 
unor ovule fertilizate și distrugere a surplusului) – risc de 
evoluție spre eugenie;

- enigma concepției devine tehnologizată, diminuată 
și... refuzată!

- tratarea embrionilor ca obiecte: exteriorizare, 
congelare, eliminarea celor care sunt imperfecți, 
cercetarea și biopsierea lor;

- interpretarea screeningului prenatal = tehnică de tip 
„caută și distruge”;

(Continuare în pagina 10)
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Buna Vestire
„Iată, vei lua în pântece și vei naște Fiu 

și vei chema numele lui Iisus” (Luca 1, 31)

Astăzi răsună glas de bucurie în tot pământul. Astăzi, 
Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că va lua 
în pântece și va naște în lume pe Fiul lui Dumnezeu, mân-
tuirea întregului neam omenesc. Ziua de astăzi este mai 

sfântă și mai veselitoare decât toate zilele veacurilor, căci 
aduce bucurie și vestește mântuirea în toată lumea. Astăzi 
Dumnezeu a căutat cu milă și cu îndurare din cer spre 
pământ și a auzit suspinele strămoșilor noștri și plângerea 
tuturor celor ce se chinuiau în iad de la începutul lumii.

Atât de adâncă este taina Bunei Vestiri, încât nici mințile 
serafimilor și ale heruvimilor nu o pot pătrunde. Biserica 
lui Hristos vorbește despre „Taina cea din veac ascunsă 

(Urmare din pagina 9)
- separarea părinților genetici de cei care sunt 

gestaționali;
- manipularea tehnologică a embrionilor, riscul tehnic 

al screeningului prenatal afectare fizică și potențial 
psihologic marcată;

- nașterea unui copil fără legături biologice parentale, 
creând ambiguitate genealogică și compromițând 
identitatea;

- dezintegrează nucleul familial aflat la baza procreației;
- subminează valențele maternității, paternității și a 

,,instituției” căsătoriei;
- curentul feminist: tehnologiile reproductive constituie 

un instrument suplimentar de „opresiune” pe corpul 
femeilor, transformându-l în sediul unor interese 
competitive;

- inegalitatea între cele două sexe, în distribuția 
suferinței reproductive;

- prețul extrem de ridicat va accentua disparitățile în 
îngrijirile medicale/accesul la tehnologiile reproductive de 
către familiile care nu au posibilități materiale.

- cine e responsabil de reglarea tehnologiilor 
reproductive: individul, societatea?

- în ce măsură respectul acordat în mod tradițional 
procesului reproductiv se extinde la tehnologiile moderne 
de reproducere?

- Dar care să fie impedimentul pentru care Biserica nu 
este de acord cu ea? Recoltarea spermei prin masturbare 
e primul impediment moral – creștin – ortodox al practicării 
acestei metode; de fapt, există cupluri care refuză acest 
procedeu pentru acest motiv;

Fertilizarea in vitro - Actul procreației e disociat de relația sexuală și 
afectivă dintre soți; există – conform dogmei creștine – o 
reflectare a antropologiei dihotomice trup / suflet a ființei 
umane, în actul procreației: pentru a se naște o nouă 
ființă, trupurile și sufletele soților trebuie să se unească 
deopotrivă, cuprinse de iubirea nedespărțită – acea unire 
care face din unire un act unic corporal – spiritual; 

- O parte dintre embrioni mor fatalmente în procedura 
FIVETE, ceea ce dă o notă de criminalitate întregului sistem 
(ceea ce practic e un avort, o crimă asupra unui copil):

• sunt fertilizați întotdeauna mai mulți embrioni pentru 
a obține o reușită de 6,7% (ceea ce înseamnă că din 
15, numai unul se va naște); surplusul de embrioni au o 
soartă tragică:

• sunt eliminați; urmând, ca aceștia să fie folosiți în 
diferite alte experimente;

• sunt folosiți pentru produse cosmetice;
• sunt transferați unei alte femei;
• sunt depuși la o bancă de embrioni, congelați, 

așteptând o utilizare ulterioară;
- Ea poate să ducă la păcat deoarece creează 

posibilitatea păcătuirii prin desfrânare, folosind sperma 
unui alt bărbat (inseminare heterologă), incest, disociere 
parentală;

- Folosind sperma heterologă, riscul de consanguinitate 
crește foarte mult, cel puțin în comunitățile mici;

- Tehnica FIVETE alterează noțiunea de maternitate, 
permițând preluarea embrionului de către o mamă-surogat 
(negenetică);

- Actul procreației e desacralizat complet, prin 
faptul că momentul decisiv al procreației nu e decât o 
manipulare jalnică a unui operator străin complet de starea 
sentimentală și duhovnicească a cuplului; așa numita 
demnitate de care vorbesc conceptele moderne laice 
este anulată complet de tehnicismul indiferent și rece al 
echipei de „procreatori”;

-Tehnica FIVETE e amorală și prin faptul că permite 
transferul de embrioni donați (aparținând unui cuplu care 
nu are nici o legătură cu mama gestantă);

- Tehnica FIVETE creează o confuzie gravă privind 
identitatea embrionului: genetică, parentală, socială, 
juridică. Deci, pot apărea și alte probleme, în afară de 
cele de morală.

