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„Eu sunt Calea, Adevărul

și Viața. Nimeni nu vine

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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Editorial

Duminica iubirii și a iertării

Cui iubește mult, mult i se iartă,
iar cui i se iartă puțin, puțin iubește
– cf. Luca VII, 47
De obicei, pomenirea Sfintei Maria Egipteanca se face pe 1 aprilie, la fel cum cea a
Sfântului Ioan Scărarul este pe 30 martie –
dar și în Duminica a patra din Post. În Triodul
explicat. Mistagogia timpului liturgic, ieromonahul Macarie Simonopetritul consemnează
faptul că aceste două praznice cădeau mereu în timpul Triodului, ceea ce diminua din
importanța lor, mai ales că celor doi sfinți le
erau dedicate doar trei stihiri la Vecernie, un
canon la Utrenie și nimic mai mult. Prin urmare, transferul în ciclul liturgic mobil a permis
o mai mare atenție acordată acestor doi sfinți
și o afirmare mai explicită a legăturii lor cu
Postul Mare.
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Prăznuirea aceasta specială a Sfintei Maria Egipteanca a apărut înaintea celei închinate Sfântului Ioan Scărarul, fiind indicată
de unele manuscrise ale Triodului începând
chiar din secolul al XI-lea, deși această instituire nu a fost de la început una generală în
tot spațiul creștin. Pe de altă parte, numeroase documente au continuat să menționeze
în cea de-a cincea duminică a Postului Mare
doar pomenirea bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, rămasă până astăzi în canonul
Utreniei acestei zile.
Pericopa evanghelică a celei de-a cincea
Duminici este plină de înțelesuri duhovnicești
pentru viața noastră, iar în cultul Bisericii
pocăința Sfintei Maria Egipteanca este considerată ca fiind un adevărat chip al pocăinței
și al răstignirii duhovnicești, după cum spune
și o stihiră din cadrul slujbei Vecerniei:
„Puterea Crucii Tale, Hristoase, a făcut minune; că și aceea care mai înainte era desfrânată s-a nevoit cu nevoință pustnicească.
De unde și lepădând neputința, vitejește a
stat împotriva diavolului. Pentru aceasta luând și răsplata biruinței, se roagă pentru sufletele noastre” (Triod, Vecernia Duminicii a
cincea din Postul Mare).
Originară din Egipt, Sfânta Maria a dus,
până la un moment dat, o viață de desfrânată. Dorința ei era de a corupe cât mai
mulți bărbați, pentru a-și satisface plăcerile
trupești. Timp de 17 ani a trăit în desfrânare, iar într-o zi, pe când se adunaseră mulți
oameni să meargă la Ierusalim, pe vremea
închinării la lemnul Cinstitei Cruci, a cerut și
ea să meargă împreună cu tinerii, pe drum
continuând să păcătuiască.
Ajunsă în fața cinstitei Biserici, ceva nevăzut o oprea să intre în lăcașul de închinare
și, înțelegând că pricina era viața sa păcătoasă, s-a rugat la icoana Maicii Domnului,
promițând că dacă va fi lăsată să intre își va
schimba viața și va trăi în curăție.
(Continuare în pagina 2)
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Duminica iubirii și a iertării

(Urmare din pagina 1)
Fiindu-i împlinită rugăciunea, Sfânta Maria
a trecut Iordanul și s-a nevoit în post și rugăciune timp de 47 ani în pustie, fiind înconjurată de îngeri și înălțată în sus, în timpul rugă-

ciunilor sale. Lupta cu diavolii și cu patimile
era atât de puternică, încât adesea sfânta se
punea la pământ și nu se mișca, până când
nu se risipea ispita. Sfântul Cuvios Zosima,
cel care a găsit-o spre finalul vieții sale și a
împărtășit-o, a fost și cel care i-a îngropat trupul în pustie, în secolul al V-lea.
Învățăm, așadar, de la Sfânta Maria Egipteanca, că drumul vieții noastre trebuie să
aibă sens unic: dinspre Egiptul păcatului, al
morții și al sclaviei, spre Ierusalimul Învierii
și al Împărăției lui Hristos, ghidați fiind de
cele patru puncte cardinale ale vieții creștine
– dragostea de Dumnezeu, smerenia, milostenia și pocăința – și de un singur indicator:
Crucea cea de viață dătătoare a Mântuitorului (v. Cătălin Acasandrei, „Sfânta Maria Egipteanca ne arată cum să devenim cu acte în
regulă cetățeni ai Ierusalimului Ceresc”, Doxologia.ro).
Din pericopa evanghelică vedem că pentru dragostea de care dăm dovadă, Dumnezeu ne acordă iertarea păcatelor. Lacrimile
vărsate, ca părere de rău pentru faptele rele
pe care le-am săvârșit, sunt cele ce ne spală duhovnicește și ne întăresc spre lucrarea
virtuților: femeii nu i-a păsat că cei din jur,
cunoscând-o, o vor sorti oprobiului public,

ci pentru voința de a fi lângă Mântuitorul, în
ciuda privirilor neprietenoase a celor din jur,
primește binecuvântarea iertării și mângâierea sufletească. Asemănarea celor două Marii, Magdalena și Egipteanca, a vieții lor de
dinainte de întâlnirea cu Hristos,
ne face să luăm aminte la drumul
celor două, de după întâlnirea cu
Domnul, drum ce l-au urmat spre
mânuire: Maria din Magdala a
ales calea mărturisirii și al martiriului, Maria din Egipt a ales calea viețuirii în pustie și a mărturisirii, ambele din marea dragoste
față de Hristos. Am putea numi
astfel, pe bună dreptate, Duminica a V-a din Postul Mare ca fiind
cea a iubirii și a iertării.
Părintele Anghel-Nicolae
Păunescu
(predică la Duminica a 5-a
din Post, a Cuv. Maria Egipteanca,
Sf. Ev. Marcu 10, 32-45, a Cuvioasei:
Luca 7, 36-50, 5 aprilie)
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul XIX
1. Și pe când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit în Efes. Și găsind câțiva ucenici,
2. A zis către ei: Primit-ați voi Duhul Sfânt când ați
crezut? Iar ei au zis către el: Dar nici n-am auzit dacă este
Duh Sfânt.
3. Și el a zis: Deci în ce v-ați botezat? Ei au zis: În
botezul lui Ioan.
4. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței,
spunând poporului să creadă în Cel ce avea să vină după
el, adică în Iisus Hristos.
5. Și auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus.
6. Și punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a
venit asupra lor și vorbeau în limbi și prooroceau.
7. Și erau toți ca la doisprezece bărbați.
8. Și el, intrând în sinagogă, a vorbit cu îndrăzneală
timp de trei luni, vorbind cu ei și căutând să-i încredințeze
de împărăția lui Dumnezeu.
9. Dar fiindcă unii erau învârtoșați și nu credeau, bârfind
calea Domnului înaintea mul-țimii, Pavel, plecând de la ei,
a osebit pe ucenici, învățând în fiecare zi în școala unuia
Tiranus.
10. Și acesta a ținut vreme de doi ani, încât toți, cei ce
locuiau în Asia, și iudei și elini, au auzit cuvântul Domnului.
11. Și Dumnezeu făcea, prin mâinile lui Pavel, minuni
nemaiîntâlnite.
12. Încât și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergare
sau șorțuri purtate de Pavel, și bolile se depărtau de ei, iar
duhurile cele rele ieșeau din ei.
13. Și au încercat unii dintre iudeii care cutreierau lumea,
scoțând demoni, să cheme peste cei ce aveau duhuri rele,
numele Domnului Iisus, zicând: Vă jur pe Iisus, pe Care-l
propo-văduiește Pavel!
14. Iar cei care făceau aceasta erau cei șapte fii ai unuia
Scheva, arhiereu iudeu.
15. Și răspunzând, duhul cel rău le-a zis: Pe Iisus Îl
cunosc și îl știu și pe Pavel, dar voi cine sunteți?
16. Și sărind asupra lor omul în care era duhul cel rău
și biruindu-i, s-a întărâtat asupra lor, încât ei au fugit goi și
răniți din casa aceea.
17. Și acest lucru s-a făcut cunoscut tuturor iudeilor și
elinilor care locuiau în Efes, și frică a căzut peste toți aceștia
și se slăvea numele Domnului Iisus.
18. Și mulți dintre cei ce crezuseră veneau ca să se
mărturisească și să spună faptele lor.
19. Iar mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorie, aducând
cărțile, le ardeau în fața tuturor. Și au socotit prețul lor și
au găsit cincizeci de mii de arginți.
20. Astfel creștea cu putere cuvântul Domnului și se
întărea.
21. Și după ce s-au săvârșit acestea, Pavel și-a pus
în gând să treacă prin Macedonia și prin Ahaia și să se
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ducă la Ierusalim, zicând că: După ce voi fi acolo, trebuie
să văd și Roma.
22. Și trimițând în Macedonia pe doi dintre cei care îl
slujeau, pe Timotei și pe Erast, el a rămas o vreme în Asia.
23. Și în vremea aceea s-a făcut mare tulburare pentru
calea Domnului.
24. Căci un argintar, cu numele Dimitrie, care făcea
temple de argint Artemisei și da meșterilor săi foarte mare
câștig,
25. I-a adunat pe aceștia și pe cei care lucrau unele ca
acestea, și le-a zis: Bărbaților, știți că din această îndeletnicire este câștigul vostru.
26. Și voi vedeți și auziți că nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia, Pavel acesta, convingând, a întors multă
mulțime, zicând că nu sunt dumnezei cei făcuți de mâini.
27. Din aceasta nu numai că meseria noastră e în
primejdie să ajungă fără trecere, dar și templul marii zeițe
Artemisa e în primejdie să nu mai aibă nici un preț, iar cu
vremea, mărirea ei – căreia i se închină toată Asia și toată
lumea – să fie doborâtă.
28. Și auzind ei și umplându-se de mânie, strigau zicând: Mare este Artemisa efeseni-lor!
29. Și s-a umplut toată cetatea de tulburare și au pornit
într-un cuget la teatru, răpind împreună pe macedonenii
Gaius și Aristarh, însoțitorii lui Pavel.
30. Iar Pavel, voind să intre în mijlocul poporului, ucenicii nu l-au lăsat.
31. Încă și unii dintre dregătorii Asiei, care îi erau prieteni, trimițând la el, îl rugau să nu se ducă la teatru.
32. Deci unii strigau una, alții strigau alta, căci adunarea
era învălmășită, iar cei mai mulți nu știau pentru ce s-au
adunat acolo.
33. Iar unii din mulțime l-au smuls pe Alexandru, pe care
l-au împins înainte iudeii. Iar el, făcând semn cu mâna, voia
să se apere înaintea poporului.
34. Și cunoscând ei că este iudeu, toți într-un glas au
strigat aproape două ceasuri: Mare este Artemisa efesenilor!
35. Iar secretarul, potolind mulțimea, a zis: Bărbați efeseni, cine este, între oameni, ca-re să nu știe că cetatea
efesenilor este păzitoarea templului Artemisei celei mari
și a statuii ei, căzută din cer?
36. Deci, acestea fiind mai presus de orice îndoială,
trebuie să vă liniștiți și să nu faceți nimic cu ușurință.
37. Căci ați adus pe bărbații aceștia, care nu sunt nici
furi de cele sfinte, nici nu hulesc pe zeița voastră.
38. Deci dacă Dimitrie și meșterii cei împreună cu el au
vreo plângere împotriva cuiva, au judecători și proconsuli
care să judece, și să se cheme în judecată unii pe alții.
39. Iar dacă urmăriți altceva, se va hotărî în adunarea
cea legiuită,
40. Căci noi suntem în primejdie să fim învinuiți de
răscoală pentru ziua de azi, fiindcă nu avem nici o pricină
pentru care am putea da seama de tulburarea aceasta.
41. Zicând acestea, a slobozit adunarea.
Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Intrarea în Ierusalim!

Venind spre Pătimirea cea de bunăvoie și apropiindu-se timpul acesteia, Mielul lui Dumnezeu, Cel
care a ridicat păcatele lumii, S-a retras în împrejurimile locului de pătimire. Vine în Betania unde îl înviase
pe Lazăr, și a stat la masă cu Lazăr, autentificând
învierea lui Lazăr, ca după multe zile în care a suferit
și după cele patru în care a fost mort, a mâncat pentru
a trăi în continuare, aceeași viață pământească, spre
deosebire de Domnul Care după Înviere având fire
omenească transfigurată nu se mai supune legilor
pământești, și chiar dacă mănâncă în fața ucenicilor
nu o face din necesitate, ci pentru a întării realitatea
Învierii înaintea lor. La această masă slujește Marta,
cea care este chipul făptuirii în timp ce Maria, chipul

contemplației, stătea la picioarele Domnului și asculta
cuvântul Său.
Arătând credință și dragoste față de Dumnezeu,
atât Lazăr cât și surorile lui, Domnul le-a dăruit această mare cinste de a mânca cu El la cină. Această
dragoste o dăruiește Dumnezeu tuturor acelora care
Îl iubesc și împlinesc poruncile Lui: „Dacă Mă iubește
cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi,
și vom veni la el și vom face locaș la el” (In. 14, 23).
În pri-vința ungerii din Betania, despre care vorbesc
cei trei evangheliști: Matei, Marcu și Ioan, ocazie cu
care ucenicii, în special Iuda, cel care purta punga,
au murmurat împotriva femeii, aparent din cauza
risipei ce s-a făcut cu acest prețios mir. Vedem cum
Iuda dorea să strângă în punga pe care el o ținea,
folosită pentru cheltuielile comune, ale Domnului și
ale ucenicilor sau pentru ajutorarea săracilor, cât mai
mult, pentru a nu se simți lipsa atunci când el lua din
ea. Această patimă a iubirii de argint la care nu a
renunțat, cu toată dragostea arătată de Domnul, care
pentru a-l vindeca i-a dat să poarte el mereu banii,
avea să îi aducă condamnarea definitivă, așa cum

vom auzi în troparul cântat în săptămâna Sfintelor
Pătimiri: „Când slăviții ucenici, la spălarea Cinei s-au
luminat, atunci Iuda cel rău credincios, cu iubirea de
argint bolnăvindu-se, s-a întunecat, și judecătorilor
celor fără de lege pe Tine, Judecătorul cel Drept,
Te-a dat. Vezi, iubitorule de avuții, pe cel ce pentru
aceasta spânzurare și-a agonisit; fugi de sufletul
nesățios, cel ce a îndrăznit unele care acestea asupra Învățătorului. Cela ce ești spre toți bun, Doamne,
mărire Ție”. Problema lui Iuda și a noastră a tuturor,
a celor iubitori de arginți, este că el voia tot mai mulți,
nu se mulțumea cu ce avea și în cele din urmă a
ajuns să îl vândă inclusiv pe Hristos Dumnezeu. Așa
și noi, care prin preocupările permanente de a spori
câștigurile, nu avem timp să
mergem la biserică, pentru
a ne ruga, mai bine spus nu
avem timp pentru Dumnezeu.
Legat de această problemă trebuie să spunem, că,
deși Dumnezeu știa că Iuda
nu se va schimba și în cele
din urmă îl va vinde, totuși nu
Domnul l-a respins pe el, ci
dimpotrivă, a făcut tot posibilul de a-l salva, pentru ca în
cele din urmă, Iuda a fost cel
care l-a respins și l-a vândut
pe Domnul. Aceasta arată
că Dumnezeu nu acționează
în funcție de preștiința Sa, ci
în funcție de bunătatea Sa,
pentru ca atunci când va avea
loc judecata faptelor noastre să nu se poată plânge
cineva că Dumnezeu nu i-a dat și lui șansa de a se
schimba și ar fi fost în felul acesta nedreptățit de El.
Sfinții Evangheliști Matei și Marcu spun că mirul
a fost turnat pe capul Domnului, în timp ce Ioan
spune că a fost turnat pe picioarele Lui, această
aparentă nepotrivire se lămurește astfel: „Vedeți
smerenia acestei femei sfinte? Ea nu I-a uns capul,
ci picioarele. Abia pe urmă Îi unge și capul. Așadar,
prima dată Îi spală picioarele, apoi capul. Dar ea
începe cu picioarele pentru a fi găsită demnă de
a-I unge capul. Căci acei care sunt smeriți, așa
cum este scris, vor fi înălțați și cei care se înalță pe
sine vor fi smeriți (Luca 18, 14)… Și ea Îi ștergea
picioarele Sale nu cu un prosop, ci cu părul său,
pentru a arăta o mai mare slujire adusă Domnului…
Alegoric, femeia a anticipat chipul Bisericii care cu
adevărat, în deplinătatea credinței, își aduce cucerni-cia față de Hristos. Și aceasta, El o primește
ca pe o foarte prețioasă mireasmă” (Cromatius din
Aquilea, Predica 2, 2-3, traducere pentru doxologia.
ro de Alexandra Zurba).
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Iisus însă a zis: lăsați-o, căci pentru ziua îngropării
Mele l-a păstrat. Pe săraci pururea îi aveți cu voi, dar
pe Mine nu Mă aveți pururea. Cum trebuie înțelese
aceste cuvinte? Când tot Domnul a zis: Eu sunt cu
voi în toate zilele până la sfârșitul veacului (Mt. 28,
20). El vorbea de prezența Sa fizică, din punctul de
vedere al firii omenești pe care Și-a asumat-o prin
Întrupare, pentru că după Înviere, El s-a arătat timp
de patruzeci de zile ucenicilor Săi și apoi S-a înălțat
la cer, stând de-a dreapta Tatălui, dar din punct de
vedere al harului Său cel nevăzut, al slavei Sale celei
dumnezeiești necuprinse, Domnul nu ne părăsește
niciodată! Răutatea și orbirea căpeteniilor iudeilor
este atât de mare încât nu numai că au crezut în
Domnul Hristos, dar și mai rău, cău-tau ca și pe Lazăr
să-l omoare din nou pentru că din cauza lui, mulți
credeau în Hristos, uitând că Cel care l-a sculat din
morți odată îl poate readuce din nou la viață chiar
dacă a fost omorât, așa cum și pe Sine Însuși S-a
înviat după ce a fost omorât.
După această uimitoare minune mulțimile Îl
ovaționează și Îl primesc ca pe un Împărat, la Intrarea în Ierusalim, deși Domnul vine cu o înfățișare
smerită, călare pe mânzul asinei, care nu are nici
o asemănare cu somptuozitatea unui alai imperial.
„Osana, Celui ce vine întru numele Domnului, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!”
strigau mulțimile împlinind profeția făcută cu 400 de
ani înainte de Întruparea Domnului de către Zaharia:
„Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica
Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept
și biruitor; smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei”
(Zaharia 9, 9). Astfel că Intrarea Domnului în Ierusalim devine sărbătoarea biruinței vieții asupra morții,
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așa cum s-a întâmplat în cazul lui Lazăr, o anticipare
a biruinței Domnului asupra propriei Sale morți și
implicit o anticipare a Învierii tuturor așa cum cântăm
în troparul Praznicului de astăzi care este comun cu
cel al sărbătorii Învierii lui Lazăr: „Învierea cea de
obște mai înainte de Patima Ta încredințând-o, pe
Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule.
Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței
purtând, Ție Biruitorului morții strigăm: Osana Celui
dintru înălțime, bine ești cuvântat, Cel ce vine întru
numele Domnului”.
Intrarea Domnului în Ierusalim este drumul Mântuitorului spre Sfintele Pătimiri, unde va primi moartea,
ca apoi prin Învierea Sa să ridice firea omenească
în Împărăția cerurilor. Revenirea Sa în Ierusalimul
cel pământesc este pentru încredințarea Ucenicilor
că El a înviat din morți, ca ei să creadă cu adevărat
că moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Acest
ultim drum al Domnului spre Ierusalim se actualizează de fiecare dată în cadrul Sfintei Liturghii, în
timpul Vohodului Mare – al ieșirii cu Cinstitele Daruri
de pâine și vin care sunt luate de la proscomidi-ar
și duse pe Sfânta Masă, ce simbolizează altarul de
jertfă și mormântul Domnului. De aceea credincioșii
cântă imnul îngerilor numit Heruvic: „Noi, care pe
heruvimi cu taină închipuim, și făcătoarei de viață
Treimi întreit-sfântă cântare aducem, toată grija cea
lumească să o lepădăm. Ca pe Împăratul tuturor, să
primim, pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele
îngerești. Aliluia. Aliluia. Aliluia”.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 6-a din Post, a Floriilor,
Sf. Ev. Ioan 12, 1-18, 12 aprilie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Tristețea întunericului și bucuria luminii1
Hristos a înviat din morți, cu moartea pre
moarte călcând, și celor din morminte viață
dăruindu-le! (Troparul Sfintelor Paști)
Săptămâna Patimilor are ca punct culminant Vinerea înjositoarei Răstigniri a Fiului Omului. În această
zi, în toate bisericile ortodoxe, credincioșii participă la
denia Prohodului, toată slujba desfășurându-se într-o
atmosferă plină de tristețe, în care întunericul devine
atotstăpânitor. Această stare anticipează emoția pe
care creștinii o au și la slujba din noaptea sfântă a
Paștelui, atunci când, cu lumânările neaprinse în
mâini, așteaptă cu nerăbdare să vină chemarea preotului din fața ușilor împărătești: Veniți de luați lumină!
Odată cu episodul Cinei celei de Taină, lumina
dispare încetul cu încetul și totul în jur este cuprins
de noapte, de obscur, de cenușiu, de tristețe, până
în momentul slăvitei Învieri a Mântuitorului. În prim-

planul tuturor scenelor rămâne Domnul Hristos,
singura sursă de lumină detectabilă în întunecata
priveliște, dar și aceasta este destul de palidă pe
lângă strălucitoarea Sa arătare de pe Muntele Tabor
(Matei XVII, 2; Marcu IX, 2-3; Luca IX, 29).
Ca Unul care Își cunoaște dinainte sfârșitul (Matei
XXVI, 21, 46; Marcu XIV, 18; Ioan XIII, 21; XVIII, 4),
Iisus devine un personaj tragic, căci este întristat
până la moarte (Matei XXVI, 38; Marcu XIV, 34;
Luca XXII, 44) și plânge ca un neputincios în grădina
Ghetsimani, lacrimile însângerate prelingându-I-se
pe pământ (Luca XXII, 44). Cina are loc după căderea serii (Matei XXVI, 20; Marcu XIV, 17). Apoi vine
arestarea Mântuitorului din toiul nopții (Ioan XVIII, 3),
care arată întunericul în care se află arhiereii de la
templu: În toate zilele fiind cu voi în templu, n-ați întins
mâinile asupra Mea. Dar acesta este ceasul vostru
și stăpânirea întunericului (Luca XXII, 53; subl. n.).
(Continuare în pagina 6)

1. Publicat în săptămânalul Timpul, anul VI, nr. 17 (269), 29 aprilie – 5 mai 2005, p.17
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Tristețea întunericului și bucuria luminii

(Urmare din pagina 5)

Decorul este cum nu se poate mai întunecat, ca
în tragediile clasice din antichitate: seară, tristețe,
lacrimi de sânge, tulburare în miez de noapte, iar
personajul principal din scenă este Domnul Iisus
Hristos. El e lumina ce licărește cu ultimele zvâcniri
înainte de stingere.
Proorocii Vechiului Testament, dar și Sfinții Apostoli L-au mărturisit pe Mântuitorul ca fiind lumina lumii
(Isaia XLIX, 6; LX, 1; Ioan I, 4; I Ioan II, 8). Însuși
Hristos S-a numit pe Sine lumina lumii nu o dată, ci
în repetate rânduri (Ioan III, 19; VIII, 12; IX, 5; XII,
46, ș.a.).
Identificarea Domnului cu lumina ne întărește
credința în dumnezeirea Sa. Iisus, Fiul Omului, este
Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu-Omul. El, Fiul
Tatălui ceresc, este născut din veșnicie, așa cum spunem și în Simbolul de credință: Credem și în Domnul
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care din Tatăl S-a
născut mai înainte de toți vecii; lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate
s-au făcut. Fiul are deci aceeași fire dumnezeiască
precum are și Tatăl și Duhul Sfânt. Când au formulat
această învățătură despre Iisus Hristos la Sinodul I
Ecumenic de la Niceea din 325, Sfinții Părinți au folosit comparația și metafora în alcătuirea dogmei. Cei
din tabăra eretică a lui Arie, care negau dumnezeirea
lui Iisus, i-au pus pe ortodocși într-o încurcătură care
părea fără ieșire: Dacă Fiul a avut fire dumnezeiască,
înseamnă că atunci cât a fost Iisus pe pământ, Tatăl
a fost golit de firea dumnezeiască. Deci Fiul nu avea
cum să aibă și firea dumnezeiască, ci a avut-o doar
pe cea omenească. Drepții Părinți au răspuns astfel
arienilor, încercând să explice dogma: Fiul are fire
dumnezeiască precum are și Tatăl, dar o mai are și pe
cea omenească. Dacă avem o lumânare care arde, o
lumină, și luăm o alta să o aprindem de la ea, atunci și
cea de-a doua are acum aceeași flacără ca și prima,
dar prima nu și-a pierdut flacăra pentru că s-a aprins
de la ea cealaltă și cea de-a doua lumânare (lumină)
are aceeași flacără ca și prima. Așa cum luăm lumină
din lumină, tot așa și Fiul este Dumnezeu adevărat
din Dumnezeu adevărat, născut din Tatăl, nu creat
de Tatăl și care S-a născut mai înainte de toți vecii.
Fiul este născut mai înainte de crearea lumii (Ioan
I, 1; VIII, 58, XVII, 5; Coloseni I, 17), căci înainte
de a-Și începe lucrarea, Tatăl a zis: Să fie lumină!
(Facere I, 3). Lumina primordială este una spirituală,
pentru că cea materială avea să fie făcută în ziua
a patra a creației, odată cu soarele, luna și stelele
(Facere I, 14-17). Lumina divină, necreată (născută,
nu făcută), a inundat întunericul primordial. Deși l-a
copleșit, întunericul nu a fost distrus și a devenit
mediul diavolului și locul unde vor sălășlui și cei ce

îi vor sluji (Matei XXV, 41). Locul gătit oamenilor
care s-au închinat lui Dumnezeu este în lumină. În
prima sa epistolă sobornicească, Sfântul Apostol și
Evanghelist Ioan spune: Ce era de la început, ce am
auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile
noastre au pipăit despre Cuvântul vieții, ce am văzut și
am auzit, vă vestim și vouă și aceasta este vestirea pe
care am auzit-o de la El și v-o vestim: că Dumnezeu
este lumină și nici un întuneric nu este întru El, iar dacă
umblăm întru lumină, precum El este în lumină, atunci
avem împărtășire unul cu altul și sângele lui Iisus, Fiul
Lui, ne curățește pe noi de orice păcat (I Ioan I, 1, 3,
5, 7). Prin aceasta apostolul Ioan întărește ceea
ce Domnul spusese după intrarea Sa în Ierusalim:
Umblați cât aveți Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu știe unde
merge. Cât aveți Lumina, credeți în Lumină, ca să
fiți fii ai Luminii (Ioan XII, 35-36), reluând astfel un
îndemn pe care îl adresase în predica de pe munte:
Voi sunteți lumina lumii. Așa să lumineze lumina
voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele
voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru
Cel din ceruri (Matei V, 14, 16; Romani XIII, 11-14; I
Corinteni V, 5-10).
Lumina lumii, în clipele cele de pe urmă, abia
mai pâlpâie. Iisus e părăsit de ucenici (Matei XXVI,
56); singur în fața acuzatorilor Săi. Este bătut, hulit,
batjocorit, scuipat (Marcu XIV, 65; Luca XXII, 63-65).
După o noapte neagră, plină de amar, este trimis la
Pilat, apoi la regele Irod (Luca XXII, 7), supus batjocurilor, zeflemelilor și remarcilor dușmănoase (Luca
XXII, 10-12). Ajuns iarăși în fața lui Pilat, Domnul este
judecat și pedepsit în cel mai crud mod cu putință.
Este biciuit, încununat cu spini, bătut cu trestia peste
cap, împovărat cu unealta de tortură să Și-o ducă pe
Golgota, răstignit, hulit, huiduit, adăpat cu oțet și cu
smirnă, ocărât și asemănat cu tâlharii crucificați care
sunt așezați lângă El. Privitorii amatori de spectacole
publice macabre Îl apostrofează, bătrânii, arhiereii și
cărturarii Îl jignesc, iar Hristos cade pradă deznădejdii
(Ioan XIX, 1-3, 16-18; Luca XXIII, 33, 35-39; Marcu
XV, 23, 27-32). Iar ca finalul trist să fie și mai apăsător, Iisus moare mișcând întreaga creație: făpturile
îngerești s-au înspăimântat (Prohodul, starea I,
strofa I), soarele și luna și-au ascuns fața (Luca XXIII,
44-45), pământul s-a cutremurat, iar mormintele s-au
deschis (Matei XXVII, 51-52).
Iosif din Arimateea împreună cu apostolul Ioan,
Fecioara Maria și femeile mironosițe înfășoară trupul
mort al Domnului în giulgiu și îl pun într-un mormânt
pe care Pilat îl va pecetlui și întări cu pază (Marcu
XV, 40-47; Matei XXVII, 65-66).
Cortina grea a întunericului cade peste întreaga
scenă. Epilogul este așteptat cu nerăbdare, dar
nimeni nu poate face nimic. Dacă umblă cineva
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ziua, nu se împiedică pentru că vede lumina acestei
lumi, iar dacă umblă cineva noaptea se împiedică,
pentru că lumina nu este în el (Ioan XI, 9-10), spune
Mântuitorul.
E nevoie de lumină. Să fie lumină! Lumina biruitoare a întunericului Se arată: HRISTOS A ÎNVIAT!
La slujba din miez de noapte a Slăvitei Învieri,
plângem de bucurie, ne îmbrățișăm și cu greu realizăm că ceea ce ni se întâmplă este adevărat. Da,
Domnul, adevărat a înviat! Cântăm, căci tristețea
morții este alungată de parfumul de tămâie, iar bisericile sunt inundate de lumina candelabrelor și a
miilor de lumânări.

Freamătul mulțimii se potolește, iar în acompaniamentul sfârâitului de lumânări aprinse, din amvon
răsună Cuvântul de învățătură al Sfântului Ioan
Gură de Aur, de la Slujba Sfintei Învieri: De este
cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu, să se
bucure de acest Praznic frumos și luminat. De este
cineva slugă înțeleaptă, să intre, bucurându-se, în
bucuria Domnului său (cf. Matei XXV, 21, 23; n.n.).
De s-a ostenit cineva postind (cf. Ioil I, 14; II, 15, n.n.),
să-și ia acum răsplata. De a lucrat cineva din ceasul
cel dintâi, să-și primească astăzi plata cea dreaptă.
De a venit cineva după ceasul al treilea, mulțumind
să prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al
șaselea, să nu se îndoiască nicidecum, căci cu nimic
nu va fi păgubit. De a întârziat cineva până în ceasul
al nouălea, să se apropie, nicidecum îndoindu-se. De
a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să
nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind
Stăpânul, primește pe cel din urmă ca și pe cel dintâi,
odihnește pe cel din al unsprezecelea ceas ca și pe
cel ce a lucrat din ceasul dintâi (cf. Matei XX, 1-16,
n.n.); Și pe cel din urmă miluiește (cf. Matei IX, 13;
XV, 32; n.n.), și pe cel dintâi mângâie (cf. Ioan XIX,
27; n.n.); și aceluia plătește, și acestuia dăruiește;
și faptele le primește (cf. Matei XVI, 27; n.n.) și
gândul îl ține în seamă (cf. Matei IX, 21; n.n.), și
lucrul îl prețuiește și voința o laudă (cf. Matei XXVI,
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6-13; n.n.). Pentru aceasta, intrați toți întru bucuria
Domnului nostru (cf. Matei XXV, 21, 23; n.n.): și cei
dintâi, și cei de al doilea, luați plata (cf. Matei V, 12;
n.n.). Bogații și săracii împreună bucurați-vă! (cf.
Luca XIV, 12-24; VI, 23; n.n.). Cei ce v-ați înfrânat
și cei leneși, cinstiți ziua. Cei ce ați postit și cei ce
n-ați postit, veseliți-vă astăzi (cf. Matei IX, 14-15;
Luca V, 34; Marcu II, 19-20; n.n.). Masa este plină,
ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă
flămând (cf. Luca XV, 23; n.n.). Gustați toți din ospățul
credinței; împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să
nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat Împărăția
cea de obște (cf. Isaia XXV, 6; Matei XIX, 29; Luca
XXII, 30; n.n.). Nimeni să nu se tânguiască
pentru păcate, că din mormânt iertarea a
răsărit (cf. Ioan XX, 15; n.n.). Nimeni să nu
se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi
moartea Mântuitorului (cf. I Corinteni VI,
20; VII, 23; n.n.); a stins-o pe ea Cel ce a
fost ținut de ea (cf. Isaia XXV, 8; Corinteni
XV, 3-4, 20; n.n.). Prădat-a iadul Cel ce S-a
pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune,
fiindcă a gustat din trupul Lui. Și aceasta mai
înainte înțelegând-o Isaia a grăit: Iadul, zice,
s-a amărât, întâmpinându-Te pe Tine jos;
amărâtu-s-a, că s-a stricat. S-a amărât că
a fost batjocorit; s-a amărât că a fost legat
(cf. Isaia XIV, 9, 11; n.n.). A primit ceea ce
vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea (cf.
Isaia XIV, 12, 15; Luca X, 18; n.n.). Unde-ți
este, moarte, boldul? Unde-ți este, iadule, biruința?
(cf. Osea XIII, 14; I Corinteni XV, 54-55; n.n.). Înviat-a
Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos și au
căzut diavolii. Înviat-a Hristos și se bucură îngerii (cf.
Matei XXVIII, 5; Marcu XVI, 6; n.n.). Înviat-a Hristos
și viața stăpânește (cf. Matei XXVIII, 18; Ioan I, 4;
XIV, 8; n.n.). Înviat-a Hristos și nici un mort nu este
în groapă (cf. Matei XXVII, 52-53; n.n.); că Hristos,
sculându-Se din morți, începătură celor adormiți S-a
făcut (cf. I Corinteni XV, 20; n.n.). Lui se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin (Penticostar,
tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, ediția a șaptea, Editura
Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București,
1988, p.26-27).
Puterea mântuitoarei Cruci și dulceața biruitoarei
Învieri, să ne umple viața cu sănătate deplină, cu
putere, cu tărie, cu credință, cu har și cu belșug de
bucurii duhovnicești, ca întru lumina ce a alungat
întunericul să putem mărturisi: Hristos a înviat! și
să putem răspunde cu aceeași hotărâre: Adevărat
a înviat!
Părintele Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Învierea Domnului, Sfintele Paști,
Sf. Ev. Matei 28, 1-15; Ioan 1, 1-17, 19 aprilie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin,
Episcopul Romanului (14 aprilie)

S

I
POES

Dumitra Groza

Sfântul Ierarh Pahomie,
În satul Gledin s-a născut,(1671)
Din ținutul Bistrița-Năsăud
Și în dreaptă credință crescut.

Din cauza deselor războaie,
Pe călugări i-a adunat,
Că erau risipiți prin păduri
Și-o obște mare a format,

Au venit, în anul 1706,
Câțiva boieri la vânătoare;
Ajungând lângă chilie,
L-au găsit din întâmplare.

Mama, prezbitera Ana,
Și preotul Eftimie,
L-au botezat Petru și i-au dat
O aleasă educație.

De peste 300 de călugări
Și duhovnici buni a rânduit;
Săptămânal se spovedeau
Și pe Domnul au preamărit.

Noaptea s-au rugat împreună
Și din Sfânta Scriptură-au vorbit;
De înțelepciunea și sfințenia
Vieții lui, boierii s-au uimit.

Crescut din copilărie
În frica de Dumnezeu
Și dragoste de Biserică,
A ales drumul strâmt și greu.

A stabilit câțiva călugări
Luminați, ca să traducă
Din operele Sfinților Părinți
Și ajutor să le aducă,

Văzând „piatra prețioasă”
Ascunsă-n astă pustie,
Boierii i-au sugerat
Ca episcop să le fie.

Ascultând de porunca sfântă:
„Cel ce voiește să vină…”
A lăsat părinți, prieteni…
Urmând chemarea divină.

Că-n jurul Mănăstirii Neamț,
Mulți sihaștri se nevoiau
Și pentru hrana duhovnicească
Traducătorii se străduiau.

Cuviosul se smerește,
Spunând că este păcătos,
Deși era vrednic de cinste
C-avea sufletul luminos

Fiind vremuri tulburi în Ardeal,
Spre Moldova s-a îndreptat
Și-n obștea Mănăstirii Neamț,
Cu bucurie s-a prezentat.

Văzând deșertăciunile vieții
Și iubind viața pustnicească,
Pahomie, în pădurile seculare
A hotărât să locuiască.

Și cunoștea Scrierile
Sfinților Părinți toate,
Iar Sfânta Scriptură perfect,
Având cunoștințe bogate.

Cu iubire nețărmurită
Și dragoste de Dumnezeu
Intră-n viața călugărească,
Hotărât să slujească mereu.

Aici, în post și rugăciune
Cuviosul, doi ani a sihăstrit,
Cu darul Domnului Hristos
Duhovnicește a sporit.

I-a binecuvântat spunând
Că vor găsi-n poiană vânat
Și ajungând ei acolo
Spusele li s-au confirmat.

Dorindu-și viața pustnicească
Și iubind, de tânăr, pe Hristos,
A fost tuns în monahism (1697)
Slujind în viață cu folos.

Știa cele viitoare,
Și-adâncul Scripturii-nțelegea,
Era lucrător al rugăciunii
Și multe suflete povățuia.

Rămânând fără episcop,
Domnul, Mihail Racoviță, s-a sfătuit,
Cu Mitropolitul țării și boierii
Să găsească-un preot cinstit.

Parcurge toată rânduiala
Și încercările duhovnicești,
Îndeplinind cu smerenie
Ostenelile călugărești.

A plecat apoi în pelerinaj (1704)
În cunoscuta Mănăstire
Pecerska, petrecând aici 2 ani
Pentru a Domnului cinstire.

Boierii au intervenit
Și pe Pahomie l-au propus;
Știind că nu vrea dregătorie,
La Iași, printr-un șiretlic, l-au adus.

Luând jugul lui Hristos,
Sfântul Pahomie a urmat,
Sfatul marilor duhovnici
De la Neamț și l-a respectat.

Pe Sfântul Dimitrie al Rostovului,
Aici-n Lavră-l întâlnește
Și de a cărui întrevedere,
Se bucură și se folosește.

I-au pus mai multe întrebări
Plimbându-l prin toată Scriptura;
S-au convins de înțelepciunea
Și întreaga sa învățătură.

În foarte scurt timp a ajuns
La măsura dascălilor,
Pe care i-a avut model,
Mergând drept pe urmele lor.

Au petrecut împreună
Multe zile în rugăciune,
Au analizat Sfânta Scriptură,
Fiind dăruiți cu înțelepciune.

Prin răspunsurile date,
Pe aleșii țării i-a uimit
Și au simțit harul divin
Cu care era acoperit,

Învrednicindu-se rapid
De darul măreț al preoției,
A fost ales stareț al lavrei,
Pe măsura vredniciei.(1702-1704)

Se întoarce la metanie
Și-aici se face sihastru,
În Muntele Chiriacu,
Într-un loc destul de aspru,

Că stăpânea atât de bine
Dogmele dreptei credințe;
Cu o minte ascuțită
Îmbogățită prin cunoștințe.

Ca stareț, Pahomie a creat
Un curent de reînnoire
Duhovnicească al obștii,
Investind multă iubire.

C-a refuzat egumenia,
Dorindu-și un loc liniștit
Unde să se poată ruga,
Fiind credincios și smerit.

Au strigat toți într-un glas
Ca, Pahomie, episcop să fie
Și cu toții deodată
S-au umplut de bucurie.
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A fost hirotonit episcop
Și șapte ani a păstorit
Episcopia Romanului
Într-un mod desăvârșit.

Să scrie și să citească,
Sfântului Pahomie i-a plăcut
Și prin exemplul personal
Și la ucenicii săi a trecut.

Având o dragoste fierbinte,
Pentru Domnul Iisus Hristos,
A strălucit în Biserică,
Făcând doar ce este de folos.

Ca Episcop al Romanului
Pahomie a fost numit (18 dec. 1706),
Iar în anul următor(18 ian. 1707),
Arhiereu hirotonit.

Le recomanda și celorlalți
Pentru folosul sufletesc,
Fiind cărți de mare valoare,
Cu conținut duhovnicesc.

A iubit viața pustnicească,
Dar a îmbinat viața toată,
Activitatea de episcop (egumen),
Cu rugăciunea neîncetată.

În slujirea de episcop,
De toate el s-a îngrijit,
Fiind un foarte bun gospodar
Și chivernisitor desăvârșit.

Cartea „Cheia înțelesului”
O recomandă cu căldură,
Făcând un cuprins al lucrării,
Spre a le fi de învățătură.

Pe 14-15 noiembrie 2006,
Canonizarea sa a fost aprobată
De Sfântul Sinod al BOR
Și-ntr-un gând binecuvântată,

Cu responsabilitate, 7 ani,
Pe credincioși a păstorit
Și doar preoți cu viață aleasă,
Pahomie, a hirotonit.

O bogată bibliotecă,
Cu osteneală-a adunat,
Dăruind-o Mănăstirii Neamț
Și cu dragoste-aici le-a lăsat.

Iar în anul următor (2007),
A fost slujba de canonizare
În Biserica parohială din Gledin,
Fiind o mare realizare,

Ca episcop, l-a uns domn
Pe Nicolae Mavrocordat,
În Biserica „Sfântul Nicolae”
(Pe 8 nov. 1711) și l-a binecuvântat.

A făcut chiar și o listă (52 cărți)
Spre a nu fi înstrăinate;
Precizând să fie citite
Și cu grijă să fie păstrate.

C-am mai câștigat un sfânt,
Ce se roagă neîncetat
Pentru neamul românesc,
Cel de Sfântul Andrei creștinat.

Retras din scaunul episcopal,
În osteneli și rugăciune,
Lecturând mult și meditând
A crescut în înțelepciune.

Alte 42 de lucrări
„Schitului Pocrov” le-a dăruit
Și „Izvor de zestre Pocrovul” (1711-1802)
Despre lucrări a amintit.

Prin vrerea lui Dumnezeu,
Sfintele Moaște s-au aflat (sept. 2013)
Răspândind bună mireasmă,
În loc curat și binecuvântat.

La poalele Muntelui Chiriacu,
Cu permisiune s-a retras
Împreună cu câțiva ucenici
Și-aici mai mult timp a rămas.

A legat chiar cu blestem
Pe cel ce ar cuteza,
Dintr-un oarecare motiv,
Cărțile spre a le înstrăina.

Că-n pronaos la „Pocrov”
Ucenicul său Lazăr le-a adus
În scurt timp după plecarea la cer
Și cu evlavie, aici, le-a pus.

Sofronie, Macarie, Lazăr
Și Ioachim l-au însoțit;
Formând o mică obște,
Mult de tot ei au muncit.

Tipărituri și manuscrise
Cu osteneală a achiziționat,
Primite-n dar și cumpărate,
La Neamț și la Pocrov le-a cedat.

Prin Sfântul Ierarh Pahomie,
Să-L lăudăm pe Dumnezeu,
Care ne-a dat astfel de sfinți
Ce se roagă pentru noi mereu.

Aici, în sihăstria sa, Pahomie,
O biserică a construit
Intitulată „Pocrovul”
Și reguli stricte a rânduit:

„Rostul de aur” de Sf. Dimitrie
Al Rostovului, l-a adus
Împreună cu „Viețile Sfinților”
Și-n biserica lui le-a pus.

(14 aprilie 2020)

Monahii păstrau tăcerea,
Carne, niciodată, nu mâncau,
Făceau priveghere de toată noaptea
Și-n ascultare desăvârșită viețuiau.

A format apoi ucenici
Ce activitatea i-au continuat,
Chiar și alte centre de cultură
Prin concepția sa a influențat.

Având hramul „Pocrovul” sau
„Acoperământul Maicii Domnului”
Schitul era o binecuvântare
Pentru liniștea monahului.

Și în Transilvania, munca sa
A fost bine cunoscută,
Mai ales că era bistrițean
Cu o viață sfântă, de toți știută.

În anul 1717, a plecat la Kiev
Unde a rămas până la sfârșit,
Și-n 14 apr. 1724, la Pecerska,
Viața pământească-a părăsit.

Rămâne și pentru noi toți,
Un model de viață curată,
De trăire pentru Dumnezeu,
Cu-o activitate binecuvântată.

Avea o personalitate
Culturală bine conturată,
Formată la Mănăstirea Neamț
Și-apoi la Kiev dezvoltată,

A rămas un ecou de prețuire
A adevăratelor valori,
Lăsând pentru generații
Lucrări, minunate comori.

C-aici, era binecunoscuta
Școală a Mitropolitului
Român, Petru Movilă,
Fiul domnitorului. (Simion Movilă)

A fost dintre cei mai de seamă
Clerici cărturari ai timpului,
Cu smerită cugetare
Și-o viață-nchinată Domnului.

Sursă foto: doxologia.ro
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Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
Purtătorul de biruință

Ca un izbăvitor al celor robiți și celor
săraci folositor, neputincioșilor doctor,
conducătorilor ajutător; purtătorule de biruință,
Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre (Tropar)
Astăzi, Biserica face pomenirea Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, preaslăvitul
ostaș al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest
preaviteaz ostaș al Împăratu-lui ceresc s-a născut în
Capadocia, dintr-o familie creștină aleasă. Încă din
fragedă copilărie s-a deprins pe sine la toată fapta cea
bun, fiind crescut în frică de Dumnezeu de către mama
sa, care era din Cezareea Palestinei, unde ea avea
multă avere.
După ce tânărul Gheorghe a ajuns la vârsta potrivită,
a fost luat la oaste, iar fiindcă era viteaz și iscusit
în rânduiala sa, a fost ridicat la gradul de tribun și i
s-a încredințat un corp de armată spre a-l conduce.
Arătându-se apoi a fi mare luptător și biruitor în
războaie, a fost cinstit de împăratul Dioclețian cu rangul
de comite și în cele din urmă a fost numit comandant
al armatei romane de răsărit. Totuși, hotărându-se o
mare persecuție împotriva creștinilor, el s-a împotrivit
planurilor împăratului, mărturisind cu mare îndrăzneală
pe Iisus Hristos.
Atunci împăratul într-atât s-a tulburat pentru vitejeasca
împotrivire a sfântului, încât nu putea nici vorbi și a făcut
semn antipatului Magnețiu să-i răspundă lui Gheorghe.
Acesta, chemându-l mai aproape, i-a zis: „Cine te-a
îndemnat să vorbești cu atâta îndrăzneală?” Iar sfântul
i-a răspuns: „Adevărul!”. Din întrebările și răspunsurile
ce au urmat, s-a constatat că este creștin și gata a pătimi
pentru Hristos. Atunci însuși Dioclețian a încercat prin
cuvinte măgulitoare a-l atrage pe sfântul, dar el a rămas
hotărât în mărturisirea sa. După aceea, a fost dus în
temniță și supus torturilor celor mai grele, punându-i-se
o piatră mare pe piept, încât aproape l-a strivit.
A doua zi, înfățișându-se înaintea împăratului cu
pieptul turtit, Gheorghe abia putea să mai vorbească.
Apoi, mărturisind că rămâne nestrămutat în hotărârea
sa, a fost legat de o roată și sfâșiat cu fiarele ascuțite.
Aceste chinuri le suferea sfântul cu multă răbdare,
lăudând pe Dum-nezeu din adâncul inimii. Iar împăratul,
crezând că a murit, a plecat plin de bucurie, însă
Gheorghe a fost dezlegat și vindecat de rănile sale de
îngerul lui Dumnezeu. Iar ostașii, mirându-se de cele
întâmplate, au mers și spus toate acestea împăratului. Și
venind Sfântul Gheorghe în mijlocul lor sănătos ca mai
înainte, mulți s-au minunat și au crezut în Iisus Hristos,
Care preamărește pe sfinții Săi. Însăși împărăteasa
Alexandra, văzând pe mucenic tămăduit prin puterea lui
Dumnezeu și auzind de arătarea îngerească, a crezut
în Dumnezeu, cunoscând adevărul.
Împăratul a poruncit apoi ca Sfântul Gheorghe să fie
îngropat într-o groapă cu var nestins, dar și de aici a

ieșit nevătămat. A fost încălțat cu încălțăminte de fier, cu
piroane înroșite în foc, care l-au rănit greu la picioare,
dar în chip minunat s-a vindecat. A doua zi, Dioclețian
a îndemnat pe mucenic să jertfească idolilor, dar el cu
multă îndrăzneală mărturisind credința în Hristos, a fost
bătut cu curele de piele, până ce trupul său s-a umplut
de răni. Dar văzând împăratul că s-a făcut din nou
sănătos și crezând că este fermecător, a poruncit unui
vrăjitor renumit, Atanasie, să-l omoare cu otravă. Dar
nici otrava nu l-a vătămat. După aceasta, sfântul înviind
pe un mort, mulți au crezut în Iisus Hristos, între care și
vrăjitorul Atanasie. Iar peste noapte, Sfântului Gheorghe
i s-a arătat Domnul în vis și l-a îmbărbătat, vestindu-l că
în curând va primi cununa muceniciei.
Deci a doua zi, Dioclețian a încercat din nou să
înduplece pe Sfântul Gheorghe cu cuvinte blânde, dar
mucenicul fiind dus în templul lui Apollo, prin rugăciunile
sale a risipit toți idolii la pământ. Auzind aceasta,
împărăteasa Alexandra n-a mai putut tăinui credința
sa și, alergând la locul unde se afla marele mucenic
Gheorghe, a început a striga: „Dumnezeul lui Gheorghe,
ajută-mi, că numai tu ești atotputernic!” Atunci împăratul,
văzând că toate încercările lui sunt zadarnice, a
poruncit să-i taie capul atât sfântului, cât și împărătesei
Alexandra, soția sa. Deci ostașii ducându-i la locul de
tăiere, Sfânta împărăteasă Alexandra a murit pe cale,
iar ostașul lui Hristos, Sfântul Gheorghe, după ce s-a
rugat lui Dumnezeu, mulțumindu-I pentru binefacerile
primite, și-a plecat capul cu bucurie și a primit cununa
cea neveștejită a muceniciei în ziua de 23 aprilie.
Dar și după moarte, Sfântul Gheorghe a făcut multe
minuni, pe care le putem citi pe larg în Viețile Sfinților
și dintre care vom aminti aici doar câteva. A izbăvit pe
un copil din robia saracinilor și l-a adus într-o clipă din
Creta în casa părinților săi. A adus, de asemenea, din
robie de la Ierusalim, pe copilul unui preot, pe când
acesta slujea Sfânta Liturghie, la pomenirea Sfântului
Gheorghe. A scăpat, ca un viteaz ostaș al lui Hristos, pe
un tânăr Gheorghe din robie și multe alte minuni a făcut.
Moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe au fost
așezate în orașul Lida din Țara Sfântă, într-o biserică
unde veneau credincioși din țările creștine și primeau
sănătate și ajutor. Însă după secole de liniște, Palestina
a ajuns sub ocupație arabă și turcească, iar sfintele sale
moaște au fost aduse în Europa și împărțite la biserici
și mănăstiri. La biserica sa din Lida se mai păstrează
mormântul Sfântului Gheorghe, candela sa din care
se miruiesc pelerinii și lanțurile de fier cu care marele
mucenic a fost legat în temniță.
Să ne rugăm și noi Sfântului Gheorghe cu următoarele
cuvinte: „O, Mucenice Gheorghe, nume dulce și scump
tuturor credincioșilor, această scurtă laudă, ce o aducem
ție, cu blân-dețe primește-o și de tot felul de întâmplări
ferește pe cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!” Amin.
Mihai-Ionuț Coană
(reflecție la 23 aprilie,
Sf. Ev. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2)
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Clonarea

Deși în trecut, ideea de clonare părea să aparțină de
domeniul fantasticului (pentru unii chiar și astăzi pare de
neconceput), totuși ea a devenit realitate. Doar că marea
întrebare care se pune este aceea dacă ea e bună sau
nu. În cele ce urmează, vom afla răspunsul la această
între-bare. Știința a reușit până în ziua de astăzi când
scriem acest articol să cloneze numai corpul (prima oară
al unui animal o oaie, apoi și trupul uman), nu și sufletul
omenesc.
Mai înainte de a răspunde la această mare enigmă a
clonării, consider că este necesar să o definim ce este.
Clonare, clonaj (engl. înmulțire, reproducere, de la gr.
klon, lăstar, mlădiță) e producerea unui număr mare de
molecule identice de ADN sau de celule, pornind de la o
singură celulă ancestrală de ADN sau de la o moleculă.
Clonă (gr. klon, lăstar, mlădiță, engl. clone) este cultura
celulară născută dintr-o singură celulă. Toate aceste celule
sunt genetic identice1. Mai departe, vom da o definiție mai
complexă a clonării.
Cuvântul clonare provine din grecescul „klon”, tradus
în limba română prin „germen”, „vlăstar” sau „rămurică”.
„Clonarea e operațiunea de creare a unui germene dintr-un
material genetic preexistent sau, mai simplu spus, crearea
unui organism care e o copie genetică perfectă a unui
alt organism. Există două tipuri de clonare: reproductivă
(crearea unui organism nou) și terapeutică (folosită în
cadrul cercetării științifice sau în situații de intervenții
medicale). La început ambelor procese se folosesc
aceleași tehnici, dar ele diferă apoi în privințe importante”2.
Cred că aceasta este mai explicită pentru înțelesul nostru.
Acum, după ce am văzut ce este clonarea, cred că a
venit timpul să prezentăm de ce aceasta se consideră a fi
bună, ceea ce vom demonstra că nu este deloc adevărat.
În sensul admiterii clonării au fost aduse următoarele
argumente:
- Aduce beneficii rasei umane (prelungirea vieții și
eradicarea bolilor), clonele putând să fie utilizate ca bănci
de organe pentru organismul original.
- Este un act natural pentru că cel care o face este
parte a naturii.
- Este fiabilă.
- Este etică și respectă libertatea persoanei, permițând
cuplului a avea un copil și evitând adopția la cupluri
homosexuale.
- Nu încalcă religia: dacă Dumnezeu a permis omului
a o descoperi, înseamnă că o vrea.
- Nu este periculoasă, deși efectele ei sunt comparabile
cu cele ale energiei atomice.
După ce le-am respectat opinia adepților clonării, ne
vom opri aici cu diplomația și va trebui să luăm apărarea
învățăturii Bisericii, care nu este de acord cu clonarea.
Bioetica creștin-ortodoxă are rezerve și temeri mari
față de o mulțime de aspecte ale clonări, pe care le vom
prezenta în cele ce urmează:
- Ignorarea valorii personale a corpului uman: să nu
uităm că miracolul procreării umane este unicitatea ființei
umane, unicitatea persoanei, omul însuși fiind, în esență,
o teologie a persoanei, adică o existență care strigă întrun mod unic „Există Dumnezeu!”, clonarea relativizează,
micșorează până la dispariție expresia ,,persoanei unice”.
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- Excluderea relației sexuale dintre soți: prin clonare
dispare acel ,,...a cunoscut-o Adam pe Eva, femeia sa, și a
zis: «Am dobândit om de la Dumnezeu»” (Facere 4, 1). Atât
epoca poligamă a Vechiului Testament cât și epoca nunții
ca Taină a Bisericii creștine nu prevăd altă normalitate
decât împreunarea soților pentru nașterea de prunci.
- Posibilitatea de a se naște copii în cupluri homosexuale,
când unul dintre parteneri oferă nucleul și aduce clona în
interiorul cuplului, a conlucra la săvârșirea păcatului este
la fel de păcat ca a înfăptui păcatul.
- Creează posibilitatea de a se naște copii în cuplurile
lesbiene: unul dintre femei dă ovulul, celălalt dă nucleul,
iar clona se întoarce în cuplul aberant.
- Posibilitatea periculoasă de selectare a embrionilor:
până la eugenie, cu toate abuzurile ei, nu este decât un
pas
- Posibilitatea de a se naște copii dintr-un singur
părinte: femeia oferă atât ovulul, cât și celula somatică
cu nucleul; aceasta este o cale posibilă de a se împlini
profețiile unor Sfinți Părinți ca antihristul să se nască dintr-o
desfrânată, fără bărbat (cu scopul de a imita cât mai mult
lucrarea Mântuitorului, pentru marea înșelare).
- Posibilitatea de a se naște copii din trei părinți:
- Un bărbat oferă celula somatic cu nucleul, o femeie
oferă ovulul și – eventual – altă femeie oferă uterul,
această realitate discordantă în planul somatic este
imposibil să nu se răsfrângă asupra personalității clonei
și în planul psihologic sau spiritual.
- Clonarea creează motivația și bazele practicării
eugeniei – un flagel de natură antihristică, combătut de
toate sistemele morale din istoria contemporană: ideea că
s-ar putea obține numai oameni geniali, frumoși, puternici,
și idea că s-ar putea obține numai oameni sănătoși. Să
nu uităm că Hristos a venit în lume pentru cei slabi, orbi,
șchiopi, gârbovi, neputincioși, săraci.
- Obținerea unor clonați ca bancă de organe ar fi
un atestat criminal la statutul embrionului de persoană
umană.
- Clonarea intrată în practica curentă ar crea ușor falsa
impresie că moartea ar putea fi învinsă pe această cale.
Aceasta ar fi o cădere infernală în mrejele materiei, căci
comută nemurirea de la suflet la trup, e ca și cum un om
cu sufletul nemântuit ar gusta din pomul vieții veșnice.
Evident, ar fi multe de spus împotriva clonării, însă
consider că argumentele prezentate sunt suficient de
explicite. Cine ar fi citit argumentele în favoarea clonării,
cred că ar fi fost de acord cu ea. Dar, am văzut că
argumentele pe care le oferă Biserica împotriva ei, sunt
mult mai explicite și sunt mult mai de dat crezare decât cele
prezentate inițial pentru. Nu suntem împotriva medicinei
și a științei în general, deoarece și acestea ne-am adus
niște mari beneficii, dar aceasta nu înseamnă că trebuie
să ajungem să facem tot ceea ce am putea face.
Ionuț-Cătălin Popescu
masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Craiova
1. Lăcrămioara OCHIUZ, Terminologie medicală şi farmaceutică,
Ed. Polirom, Iași, 2011, p. 43.
2. Comitetul pentru știință, inginerie și politică publică, 2002 și
Consiliul Național de Etică, 2004 cf. Viorica COȘIER, Inginerie genetică,
Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, p. 20.
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Toma (ne)credinciosul
Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele
și adu mâna ta și o pune în coasta Mea
și nu fi necredincios, ci credincios (v. 27)

În a doua duminică după Paști ne sunt înfățișate două
arătări ale Domnului cel Înviat către grupul mai restrâns
al ucenicilor Săi, al acestora pe care El i-a ales și i-a numit „Apostoli” (Lc. 6, 13) și care aveau să fie martori prin
excelență ai Învierii Sale.
Mântuitorul S-a arătat viu după patimile și moartea Sa
unui număr destul de mare de persoane. Aceste arătări
sunt cele mai importante dovezi ale adevărului Învierii
Domnului. Deși prin Înviere trupul luat de Mântuitorul din
Sfânta Fecioară a încetat a mai fi un trup pământesc, deși
Domnul cel Înviat nu mai ține propriu-zis de lumea noastră și nu mai este supus incidențelor istorice, totuși, prin
faptul că El S-a arătat unor persoane concrete, Învierea
este un fapt istoric.
Sfânta Scriptură ne vorbește despre mai multe arătări
ale Domnului Celui înviat, fără ca vreuna din aceste scrieri
să aibă pretenția unei prezentări exhaustive. Este vrednic
de notat că Sfântul Apostol Pavel rânduiește alături de celelalte arătări și întâlnirea cu Hristos Cel înviat de care s-a
învrednicit el însuși, la câțiva ani după Învierea și Înălțarea
Domnului (I Cor. 15, 8-9). Astfel, dacă Sfântul Evanghelist
Luca circumscrie seria arătărilor
la cele 40 de zile dintre Înviere
și Înălțare, Sfântul Apostol Pavel
socotește că poate trece dincolo
de această perioadă și că întâlnirea lui însuși cu Hristos poate
sta alături de cele ale martorilor
de la început.
După ce S-a arătat Mariei
Magdalena și tuturor femeilor
mironosițe, apoi în drumul spre
Emaus la doi ucenici, apoi lui
Petru, spre seară S-a arătat
ucenicilor care erau adunați întro casă din Ierusalim – probabil
casa mamei viitorului Evanghelist
Ioan Marcu – o casă ale cărei
uși le încuiaseră de frica iudeilor. El a intrat prin ușile
încuiate – căci trupul Său nu mai era pământesc – le-a
dat ucenicilor pacea Sa, i-a încredințat de adevărul Învierii,
arătându-le mâinile și coasta Sa, care purtau semnele
rănilor de la cuie și de la suliță și prin darul Sfântului Duh
le-a conferit puterea de a ierta păcatele. Domnul, preamărit acum prin Înviere, Se manifestă ca Acela Care dă
pe Duhul Sfânt (Ioan 7, 39).
Partea a doua a Evangheliei cuprinde relatarea întâlnirii
cu Toma (Ioan 20, 24-29). Fiind dedicată Sfântului Apostol
Toma, această Duminică a intrat în mentalitatea colectivă ca fiind Duminica lui Toma „necredinciosul”. Intenția
Sfântului Evanghelist Ioan n-a fost nici pe departe de a
ni-l prezenta pe Toma ca pe un necredincios, deoarece
la arătarea dinainte, ceilalți Apostoli au avut și ei nevoie
de dovezi prin care să creadă că Cel ce li s-a arătat este
Iisus. Și lor le-a arătat Mântuitorul „mâinile și coasta Sa”

(Ioan 20, 20). Așadar, ceilalți ucenici „s-au bucurat văzând
pe Domnul” (v. 20) după ce au primit încredințare de la
El. Chiar și în drumul spre Emaus, ucenicii s-au arătat
„zăbavnici cu inima” în a crede în Înviere. Numai după ce
primesc adevărul Învierii, ucenicii se constituie martori ai
acestui adevăr.
De fapt, necredința lor este mustrată de Domnul, cum
ne spune Sfântul Evanghelist Marcu: „i-a mustrat pentru
necredința și împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe
cei ce-L văzuseră înviat” (Mc. 16, 14). Astfel că Toma nu
mai trebuie văzut ca o excepție în grupul Apostolilor, căci
necredința sa nu pare a fi mai mare sau mai vinovată decât a celorlalți zece. Prin prisma îndoielii lui, după cum îi
spune și numele (Toma – geamăn, dublu, îndoit), pare să
fie un om ezitant. El nu primește mărturia celorlalți Apostoli, dorește mai degrabă și chiar pretinde o experiență
personală a întâlnirii cu Hristos Cel Înviat, și încă una
palpabilă, în care el să vadă semnul cuielor și rana din
Coastă. Așa a considerat el că poate să identifice pe Iisus
pe Care-l cunoștea înainte de Sfintele Pătimiri, de moarte
și de Înviere.
Domnul îi face pe plac lui Toma și se arată la fel
ca ucenicilor prima dată, trecând prin ușile încuiate și
adresându-se direct lui: „Adu degetul tău încoace și vezi
mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în Coasta Mea
și nu fi necredincios, ci credincios” (v. 27). Ceea ce s-a
petre-cut apoi ne arată că Toma
n-a rămas necredincios, ci credincios, ba mai mult, el face o
puternică mărturisire de credință:
„Domnul meu și Dumnezeul
meu!”. Ori, cuvintele lui nu sunt
rodul pipăirii și al vederii, ci sunt
rodul credinței. Sfântul Apostol
Pavel ne va spune că nimeni
nu poate face mărturisirea că
„Domn este Iisus decât în Duhul
Sfânt” (I Cor. 12, 3). Astfel, Toma,
în Duhul Sfânt, dovedește deplin
și definitiv că inima sa este străpunsă de harul credinței. Toma
necredinciosul devine, hotărât,
Toma credinciosul.
Poate că nu întâmplător în capitolul următor al Evangheliei, Toma reapare alături de ceilalți ucenici credincioși
(Ioan 21, 14). Toma L-a revăzut pe Domnul și a participat cu ceilalți la o pescuire minunată (Ioan 21, 4-11) și
a cinat cu El la masă. El nu a rămas un necredincios,
căci istoria de mai târziu a Bisericii ne arată că în India,
primele comunități creștine sunt rodul lucrării misionare a
Sfântului Apostol Toma. Astfel, Biserica din Malabar (India)
se numește „Biserică a creștinilor Sfântului Toma”. L-a
propovăduit pretutindeni pe Iisus cel înviat și L-a mărturisit
cu un dor nespus că este „Domnul și Dumnezeul său”.
De același dor să ne umplem și noi astăzi, la pomenirea
Apostolului Toma celui credincios! Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 2-a după Paști, a Sfântului
Apostol Toma, Sf. Ev. Ioan 20, 19-31, 26 aprilie)
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