Deși probabil foarte mulți s-ar fi revoltat la început 
prin afirmația pe care am făcut-o în introducere, sper ca 
în urma acestei prezentei pe scurt să înțelegem pericolul 
acestei practici.

Ionuț-Cătălin Popescu
masterand la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă Craiova
Sursă foto: csid.ro
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și de îngeri neștiută”. Dar oare a fost cu totul ascunsă de 
îngeri și de oameni această taină a Întrupării Cuvântului lui 
Dumnezeu? Nu, căci a fost cunoscută de îngeri și revelată 
prin proroci, însă în chip cu totul umbros. Căci îngerii au 
vestit-o patriarhilor, iar sfinții proroci cu mult înainte prin 
tainice profeții mesianice au descoperit venirea lui Hristos 
pe pământ. Dar ceea ce nici de îngeri, nici de oameni nu 
s-a știut, a fost chipul zămislirii lui Dumnezeu din Fecioara 
Maria. Aceasta o adeverește din nou Biserica, prin cânta-
rea: „Iar minunea nașterii Tale, a o spune limba nu poate”.

Sfânta Evanghelie după Luca ne spune că în luna a 
șasea (Martie, deoarece anul începea la evrei la 1 sep-
tembrie), a fost trimis Arhanghelul Gavriil în Nazaret, la o 
fecioară, logodită cu un bărbat, pe nume Maria. Îngerul 
i-a zis la început următoarele cuvinte: „Bucură-te ceea ce 
ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești 
tu între femei” (v. 26-28). Fecioara s-a spăimântat și se 
gândea ce fel de închinăciune 
poate să fie aceasta. Dar înge-
rul i-a zis: „Nu te teme, Marie, 
căci ai aflat har la Dumnezeu 
și, iată, vei lua în pântece și vei 
naște Fiu și vei chema numele 
Lui Iisus. Acesta va fi mare și 
Fiul Celui Preaînalt se va che-
ma” (v. 30-32).

Maria a rămas însă circum-
spectă la această vedenie. Se 
gândea că poate e vreo ispită 
de la diavol, cum a fost cazul 
cu Adam și Eva în Rai. L-a în-
trebat pe înger (dialog păstrat 
și de Sfânta Tradiție): „Tu zici 
că Dumnezeu Se va sălășlui în 
mine; dar cum poate să încapă 
în mine Dumnezeu, Care a 
creat toată zidirea și pe Care 
nicio făptură nu-L poate încă-
pea? În ce chip sunt cuvintele 
acestea de care eu mă mir și 
mă minunez?”. Gavriil i-a adus 
aminte că la Dumnezeu niciun 
lucru nu este cu neputință (v. 
37), punându-i înainte toia-
gul lui Aron care a odrăslit, 
nașterea lui Sarra la bătrânețe, 
nașterea Sfintei Ana, mama 
Mariei, rugul văzut de Moise, 
care ardea și nu se mistuia. Arhanghelul a spus că Duhul 
Sfânt se va pogorî peste Fecioară și puterea Celui Preaîn-
alt o va umbri (v. 35). Iată că și Elisabeta, rudenia Mariei, 
fiind stearpă, este acum în a șasea lună de sarcină (v. 36).

Înțelegând ce fel de chemare are ea de la Dumnezeu, 
Sfânta Fecioară Maria a primit cuvintele îngerului și ho-
tărând din toată inima să asculte porunca trimisă ei prin 
Gavriil, cu mare smerenie a zis: „Iată roaba Domnului. 
Fie mie după cuvântul tău (v. 38). În clipa aceea, când 
Fecioara a acceptat porunca, S-a și zămislit Iisus Hris-
tos în preacuratul ei pântece. Iată, deci, cum a început 
prealuminatul praznic al Bunei Vestiri, pe care astăzi îl 
prăznuim. Odată cu acesta, s-a început și plinirea planu-
lui lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc și 
al descoperirii tainei celei din veac ascunse și de îngeri 

neștiute. Acest început al mântuirii noastre după toată 
dreptatea îl prăznuiește Biserica lui Hristos astăzi, cân-
tând: „Astăzi este începătura mântuirii noastre și aflarea 
tainei celei din veac” și „Astăzi se binevestește pământului 
o mare bucurie”.

Cu adevărat, astăzi este ziua din luna a șasea în care, 
prin Arhanghelul Gavriil, s-a adus bucuria cea mare a 
Răscumpărării neamului omenesc. Îngerul a fericit-o pe 
Fecioara Maria, spunându-i mai întâi: „Bucură-te!” și apoi 
„Ceea ce ești plină de har”, că prin ea a venit bucuria la 
toată lumea și întristarea neamurilor se risipește. Maica 
Domnului este cu adevărat „plină de har”, căci este co-
moara și vistieria tuturor darurilor Sfântului Duh. Biserica îi 
cântă Fecioarei Maria „Ceea ce ești mai cinstită decât he-
ruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii...”. 
Această cântare este sfântă, deoarece Preasfânta Născă-
toare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria covârșește 

pe toate cetele îngerești cu 
vrednicia, cu cinstea și cu 
toate darurile duhovnicești 
cu care a împodobit-o Duhul 
Sfânt. Aceasta o adeverește 
și Sfântul Ioan Damaschin, 
în una din cele mai alese și 
multe laude pe care le-a alcă-
tuit în cinstea Maicii Domnului, 
zicând: „Înfrumusețatu-te-ai 
mai mult decât toată cuviința 
îngerilor, ceea ce ai născut pe 
Făcătorul lor”.

Dar care din darurile Prea-
sfintei Fecioare Maria a atras 
cel mai mult asupra ei harul 
Duhului Sfânt și îndurarea lui 
Dumnezeu? Maica Domnului, 
cum am arătat mai sus, a fost 
împodobită de Dumnezeu cu 
toate darurile Preasfântului 
Duh. Însă cel mai mare dar 
care a învrednicit-o să fie 
Născătoare de Dumnezeu 
și i-a adus negrăită cinste și 
slavă a fost, nu fecioria, ci 
darul smereniei. Fără acest 
dar, toate celelalte nu i-ar fi 
fost de folos. Smerenia a fost 
adevărata pricină de slavă 
și de cinste a Preacuratei 

Fecioare, mai mult decât toate darurile pe care le avea. 
Pentru smerenia ei, după mărturia Sfântului Duh, „a că-
utat Domnul spre smerenia roabei Sale” (Luca 1, 48) și 
a ridicat-o la atâta slavă și cinste, spre a fi lăudată în cer 
de toți sfinții și de oștile cerești, iar pe pământ, „fericită 
de toate neamurile”.

Smerenia a fost cea dintâi pricină și slavă pentru toți 
sfinții lui Dumnezeu. Să avem smerenie și dragoste către 
toți oamenii, știind că fără smerenie, fără iubire și credință 
dreaptă, nimeni nu se poate mântui. Am căzut din Rai prin 
mândrie. Să ne urcăm din nou la Dumnezeu prin smerenie, 
urmând modelul Fecioarei Maria. Amin. 

Mihai-Ionuț Coană
(reflecție la 25 martie, Sf. Ev. Luca 1, 24-38)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Scara virtuților
Rodul conlucrării noastre cu Dumnezeu ne aduce 

mântuirea. Ea este deopotrivă dar și datorie. Evanghelia 
duminicii acesteia evidențiază cu precădere contribuția 
noastră la primirea darului mântuirii. Pericopa evanghelică 
subliniază, pe de-o parte, importanța credinței: „de poți 
crede, toate sunt cu putință celui ce crede” (v. 23), iar pe de 
altă parte faptul că nu putem fi biruitori împotriva diavolului 
fără rugăciune și post: „Acest neam de diavoli cu nimic nu 

poate ieși, decât numai cu rugăciune și cu post” (v. 29). 
De aici, putem înțelege foarte ușor că efortul nostru 

de conlucrare cu harul primit trebuie să se înscrie pe un 
curs ascendent, într-un urcuș susținut și fără limite, până 
la infinitul Împărăției lui Dumnezeu. De aceea, Evanghelia 
subliniază această idee, căci tatăl copilului lunatic crede 
că Hristos poate să-L ajute, dar își cunoaște și credința 
puțină, fapt ce-l face să exclame: „Cred, Doamne! Ajută 
necredinței mele!” (v. 24). Credința noastră este o credință 
puternică atunci când necontenit ea se desăvârșește prin 
fapte (Iac. 2, 22). Aici este vorba de un urcuș al credinței. 
Chiar și așa, urcușul trebuie făcut cu ajutorul lui Hristos, 
căci fără El nu putem face nimic (In. 15, 5).

Efortul nostru pe cale mântuirii trebuie susținut și întărit 
necontenit de harul dumnezeiesc și trebuie să se înscrie 
într-un curs ascendent, căci stagnarea este moartea, iar 
viața este Hristos, creștere și urcuș. De aceea, această 
Duminică este dedicată Sfântului Ioan Scărarul, citindu-se 
Evanghelia cu Fericirile. Sfântul Ioan Scărarul (sec. VII) 
și-a primit supranumele de la faptul că a scris o adevărată 
sinteză a vieții duhovnicești, intitulată Scara dumneze-
iescului urcuș sau Scara raiului. După cum îi spune chiar 
titlul, ea prezintă viața în Hristos ca un suiș duhovnicesc. 
Scara sa are 30 de trepte, de la lepădarea de lume până 
la unirea cu cele 3 virtuți teologice: credința, nădejdea și 
dragostea.

Lucrarea sa se bucură de o largă circulație, fiind un ghid 
ideal nu numai pentru monahi – deși lor le-a fost adresată 
în primul rând – ci și pentru orice credincios care privește 
cu interes și adevărată trăire preceptele Evangheliei pen-
tru viața sa. Această abordare a Sfântului Ioan Scărarul 
de a privi viața duhovnicească la fel ca pe un urcuș este 
mult mai veche decât epoca în care a trăit Sfântul. A fost 

o preocupare a Sfinților Părinți de la începutul Bisericii și 
apare în moduri diferite chiar în Sfânta Scriptură. Astfel, 
Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă, la cap. 1, 
4-8, ne arată că mântuirea este un dar: „ne-a hărăzit 
făgăduințe mari și de mare preț, ca prin ele să vă faceți 
părtași dumnezeieștii firi” (v. 4).

Mântuirea este arătată așadar de conlucrarea noastră: 
„Pentru aceea, puneți și din partea voastră toată sârguința 

și adăugați la credința voastră fapta bună, 
iar la fapta bună, cunoștința, la cunoștință 
înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare 
evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iu-
birea frățească dragostea” (v. 5-7). Iată deci 
cum se adaugă una alteia într-o succesiune 
ascendentă și tot mai cuprinzătoare, de la 
credință, care este temeiul vieții creștine, 
la dragoste, care este văzută ca „legătura 
desăvârșirii” (Col. 3, 14), cum spune Sfântul 
Apostol Pavel. Sfântul Petru are în vedere 
sporirea credincioșilor prin urcarea unor 
trepte, cum spune la v. 8: „Căci dacă aces-
te lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu 
vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roadă în 
cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos”.

Toți Părinții Bisericii au văzut în cele nouă 
Fericiri din introducerea Predicii de pe Munte 
treptele unei scări împărătești, care suie de 

la smerenie la răbdare cu o bucurie nespusă a prigoanei 
pentru Hristos. Sfântul Grigorie de Nyssa ne-a lăsat o 
minunată tâlcuire a Fericirilor (Despre Fericiri). Citând un 
cuvânt din Prorocul Isaia: „Veniți să ne suim în muntele 
Domnului...”, el îndeamnă pe cel ce voiește să fie „ucenic 
al Domnului” să se suie împreună cu el pe muntele duhov-
nicesc (Mt. 5, 1), al vederii lui Dumnezeu, al contemplației. 
Fiind vorba de o serie de virtuți, ele ne fac „fericiți”, adică 
ajungem să trăim o dimensiune morală a mântuirii, adică 
exact partea noastră în lucrarea sinergetică a mântuirii.

Să ne gândim mai apoi că rolul central este Împărăția 
cerurilor și dreptatea, care nu sunt altceva decât daruri 
ale lui Dumnezeu în Hristos, adică ceea ce numeau vechii 
teologi „daruri ale virtuților” (dona virtutum). Toate fericirile 
țintesc către răsplata cerească: „Bucurați-vă și vă veseliți, 
că plata voastră multă este în ceruri”. Iată urcușul la care 
ne cheamă Mântuitorul și pe care nu suntem singuri. 
Însoțitor ne va fi harul Său și vom urca plini de bucurie, 
treaptă cu treaptă, pe minunata cale către cer. Și tot El 
ne este Răsplata.

Concluzia o trage tot Sfântul Grigorie de Nyssa: „Ce 
este ceea ce luăm? Ce este răsplata? Ce este cununa? 
Mie mi se pare că oricare din cele făgăduite nu este altceva 
decât Domnul Însuși. Căci El este și Conducătorul luptei 
și cununa celor care biruiesc. El este Cel ce îmbogățește 
și El este bogăția...Cel ce-ți trezește dorința mărgăritaru-
lui celui bun și Se dă ție, celui care negustorești bine, ca 
mărgăritarul cumpărat” (p. 400). Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 4-a din Post, a Sfântului Ioan 

Scărarul, Sf. Ev. Marcu 9, 17-32 și Matei 4, 25; 5, 1-12, 
Vindecarea fiului lunatic și Fericirile, 29 martie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie


