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TAINA CĂSĂTORIEI (II)
Abordare interconfesională

C

Sfintele Taine –
generalităţi

ondiţiile necesare omului pentru a se putea
mântui sunt în număr
de trei: harul, credinţa
şi faptele bune. Aşadar,
la loc de frunte sau pe plan
principal stă harul divin care
este absolut necesar pentru
mântuirea
personală
sau
subiectivă a omului şi comuniunea lui cu Dumnezeu în Hristos, har care se revarsă peste
fiinţa noastră prin cele şapte
Sfinte Taine.
Conform “Învăţăturii de
credinţă creştin ortodoxă”,
Sfintele Taine sunt “lucrări
văzute prin care, în chip nevăzut se pogoară asupra omului
harul lui Dumnezeu”.[1] Totodată, sunt punţi de legătură,
de trecere şi de participare la o
nouă realitate, la viaţa în Dumnezeu Treime. Sfintele Taine
sunt “şapte posibilităţi concrete de integrare sau reintegrare a vieţii noastre individuale în viaţa trupului eclesial. În
acelaşi timp, aceste sunt tot
atâtea evenimente de realizare
şi manifestare a Bisericii, a constituirii harismatice a creaţiei
celei noi, care primeşte viaţă
de la Duhul”.[2]

Instituirea Tainei
Căsătoriei

U

na dintre cele şapte Sfinte
Taine instituite de Fiul
lui Dumnezeu este Taina
Nunţii, a Cununiei sau
Căsătoria. Taina nunţii este “un
act sfânt, de origine dumnezeiască, în care, prin preot, se
împărtăşeşte harul Sfântului
Duh, unui bărbat şi unei femei
ce se unesc liber în căsătorie,
care sfinţeşte şi înalţă legătura
naturală a căsătoriei la demnitatea reprezentării unirii duhovniceşti dintre Hristos şi Biserică”.
[3]
Familia a fost instituită de
Dumnezeu încă din Rai şi binecuvântată (Facerea 1,28), însă,
harul divin în adevăratul sens al
cuvântului se revarsă peste
familie prin Taina Nunţii pe care
Fiul lui Dumnezeu a instituit-o
prin participarea Sa la nunta din
Cana Galileei (Ioan 2, 1-11).
Prin participarea Sa la această
nuntă Mântuitorul a binecuvântat la rândul Său familia şi totodată a ridicat nunta la rangul de
Sfântă Taină. Majoritatea exegeţilor văd în această pericopă,
care este şi Evanghelia rânduită
să se citească în cadrul slujbei de

Cununie – adevărata consfinţire dumnezeiască a Nunţii ca
realitate tainică legată de iconomia mântuirii. După învăţătura Bisericii ortodoxe, cât şi
după cea a Bisericii Apusene,
Taina Cununiei a fost instituită de Mântuitorul Hristos la
această nuntă din Cana Galileei. Totodată, pentru ambele
Biserici , Taina Nunţii “îşi are
temeiul în voinţa Mântuitorului, Care a restabilit monogamia şi a conferit căsătoriei
dimensiunea spirituală a harului dumnezeiesc.”[4]
Spre deosebire de Bisericile
protestante, atât pentru Biserica Ortodoxă şi cea RomanoCatolică, noţiunea de căsătorie, în calitatea ei de Taină,
“presupune că omul nu este
numai o fiinţă cu funcţiuni
fiziologice, psihologie şi sociologice, ci, în aceeaşi măsură
sau mai înainte de toate, fiu al
Împărăţiei lui Dumnezeu, ceea
ce înseamnă că viaţa lui, în
întregime, pune în discuţie
Continuare în pagina 2
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valorile veşnice şi chiar pe
Dumnezeu Însuşi.”[5] Această
afirmaţie nu este însă valabilă
pentru protestanţi din moment
ce ei nu găsesc în Taina Cununiei nici materie, nici transmitere de har dumnezeiesc astfel
încât resping această taină. Ei
o acceptă numai ca rânduială
dumnezeiască pentru transmiterea neamului omenesc. Aceştia consideră şi căsătoria celor
necredincioşi şi nerenăscuţi
deopotrivă de sfântă şi cu
nimic mai prejos decât căsătoria creştinilor. În acest mod a
apărut căsătoria civilă, care nu
are nevoie de binecuvântarea
Bisericii lui Hristos. Aceasta
face inutilă orice întărire şi
sfinţire a legăturii conjugale,
prin solemnitate şi rugăciuni
bisericeşti.[6]
Cele două Biserici, Ortodoxă şi Catolică se sprijină pe
texte scripturistice când afirmă
că Nunta sau Căsătoria este
una dintre cele şapte Sfinte
Taine instituite de Hristos,
Taine prin care se revarsă asupra omului harul divin. Unul
din aceste texte este cel de la
Efeseni 5,32: “Taina aceasta
mare este; iar eu zic: în Hristos
şi în Biserică”. Având la bază
cuvintele Sfântului Apostol
Pavel, cele două Biserici învaţă
că Nunta devine Taină a Bisericii, familia se sfinţeşte şi devine
ea însăşi o “mică biserică” care
are menirea de a sfinţi lume,
prin cei uniţi prin căsătorie.
Folosind cuvântul “taină” şi
parcă el însuşi cutremurat de
adâncimea ei mistică, “Pavel
stabileşte aici, într-o formulă
conclusivă la învăţătura că
“bărbatul este cap femeii aşa
cum şi Hristos îi este cap Bisericii” (relaţie de subordonare
în care însă iubirea sfinţitoare
transcende mistic însăşi ideea
de inegalitate), adevăratul
caracter şi adevăratul conţinut
al conjugalităţii creştine”.[7]
Avându-se în vedere caracterul de Taină al Căsătoriei,
pentru Biserica de Răsărit şi

cea de Apus, în cadrul acesteia
“omul îi aduce Bisericii viaţa lui
naturală ca să-i fie altoită pe
modul de existenţă eclezial,
modul care imortalizează natura.
Prin această taină, căsătoria nu
mai este pur şi simplu un eveniment de relaţie şi de cunoaştere
reciprocă, limitat la puterea iubitoare a naturii. Relaţia şi cunoaşterea dintre soţi devin un eveniment eclesial, ele au loc nu
numai în interiorul naturii ci şi
al Bisericii.”[8]
Însuşirile esenţiale ale
Căsătoriei

C

u privire la însuşirile
esenţiale ale Tainei Căsătoriei, Biserica Ortodoxă
şi cea Romano-Catolică
afirmă că acestea sunt: unitatea
şi indisolubilitatea. Cea dintâi
însuşire evidenţiază că ea este o
legătură între un singur bărbat şi
o singură femeie (monogamia),
iar cea de-a doua, arată că
această legătură nu se poate desface după bunul plac, ea fiind
încheiată pentru întreaga viaţă,
după cuvintele Mântuitorului
Hristos: “Ceea ce a împreunat
Dumnezeu, Omul să nu despartă” (Matei 19,6).[9]
a. unitatea
Cu privire la unitatea căsătoriei, cele două Biserici sunt de
acord că ideea de unitate reiese
în mod spontan şi necesar din
analiza naturii adevăratei căsătorii, în aşa fel că fără ea nu se
poate concepe nici semnificaţia
întemeierii unei familii. Unirea
normală dintre un bărbat şi o
femeie este unirea monogamică.
Pentru Biserica Ortodoxă şi cea
Catolică unitatea monogamică a
căsătoriei rezultă şi din analiza
avantajelor pe care ea le prezintă
în viaţa conjugală şi familială:
1. Căsătoria monogamică este,
mai întâi, conformă cu condiţiile
biologice ale speciei umane;
2. Ea favorizează categoric
procrearea;
3. Favorizează în mod egal
demnitatea, virtuţile şi fericirea

soţilor;
4. Întăreşte legăturile familiei şi prin acestea şi pe cele
sociale;
5. Copiii, la rândul lor, sunt
mai favorizaţi prin viitoarea
stabilitate conjugală;
6. Părinţii înşişi se bucură
de o viaţă prelungită în blândeţe şi forţă, de o atmosferă de
tandreţe şi respect ce este pentru vârsta îmbătrânită ceea ce
este pentru trupul obosit patul
de odihnă;
7. Unitatea monogamică se
acordă cu formele cele mai
înalte ale moralei şi religiei,
care o proclamă ca singura
căsătorie admisibilă.[10]
b. indisolubilitatea
Dacă în ceea ce priveşte
unitatea Tainei Căsătoriei nu
există deosebiri între cele două
Biserici, cu privire la indisolubilitatea acestei Taine lucrurile
stau altfel. Indisolubilitatea
Căsătoriei ca taină reiese din
cuvintele Mântuitorului: “Ceea
ce Dumnezeu a unit, omul să
nu desfacă”(Matei 19,6). În
aceste cuvinte ale lui Hristos
cu privire la indisolubilitatea
căsătoriei ia naştere ideea că
adevărata căsătorie este o legătură care are în ea tăria veşniciei.
Deşi Mântuitorul accentuează indisolubilitatea Căsătoriei, totuşi El evidenţiază o singură excepţie admisă pentru
desfacerea căsătoriei, excepţie
care are în vedere păcatul
adulterului: “Eu însă vă spun
vouă: Că cine va lăsa pe femeia
sa, în afară de pricina de desfrânare, o face să săvârşească
adulter, şi cine va lua pe cea
lăsată
săvârşeşte
adulter”
(Matei 5,32).
Biserica Răsăriteană, bazându-se pe cuvintele Mântuitorului, admite divorţul, ca dispensă divină. Spre deosebire
de Biserica Ortodoxă, cea Catolică nu admite în nici un fel
divorţul, inclusiv în cazul
adulterului.
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După Evanghelie, adulterul
“distruge realitatea însăşi,
esenţa mistică a căsătoriei. Iubirea fiind materia Tainei, schimbul de promisiuni nu este decât
o mărturisire simptomatică a
prezenţei reale a iubirii. Adulterul dovedeşte că n-a mai
rămas nimic din materia Tainei. Divorţul nu este decât o
constatare a absenţei, o dispariţie , o distrugere a iubirii”.[11]
Acceptând divorţul, Biserica Ortodoxă face dovada
nemărginitului ei respect faţă
de persoana umană. Dacă ea
îngreunează totuşi divorţul şi
îşi exprimă net rezervele,
aceasta este din dorinţa de a
preveni orice uşurare şi a avertiza cu privire la pericolul de
compromitere a vieţii omului.
Aşadar, Biserica Ortodoxă,
bazată pe cuvântul Fiului lui
Dumnezeu nu admite divorţul
celor căsătoriţi decât în cazul
când unul dintre ei a rupt unitatea prin adulter. Ba mai mult!
Biserica Ortodoxă, spre deosebire de cea Catolică mai îngăduie să cunune pe cel în cauză
dacă divorţul nu s-a produs
din vina lui, dar nu mai mult
decât de trei ori. Pentru a doua
căsătorie impune o pocăinţă şi
o oprire de la Sfânta Împărtăşanie pe durata a doi ani, iar
pentru a treia, pe timp de cinci
ani.[12] De asemene, în rugăciunile ce se rostesc în cadrul
slujbei acestei căsătorii se cere
iertarea păcatelor celor care se
cunună: “Stăpâne, Doamne
Dumnezeule… iartă fărădelegile robilor tăi, chemându-i pe
dânşii la pocăinţă, şi dându-le
lor iertarea greşelilor, curăţirea
păcatelor … celor de voie şi
celor fără de voie, Acela ce ştii
neputinţa firii omeneşti”.[13]
Deşi Biserica Ortodoxă nu
cunună pe cineva mai mult
decât de trei ori, totuşi, faţă de
a doua nuntă a manifestat
întotdeauna rezerve. Biserica
primară sfătuia preotul să nu
ia parte la masa de nuntă. A
treia căsătorie este doar tolerată. Sinodul de la Constantin-

opol, din anul 920, declară cea
de-a patra căsătorie nulă.[14]
În timp ce întreaga atenţie a
Bisericii Catolice este îndreptată
numai spre divorţ, iar nu pe cauzele care îl generează, Biserica
Ortodoxă se ocupă în primul
rând de cauze.
La polul opus, Biserica de
Apus nu îngăduie în nici un caz
divorţul, impunând numai separarea provizorie a celor doi soţi
care nu se înţeleg, cu toate că, în
împrejurări excepţionale, Papa
dezleagă cununia, considerând-o
ca nefăcută, îndeosebi la capetele
încoronate.[15] Dimpotrivă, Biserica Răsăritului, consideră adulterul cauza canonică şi principală a divorţului, însă în practică
ea permite desfacerea căsătoriei
şi pentru alte motive: apostazia
sau lepădarea de credinţă, o
boală gravă (lepra, sifilisul, mutilarea voluntară), nebunia incurabilă, atentarea la viaţa celuilalt a
unuia dintre soţi. Astfel motivele
pentru care Biserica Ortodoxă
îngăduie divorţul sunt: moartea
materiei însăşi a Tainei, a iubirii,
prin adulter; moartea religioasă
prin apostazie; moartea civilă
prin condamnare; moartea fizică
prin absenţă.[16]
Biserica Catolică, plecând de
la cuvintele Mântuitorului “cel
care se căsătoreşte cu cea lăsată
săvârşeşte adulter” care au
caracter general şi absolut,
afirmă că în caz de desfrânare, se
îngăduie lăsarea femeii, dar nu
şi o nouă însoţire datorită faptului că acea căsătorie există.
Biserica de Apus nu admite
divorţul care loveşte în indisolubilitatea Tainei Căsătoriei căci,
pentru ea cuvintele Mântuitorului “oricine va lăsa pe femeia sa,
în afară de pricină de desfrânare,
şi se va însura cu alta, săvârşeşte
adulter” (Matei 19,9) nu evidenţiază de loc acest lucru. În aceste
cuvinte, Biserica de Apus vede
prin exegeţii ei o adâncire şi o
extindere a legii din partea Mântuitorului astfel:
1. Iisus nu admite nici un
temei pentru lăsarea femeii;
2. Înfierează recăsătoria ca un
adulter;

3. Apreciază adulterul după
principiile juridice ca o lezare a
drepturilor bărbatului, dar le
extinde, văzând în adulter şi
un delict împotriva femeii proprii;
4. Mântuitorul ridică femeia
la acelaşi rang cu bărbatul;
5. Adulterul femeii (Matei
5, 31) este doar motiv de lăsare
a ei şi nu de desfacere a căsătoriei.[17]
Numai că aceste interpretări sunt, în parte, eronate.
Desfrânarea este privită de
către Domnul drept pricină de
despărţire, astfel încât Biserica
Ortodoxă, din cauză că ordinea naturală a căsătoriei este
indisolubil legată de cea spirituală, a iubirii, în lumina
Logosului întrupat, admite
divorţul şi cea de-a treia căsătorie numai atunci când încetează iubirea din cauza infidelităţii conjugale.
Neputinţa Bisericii Catolice
de a exprima caracterul specific eclesial al căsătoriei creştine
şi încercarea de a-l introduce,
în măsura în care îl percepe, în
cadrul legitimităţii formale, se
traduce şi prin ideea de‑a prezenta despărţirea soţilor în
două feluri, şi anume: perfectă
şi imperfectă, arătând prin
forma despărţirii imperfecte a
căsătoriei menţinerea principiului indisolubilităţii. Despărţirea imperfectă ar fi aceea în
care soţii rămân pe mai departe
în legătura căsătoriei, în următoarele condiţii:
1. Nu mai sunt datori să-şi
îndeplinească datoriile lor de
soţi (separarea de aşternut) şi
2. Nu mai sunt datori să
locuiască împreună (separarea
de masă).
Biserica Ortodoxă răspunde
acestor încercări cu privire la
neacceptarea divorţului de
către Biserica Catolică astfel: în
primul rând, separarea exterioară a soţilor pentru infidelitate, adică separarea de aşternut şi de masă, era necunoscută
la iudei şi în Biserica veche.
Apoi cuvintele Mântuitorului
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“cel care se căsătoreşte cu cea
lăsată săvârşeşte adulter” nu
se referă la femeia care a fost
lăsată din motiv de desfrânare,
ci numai la femeia care a fost
lăsată , în mod arbitrar. Chiar
presupunând că şi cuvintele
“cel care se căsătoreşte cu cea
lăsată…” au caracter general
şi, potrivit lor, se opreşte căsătoria soţului vinovat, nu reiese
de aici că soţul nevinovat nu
este îndreptăţit să încheie o
nouă căsătorie. Dându-i dreptul să se despartă, Mântuitorul
Hristos nu-l opreşte de la o
nouă căsătorie; nici nu există
vreun motiv convingător pentru ca acela care a suferit să fie
lipsit de o nouă însoţire, prin
cununie[18].
Alte deosebiri cu
privire la Taina
Căsătoriei între
Biserica Ortodoxă şi
cea Catolică

O

altă deosebire între cele
două Biserici cu privire
la Taina Căsătoriei este
aceea că, Biserica de
Apus a instituit celibatul întregului cler, ceea ce nu este
drept, deoarece este împotriva
învăţăturii Sfintei Scripturi şi a
Sfintei Tradiţii, în timp ce Biserica Ortodoxă opreşte doar
căsătoria episcopilor. Căsătoria
clerului cu excepţia episcopului în cadrul Bisericii Ortodoxe
se întemeiază pe cuvintele Sf.
Apostol Pavel care spune că
preotul trebuie să fie: “fără de
prihană, bărbat al unei singure
femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini…Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure femei să-şi chivernisească
casele şi pe copiii lor” (1 Timotei 3, 2-12). Aşadar, una dintre
calităţile pe care preoţii, cât şi
diaconii Bisericii Ortodoxe trebuie să o aibă este aceea de a fi
căsătoriţi, pe când Biserica
Catolică a impus celor trei
trepte celibatul.
Biserica Ortodoxă spre deosebire de cea Romano-Catolică
a îngăduit pe temeiul revelaţiei

cuprinse în Sfânta Scriptură şi
Sfânta Tradiţie căsătoria preoţilor, deşi nu interzice celibatul
sau starea monahală. Doar episcopii sunt aleşi din monahilor
sau a celor celibi: “Prescripţiile
precise ale canoanelor, privitoare
la căsătoria preoţilor, nu cer
numaidecât ca fiecare să se căsătorească înainte de hirotonie, ci
lasă pe candidat liber să se căsătorească sau să intre necăsătorit
în preoţie. Hotărârea însă trebuie
luată înainte de hirotonie, pentru
că, dacă intră în cler căsătorit,
clericul nu mai poate desface
căsătoria pentru motiv de evlavie (Canonul 5 Apostolic; Canonul 13 Trulan) şi tot astfel dacă a
intrat necăsătorit, după hirotonie
nu se mai poate căsători (Canonul 26 Apostolic; Canonul 14
Calcedon)”[19].
Biserica Catolică dominată de
un juridism şi formalism de origine medievală, nu a ajuns încă
la înţelegerea instituţiei căsătoriei ca realitate religios-morală,
din cauza disjuncţiei pe care o
face între instituţie şi viaţă. În
Biserica Ortodoxă lucrurile stau
altfel căci ea aşează în primul
rând viaţa, transmisibilă de la o
generaţie la alta de credincioşi,
fiind de natură spirituală şi
obiectivă totodată. În Biserica
Ortodoxă canoanele nu sunt
orânduite în modul în care se
găsesc legile de drept, adică nu
sunt instituţionalizate ca norme
juridice. Sf. Părinţi nu au întărit
canoanele privitoare la căsătorie
pentru a se asemăna literei care
ucide, ci le-au încredinţat menirea de a sluji vieţii celei noi
aduse de Hristos[20].
O altă deosebire evidentă
între cele două Biserici cu privire
la Taina Căsătoriei este aceea că,
în Biserica Catolică a fost introdusă ideea de contract, idee care
corespunde spiritului juridic din
teologia romano-catolică. Din
acest punct de vedere, Căsătoria
prezintă toate elementele de perspectivă prin care se încadrează
între categoriile dreptului canonic, punând în umbră ordinea
morală propriu-zisă[21].

Astfel Biserica Catolică consideră căsătoria ca un contract
din care recurg următoarele:
1. Prin puterea sa, acest contract este sfânt şi religios,
având ca autor pe Dumnezeu
Însuşi;
2. Este un contract natural
care dintr-o raţiune singulară
se fondează în natură şi tinde
la binele naturii şi al întregului
neam omenesc;
3. Consensul dintre cei doi
nu poate fi înlocuit de nici o
putere omenească sau autoritate exterioară;
4. Căsătoria prin sine şi prin
natura sa este un contract perpetuu, care ne conduce până la
moarte, fiind vorba despre o
perpetualitate pe care nu o are
nici unul din celelalte contracte;
5. Soţii sunt astfel legaţi,
încât nu pot desface prin consens natural sau în alt mod
contractul matrimonial, încheiat valid şi hotărât[22].
BIBLIOGRAFIE
*** Biblia sau Sfânta Scriptură,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1991
*** Aghiasmatar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002
*** Învăţătura de credinţă creştin
ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1952
Lucrări şi studii
Andruţos, Hr., Simbolica, traducere de Iustin Moisescu, Editura Centrului Mitropolitan al Olteniei, Craiova, 1955
Codrescu, Răzvan, Teologia sexelor în Taina Nunţii, Editura Christiana, Bucureşti, 2002
Evdochimov , Paul, Taina iubirii,
traducere de Gabriela Moldoveanu,
Editura Christiana, Bucureşti, 1994
Floca, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Drept
canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I. Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1990
Gavrilă, Pr. Dr. Vasile, Cununia –
viaţa întru Împărăţie, Editura Fundaţia Românească, Bucureşti, 2004
Moldovan, Pr. Prof. Ilie, Adevărul
şi frumuseţea căsătoriei, Alba Iulia,
1996
Popescu, Pr. Prof. Dr. Dumitru,
Iisus Hristos Pantocrator, Editura

Pag. 5 † An IV, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2014
Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005
Stăniloae, Pr. Prof. Dumitru, Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. III,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al
Bisericii
Ortodoxe
Române,Bucureşti, 2003,
Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor;
Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Dogmatica Ortodoxă, Editura Renaşterea, Cluj, 2000
Yannaras Christos, Abecedar al
credinţei, traducere Pr. Dr. Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 1996
Idem, Libertatea moralei, traducere de Mihai Cantuniari, Editura
Anastasia, Bucureşti, 2000
Reviste
Pr. Ilie Moldovan, Canoanele şi
raportul lor cu Revelaţia divină, în
Ortodoxia, nr. 2, 1976
Note bibliografice:
[1] Învăţătura de credinţă creştin
ortodoxă, Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1952, p. 171;
[2] Christos Yannaras, Abecedar
al credinţei, traducere Pr. Dr. Constantin Coman, Editura Bizantină,
Bucureşti, 1996, p. 167;

[3] Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2003, p. 183;
[4] Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu,
Iisus Hristos Pantocrator, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005,
p. 372;
[5] Pr. Dr. Vasile Gavrilă, Cununia –
viaţa întru Împărăţie, Editura Fundaţia
Românească, Bucureşti, 2004, p. 56;
[6] Hr. Andruţos, Simbolica, traducere de Iustin Moisescu, Editura Centrului Mitropolitan al Olteniei, Craiova,
1955, p. 323;
[7] Răzvan Codrescu, Teologia sexelor în Taina Nunţii, Editura Christiana,
Bucureşti, 2002, p. 160;
[8] Christos Yannaras, Libertatea
moralei, traducere de Mihai Cantuniari,
Editura Anastasia, Bucureşti, 2002,
p. 167;
[9] Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran;
Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Dogmatica Ortodoxă, Editura Renaşterea, Cluj,
2000, p. 324;
[10] Pr. Prof. Ilie Moldovan, Adevărul şi frumuseţea căsătoriei, Alba Iulia,
1996, p. 75;
[11] Paul Evdochimov, Taina iubirii, traducere de Gabriela Moldoveanu,
Editura Christiana, Bucureşti, 1994,
p. 253;

[12] Pr. Prof. Dumitru Stăniloae,
op. cit., pag. 192;
[13] Aghiasmatar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2002, p. 108;
[14] Paul Evdochimov, op. cit.
p. 248;
[15] Hr. Andruţos, op. cit., p.
321
[16] Paul Evdochimov, op. cit.
p. 247;
[17] Joseph Herkenroth, Die
Etik Jesu, Dusseldorf, 1926, p. 197,
apud Pr. Prof. Ilie Moldovan, op.
cit., p. 84;
[18] Hr. Andruţos, op. cit., p.
322;
[19] Arhid. Prof. Dr. Ioan Floca
Drept canonic otrodox. Legislaţie şi
administraţie bisericească, vol. I.
Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1990, p. 282;
[20] Pr. Ilie Moldovan, Canoanele şi raportul lor cu Revelaţia
divină, în Ortodoxia, nr. 2, 1976, p.
373;
[21] Ibidem, p. 59;
[22] Felix M. Capello, Tractatus
canonico-moralis de saccramentis,
vol IV, par.I-II. De matrimonio, ed.
IV , Romae, 1939, 1, 27, apud Pr.
Prof. Ilie Moldovan, op. cit., p. 60.

Pag. 6 † An IV, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2014

Anul Nou
ncă un an pleacă în veşnicie, şi în
locul lui ne vine din veşnicie un
an nou. La întâmpinarea lui în
sufletul omului se deapănă o mulţime de gânduri şi de simţiri.
Omul se gândeşte fără să vrea:
cum va fi pentru el anul ce vine? Va fi
oare an de sănătate sau an de dureri şi
chinuri? Va trăi oare omul în îndestulare, sau în nefericire şi în lipsă? Vor
trăi oare, în anul ce vine, aceia de a
căror sănătate şi viaţă se nelinişteşte
şi se îngrijeşte inima fiecăruia dintre
noi, sau vor pleca la Domnul?
Oare toţi vom rămâne în viaţă la
pragul anului următor?
Oricât de stăruitor îşi pune cugetul omenesc aceste întrebări, cine răspunde la ele? Nimeni. Viitorul stă
ascuns în fiecare dintre noi. Nimeni
nu poate şti ce va fi cu el mâine. Pronia dumnezeiască n-a voit să ne descopere viitorul, deoarece această descoperire nu ne-ar folosi, ci mai mult
ne-ar păgubi.
Nu trebuie să ne gândim niciodată
la cele ce ne aşteaptă pe fiecare, pentru că nimeni nu ni le va spune.
Trebuie să ne gândim la cele care
sunt rar cercetate de cugetul nostru în
puţinii ani ai vieţii noastre pământeşti.
Adormind în fiecare zi, ne gândim
atât de rar că s-ar putea ca ziua trecută să fie cea din urmă din viaţa
pământească. Când ne cercetează
durerile, suferinţele şi necazurile,
când inima ni se umple de lacrimi şi
de suferinţe, să ne aducem aminte,
pentru că suntem creştini, de acela
care aude toate suspinele sufletului
omenesc şi vede toate chinurile inimii
omeneşti, de Domnul şi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos. El va primi credinţa noastră ca o jertfă ispăşitoare
pentru marea mulţime a păcatelor
noastre.
Anul plecat nu se întoarce niciodată înapoi la noi. Asemenea râului
care duce într-o apă mai mare, la fel
şi anul ce a trecut va duce cu el tot ce
am îndurat, ce am gândit şi am făcut.
Ne gândim rar că nu trăim an de
an şi nu facem voia Aceluia, care ne-a
dăruit viaţa. El aşteaptă de la toţi fiii
Lui să-şi schimbe viaţa pământească,
făcându-şi timp de pregătire pentru
viaţa veşnică. Anii vieţii noastre să nu
fie neroditori pentru veşnicie, ci să
întâmpinăm ceasul morţii noastre cu
credinţă şi cu bogăţie de fapte bune.

Astfel de gânduri, astfel de simţiri
să se nască în noi, să stăm înaintea
pragului anului nou şi să ne uităm în
urmă la anul care s-a scurs.
Pentru că ne aflăm la un început
de an nou, ca fii ai Bisericii Ortodoxe,
Biserica Ortodoxă prin slujitorii ei, ne
cheamă să înmulţim rugăciunile noastre pentru pacea a toată lumea. Nu
numai în biserică, ci şi în casele noastre, în ceasurile şi clipele rugăciunii
de dimineaţă şi de seară, trebuie să
cerem şi să rugăm pe Domnul pentru
dăruirea păcii.
Iar noi să întâmpinăm anul nou
care începe, cu credinţă în apărarea
dumnezeiască, cu nădejde neclintită,
că Domnul va binecuvânta străduinţele oamenilor, îndreptate spre apărarea păcii şi nu ne va lipsi de fericirea
unei vieţi paşnice pe pământ.
Să întâmpinăm anul nou cu simţământ de mulţumire pentru tot ce ne-a
trimis Domnul în anul care a trecut.
Să mulţumim Domnului pentru
că, în anul pe care l-am încheiat, a
dăruit ţării noastre şi lumii întregi,
pacea pe care o aşteptăm şi în anul
care începe şi în care credem.
Să ne rugăm Domnului să ne trimită în anul cel nou în care intrăm
sănătate şi împlinirea tuturor dorinţelor. Să ne trimită îmbelşugare, binecuvântări părinteşti, pentru ca în acest
an să cunoaştem mai puţine suferinţe,
mai rare necazuri şi nefericiri, pentru
ca binecuvântarea dumnezeiască să

coboare peste noi, peste casele şi
familiile noastre, peste toţi aceia pentru care se roagă, pentru care poartă
grijă sufletul fiecăruia dintre noi.
Intrând în anul nou, să căutăm ca
inima fiecăruia dintre noi să agonisească mai multă smerenie; ca această
inimă, să facă mai multe fapte de
iubire; să ne pregătim mai bine pentru
viaţa veşnică, să ne îndreptăm greşelile făcute în anul ce a trecut, părându-ne rău de ele şi căindu-ne, ca în
felul acesta să ajungem plăcuţi lui
Dumnezeu şi oamenilor.
Anul nou să fie, pentru noi toţi un
an plin de bucurii şi de bunătăţi de la
Dumnezeu.
Să binecuvânteze Domnul tot
pământul cu pace bogată şi binecuvântată, iar Patria noastră, cu fericire
şi sporire.
Acum, de anul nou, să rugăm pe
Bunul Dumnezeu să coboare binecuvântarea Sa peste Biserica noastră aşa
cum a coborât-o şi în anul ce a trecut
şi de care ne-am despărţit.
Fiecăruia dintre noi să-i dăruiască
sănătate şi bunăsporire, să ne întărească în credinţă, pentru a putea
îndeplini poruncile Lui, ca să fim fii
vrednici de Tatăl nostru Ceresc, care
ne dă viaţa şi ne călăuzeşte paşii spre
tot lucrul bun şi bineplăcut Lui.
Anul nou să ne aducă împlinirea
bunelor dorinţe şi duhovniceşti
bucurii.
La mulţi şi fericiţi ani!
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Duminica Dinaintea Botezului

ADEVĂRATA POCĂINŢĂ

M

ii de ani a aşteptat omenirea venirea Mântuitorului
lumii. El însuşi a aşteptat
cu dor acea clipă fericită,
în care urma să se arate în faţa
oamenilor, pentru a le deschide
calea spre împărăţia cerurilor pe
care omenirea a pierdut-o prin
păcatul strămoşesc. „De atunci a
început Iisus să propovăduiască
şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a
apropiat împărăţia cerurilor“
(Matei IV, 17). „Pocăiţi-vă“ zice
Domnul nostru Iisus Hristos,
adică să ne întristăm pentru
păcatele noastre, să ne curăţim
de ele, să ne îndreptăm viaţa şi
purtarea noastră, să ne apropiem
iarăşi de Dumnezeu pe care
L-am supărat, dacă vrem să
intrăm în Împărăţia Lui, pe care
El a venit să ne-o deschidă.
Evanghelia de astăzi ne relatează că şi Botezătorul Domnului, marele prooroc Ioan, şi-a
început activitatea prin pregătirea poporului pentru primirea
Mântuitorului lumii, predicând
necontenit pocăinţa şi împărtăşind acelora care îşi conformau
viaţa predicilor acestui mare
proroc, botezul pocăinţei. Toate
acestea ne fac să ne oprim asupra datoriei ce o avem de a ne
pocăi.
Nu este om pe faţa pământului, care să poată spune că este
fără de păcat. În păcate suntem
zămisliţi toţi şi în păcate ne-am
născut, precum zice Psalmistul
David în Psalmul L. Dacă cineva
ar spune că nu are păcat, se
înşeală pe sine, precum ne învaţă
Sfântul Apostol Ioan: „Dacă
zicem că păcat nu avem, ne amăgim şi adevărul nu este întru
noi“ (I Ioan I, 8). Privind puţin în
jurul nostru ne putem da seama
cât de mult necăjim pe Dumnezeu, într-un fel sau altul.
Unul poartă mânie aproapelui său şi nu vrea să-l ierte, altul
ascunde în casa sa lucruri străine, după care plâng cei care
le-au deţinut, gândind rău celui
care i-a păgubit, al treilea nu
frecventează niciodată Sfânta
Biserică, găsind mereu alte preocupări lumeşti în zilele de duminici şi sărbători. Şi în casele creştinilor de multe ori se întâmplă

că bărbatul se ceartă cu femeia,
ajungând chiar la bătaie şi rostind
cuvinte şi înjurături urâte, în faţa
copiilor, care, mai târziu, repetă şi
ei înjurăturile şi cuvintele urâte
auzite din gura părinţilor.
De toate aceste păcate şi de
multe altele ştie Dumnezeu, pentru
că El ştie şi cunoaşte toate gândurile, toate vorbele şi faptele noastre,
aşteptând
desigur
îndreptarea
noastră. Mereu ne îndeamnă cu
toată stăruinţa şi chiar şi prin
Sfânta Evanghelie de astăzi la
această îndreptare cu cuvintele:
„Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei IV, 17).
Ascultăm noi oare de acest îndemn?
Nu! Deşi vedem o mulţime de
pedepse pe care Dumnezeu ni le
trimite asupra noastră, şi care nu
sunt altceva decât urmările păcatelor noastre. Aceste pedepse pentru
păcatele noastre le vedem cu toţii,
le simţim şi de multe ori ne plângem altora de suferinţele şi de
necazurile noastre, dar nu încetăm
a le face, iar pocăinţa şi întoarcerea
către Dumnezeu o amânăm de pe o
zi pe alta, fiind indiferenţi, dacă
Dumnezeu se uită spre noi cu ochi
buni, sau cu ochi răi, aşteptând să
vină Dumnezeu la noi şi să ne
roage de iertare, că L-am supărat şi
necăjit prin mulţimea păcatelor
noastre. Tatăl nostru cel ceresc este
însă bun şi îndelung răbdător. Mila
Lui ne acordă mult timp pentru
îndreptarea şi pocăinţa noastră.
Dumnezeu ne-ar fi putut pierde de
mult de pe lumea aceasta, dar El
„nu voieşte moartea păcătosului, ci
să se întoarcă şi să fie viu“ (Iezechiel XIII, 22). Dumnezeu pe cât
este de milostiv, pe atât este şi de
drept. Se poartă cu noi ca un
Părinte, bun şi atent cu copiii Lui.
Dacă apucăm pe un drum greşit,
dar ne întoarcem către El, îndată îşi
revarsă mila Sa asupra noastră şi ne
iartă.
Un creştin nepocăit din timp
nu poate avea decât o moarte
necreştinească, iar un creştin pocăit
din timp are o moarte de adevărat
creştin, împăcat şi unit cu Dumnezeu. Un asemenea creştin nepocăit
cu greu se va putea spovedi ca un
adevărat creştin, dacă s-a dezobişnuit de mărturisire şi dacă nu-şi
mai poate aduce aminte de toate

păcatele, făcute într-un timp mai
îndelungat. Se va gândi un asemenea creştin la sufletul său
nemuritor, găsindu-se pe patul
suferinţei, când conştiinţa lui îi
este tulburată şi când îl chinuiesc
diferite dureri, dacă el, cât a fost
sănătos, nu s-a gândit deloc la
toate acestea? Desigur că nu.
Însă ştim că Bunul Dumnezeu,
prin atotputernicia Sa, a iertat şi
pe patul de moarte pe creştinii
care s-au căit pentru păcatele lor,
dar aceste cazuri sunt foarte rare,
sunt minuni ale milei lui Dumnezeu, care doreşte să ne arate
până unde poate să ajungă mila
şi îndurarea sa. Vedem cu ochii
noştri de altfel, cum Dumnezeu
taie adeseori pe neaşteptate, firul
vieţii celor nepocăiţi, care nu se
lasă de păcate şi persistă în ele
abuzând de milostivirea lui
Dumnezeu şi bătându-şi joc de
dreptatea Lui.
Din toate acestea ne putem
da seama în ce primejdie sufletească se găseşte omul care stăruie în păcate şi amână mereu
întoarcerea către Dumnezeu de
la o zi la alta. Nimeni dintre noi
nu-şi doreşte un sfârşit necreştinesc, de aceea trebuie să ne
întoarcem către Dumnezeu, către
Bunul Părinte ceresc cât mai
curând, fără amânare, cât mai
este timp. Să facem şi noi la fel
cum a făcut Maria Magdalena,
care, fără amânare, nepierzând
nicio clipă, cum a aflat că Mântuitorul se găseşte în casa lui
Simon, a alergat până acolo, s-a
aruncat la picioarele Lui şi, prin
lacrimi, durere şi căinţă adevărată, a primit iertare pentru
păcatele ei, dar odată cu aceasta,
şi-a schimbat viaţa cea păcătoasă, trăită mai înainte.
Să alergam fără amânare la
picioarele lui Hristos şi, prin
lacrimi, durere şi căinţă, să ne
lepădăm de păcatele noastre,
îndreptându-ne gândul şi inima
spre bunul Dumnezeu ca să nu
mai cădem în păcatele săvârşite
mai înainte. Abia atunci ni se vor
deschide ochii cu adevărat, ni se
va reînnoi inima şi abia atunci
vom simţi ce bine şi plăcut este a
sluji lui Dumnezeu.
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BOTEZUL DOMNULUI

PĂCATUL
răznuim în această zi Botezul
Domnului. Sfânta Scriptură
ne spune că lumea văzută,
făcută de Dumnezeu, a ieşit
din mâna Făcătorului său curată,
sfântă şi desăvârşită. „Şi a privit
Dumnezeu toate câte a făcut şi iată
erau bune foarte” (Facere I, 31). Era
să fie aşa, pentru că toate erau făcute
de Atotputernicia lui Dumnezeu şi
erau pecetluite cu binecuvântarea
Lui. Şi omul cel dintâi era
făcut curat şi fără de păcat. Stihiile lumii îi erau supuse şi
toate îi slujeau, pentru ca
întocmirea lui trupească, rânduită nemuririi, să nu se nimicească. Dar păcatul a intrat şi
în inima omului. Pecetea acestui păcat s-a pus pe tot ce a
venit în atingere cu omul, pe
toate făpturile din jurul lui:
vieţuitoarele au ieşit de sub
supunerea omului, iar stihiile
au încetat să-l mai asculte.
Dumnezeu Cel Atotputernic
mai putea să întoarcă pământului binecuvântarea dintru început, să cureţe şi să sfinţească
tot ce fusese stricat de păcatul
omului, însă Fiul lui Dumnezeu, luând trup omenesc, s-a
coborât pe pământ ca să „osândească păcatul în trup”
(Romani VIII, 3). Curăţind şi
sfinţind firea noastră în Sine
însuşi, prin ea a sfinţit şi toată
făptura. De aceea, Domnul Iisus
Hristos s-a şi afundat în Iordan, ca
să sfinţească firea apei şi s-o facă
izvor de sfinţenie, pentru om. De
aceea, la Botezul Domnului, parcă
se repetă minunea de la facerea
lumii.
Dacă apa s-a sfinţit şi s-a curăţit
prin afundarea în ea a Mântuitorului
Iisus Hristos, atunci de ce sfinţirea
apei se face din nou la sărbătoarea
Botezului Domnului, în fiecare an
de către Biserica Ortodoxă? Răspunsul este următorul: Omul continuă să poarte în el înclinarea spre
păcat, şi având voie liberă, poate să
îngăduie acestei înclinări să se prefacă în păcat; iar prin păcatul său,
omul, ca şi strămoşul lui, Adam,
strică tot ceea ce atinge. De aceea,
Domnul nostru Iisus Hristos a înte
meiat Biserica Sa pe pământ, ca ea,
prin puterea Duhului Sfânt şi prin
rugăciunile preoţilor să fie mereu
izvor neîmpuţinat de sfinţire şi de

viaţă. Biserica coboară harul lui Dumnezeu peste apa sfinţită de ea stropind
cu această apă toate lucrurile de care
se foloseşte omul în lumea aceasta şi
adăpând chiar omul, apa aceasta ajută
la curăţirea şi sfinţirea tuturor. Biserica noastră săvârşeşte la sărbătoarea
Botezului Domnului, sfinţirea cea
mare a apei, ca să dea înapoi apei
curăţia şi sfinţenia, însuşiri pe care
apa le avea în repejunile Iordanului

după afundarea în ele a Domnului
nostru Iisus Hristos. Aceasta înseamnă
că prin apa Botezului ne curăţim şi ne
sfinţim trupurile şi sufletele, această
mare slujbă de sfinţire a noastră se
cuvine să ne aducă aminte de păcatul
prin care ne întinăm pe noi înşine şi
tot ce ne înconjoară, şi despre datoria
noastă creştinească de a ne curăţi de
orice întinăciune a păcatului.
Domnul nostru Iisus Hristos a
început prin Botezul Său lucrarea
mântuirii oamenilor din păcat, marea
lucrare a slujirii Sale pământeşti pentru oameni. La sfârşitul şederii Sale
pe pământ, şi prin cuvântul Său
(Matei XXVIII, 19), a aşezat Taina
Botezului, prin care şi noi intrăm pe
calea vieţii noastre pământeşti şi a
menirii noastre, în familia fiilor Tatălui Ceresc şi dobândim dreptul la
moştenirea fericirii veşnice.
Taina Botezului, pe care noi, creştinii ortodocşi am primit-o în pruncie,
a spălat de pe sufletul nostru şi acele

urme ale păcatului strămoşesc,
săvârşit de protopărinţii noştri, cu
care urme se naşte fiecare om.
Botezul Domnului, aducându-ne
aşadar aminte de Botezul nostru, de
pruncia noastră nevinovată şi apoi
de nenumăratele noastre căderi în
păcat, ne îndeamnă, dacă vrem să
fim fii credincioşi ai Tatălui nostru
ceresc, să alungăm din noi toată
necurăţia, toată întinăciunea şi tot
păcatul, să ne curăţim sufletul
de aceste rele; ne îndeamnă să
nu uităm niciodată că în împărăţia cerurilor nu va intra
„nimic pângărit şi nimeni care
e dedat cu spurcăciunea şi cu
minciuna, ci numai cei scrişi în
Cartea vieţii Mielului” (Apocalipsă XXI, 27).
Păcatul este otrava cu care
se otrăveşte sufletul nostru cel
nemuritor, cel asemenea cu
Dumnezeu; şi dacă nu scoatem
din inimă această otravă, atunci
sufletul va fi rânduit morţii veşnice.
Păcatul este laţul în care se
prinde sufletul nostru ca pasărea căzută în laţul vânătorului,
pierzându-şi
libertatea
şi
voinţa.
Păcatul este zidul care se
zideşte între noi şi Dumnezeu şi
numai pocăinţa noastră poate
dărâma acest zid.
Păcatul este piatra care ne
închide intrarea în Împărăţia Cerurilor, pentru că păcătosul nepocăit
pierde fericirea moştenirii gătite de
Domnul pentru fiii Săi.
Deci, văzând în păcat, cel mai
grozav duşman pe care omul îl
poate întâlni în viaţa sa pământească, să ne luptăm cu el. Cât timp
suntem în viaţă şi în piept nu încetează să bată o inimă, trebuie să ne
grăbim, curăţindu-ne prin pocăinţă
şi agonisindu-ne în locul mândriei
smerenia, în locul răutăţii – mila şi
iubirea şi în locul necurăţeniei –
neprihănirea şi înfruntarea.
Pentru aceasta şi-a îndeplinit
lucrarea Sa pământească Domnul
nostru Iisus Hristos, începând cu
Botezul Său în apa Iordanului, ca să
ne deschidă porţile Împărăţiei Cerurilor, să ne înveţe a merge spre
aceste porţi şi prin Sfânta Sa Biserică să ne dea ajutor în lupta cu
păcatele, în tot timpul drumului nostru pământesc.
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fânta Evanghelie de astăzi ne
spune despre marele prooroc înainte mergătorul şi Botezătorul
Domnului, că se afla în închisoare.
Această făclie minunată a luminat
foarte puţină vreme în pustiurile Iordanului, deoarece ura cruntului Irod l-a
smuls pe Sfântul Ioan din mijlocul
celor aleşi şi l-a dus într-o temniţă
adâncă unde era să-i fie până la urmă şi
tragicu-i sfârşit prin tăierea capului.
Deci, iată că printr-un om rău şi
pătimaş şi-a pierdut viaţa fără nicio
vină marele prooroc, Sfântul Ioan Botezătorul. Din cauza oamenilor răi şi
păcătoşi se întâmplă şi în zilele noastre,
în lumea întreagă, foarte multe crime şi
nelegiuiri, însă Dumnezeu nu pedepseşte de multe ori pe făcătorii de rele,
ci îi lasă să vieţuiască între cei buni, cu
speranţa că ei se vor întoarce de la cele
rele şi vor fi, astfel, primiţi în Împărăţia
lui Dumnezeu, alături de cei drepţi.
Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ
este asemenea unui ogor pe care creşte
şi grâu şi neghină, zice însuşi Domnul
nostru Iisus Hristos. Voia lui Dumnezeu a fost aşa încă de la începutul
lumii. De la Cain şi Abel şi până în
zilele noastre, omenirea se împarte în
două categorii mari, în buni şi răi. Însă
Bunul Dumnezeu a îngăduit ca pe lângă
cei buni şi drepţi să trăiască şi cei răi şi
păcătoşi, arătându-le prin aceasta înde
lunga Sa răbdare, lăsându-le timp să se
întoarcă la Hristos. Fericitul Augustin
zice: „Se poate întâmpla ca aceia care,
astăzi sunt neghină, mâine să fie grâu“.
Este foarte adevărat că se poate întâmpla ca cei răi să se facă buni, precum
găsim scris în Sfânta Scriptură că s-au
întâmplat o mulţime de cazuri. „Inima
lui Zaheu s-a schimbat în puţine ceasuri
şi dintr-un păcătos ce era s-a făcut un
fiu al lui Avraam“. Matei, al „cărui
gând ca vameş n-a fost îndreptat ani
de-a rândul decât la bani şi câştig pe
socoteala altora s-a pocăit”. Dacă Dumnezeu ar nimici, imediat după săvârşirea unei fărădelegi pe penitent, atunci
sângele lui Hristos în zadar s-ar fi vărsat. Însă Dumnezeu nu voieşte moartea
păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie
viu“, spune Sfânta Scriptură. Drept
aceea şi Mântuitorul lumii nu a poruncit să se taie imediat smochinul ce nu
aducea rod, ci a aşteptat trei ani, poruncind să-l ude şi să-l îngrijească bine, că
doar, doar aduce rod.
Îngăduind Dumnezeu ca, cei rătăciţi şi cei răi să trăiască între cei buni,
le lasă timp să se întoarcă, le pune la
îndemână şi înaintea ochilor, pildele
celor buni, printre care îşi petrec viaţa
cei păcătoşi. Este lucru foarte cunoscut
că pildele au o mare putere de întărire

asupra inimilor omeneşti. Pildele cele
bune sunt asemenea unor oglinzi în care
pot vedea cei păcătoşi, cât de urâte sunt
fărădelegile lor. Aceste pilde bune îi
îndrumă şi-i îndeamnă necontenit pe cei
răi, să-şi schimbe viaţa şi să o modeleze
după pilda celor buni. Puterea unei pilde
bune ne-o arată şi Domnul nostru Iisus
Hristos în frumoasele cuvinte: „Aşa să
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor că, văzând ei faptele voastre cele
bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel
din ceruri“. (Matei V, 16).
Nesfârşit este şirul celor păcătoşi care
s-au pocăit urmând pilda celor buni. Istoria pustnicilor şi trăirea în Hristos a călugărilor din mănăstiri sunt frumoase pilde
de urmat. Mulţi dintre cei care veneau la
pustnici şi la mănăstiri, plini de păcate şi
certaţi cu Dumnezeu, prin pilda curăţeniei pustnicilor şi a cuvioşilor călugări,
şi-au schimbat total viaţa. Ba chiar foarte
mulţi au rămas printre pustnici sau între
călugări în locaşurile sfinte de reculegere
sufletească şi de apropiere către Dumne
zeu, ispăşindu-şi în felul acesta greşelile
trecutului şi păcatele tinereţilor.
Iată scopul înţelept pe care Bunul
Dumnezeu îl urmăreşte, prelungindu-le
celor răi viaţa şi lăsându-i să trăiască
între cei buni. Este o dovadă nesfârşită
de bunătate a Părintelui ceresc faţă de noi
oamenii.
Se înţelege că noi, dacă ne considerăm mai buni, suntem datori a sprijini
aceste scopuri ale iubirii şi bunătăţii lui
Dumnezeu, suntem datori a fi pildă bună
şi a da poveţe şi învăţături celor ce rătăcesc. Dacă toţi creştinii ar căuta cu aceeaşi dragoste şi râvnă a îndrepta greşelile
celor păcătoşi, cum caută să le judece şi

să le discute, atunci multe rele s-ar
stârpi în lumea întreagă, multă buruiană
şi neghină s-ar plivi şi ogorul Domnului ar înflori şi ar aduce roadă îmbel
şugată.
Să ne împlinim, deci, această datorie creştinească, de a da învăţături,
poveţe şi îndemnuri celor ce rătăcesc,
să le dăm chiar şi atunci când vedem că
nu prea aduc folos. Un pom nu cade
întotdeauna la lovitura cea dintâi. Dacă
tot dai cu toporul în el, la urmă tot
cade. Tot astfel şi păcătosul, la cea dintâi povaţă poate că nu se va îndrepta,
însă noi urmând a-l povăţui, dându-i
îndemnuri şi uneori mustrându-l spre
îndreptare, putem nădăjdui că până la
urmă, stăruinţele noastre vor aduce
folos sufletesc celui rătăcit. La aceste
străduinţe ne îndeamnă şi Sfântul Apostol Pavel, prin cuvintele adresate lui
Timotei: „Predică cuvântul, stăruieşte
cu timp şi fără timp, mustră, ceartă,
îndeamnă...” (II Timotei IV, 2).
Dacă ne vom face întotdeauna datoria, sprijinind scopurile înţelepte ale lui
Dumnezeu, vom conlucra şi vom contribui şi noi la îndreptarea celor păcătoşi. Fericit va fi acela care, prin pilda
şi prin învăţătura sa, va întoarce pe cel
rătăcit pe calea adevărului. „Zic vouă,
că bucurie va fi în cer de un păcătos ce
se pocăieşte, mai mult decât de nouăzecişinouă de drepţi, cărora nu le trebuie
pocăinţă“ (Luca XV, 7).
Trăind în Hristos şi prin Hristos,
vom fi mai aproape de el, bucurându-ne
veşnic, împreună cu El în Împărăţia
Cerurilor.
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Duminica a XXIX-a după Rusalii

MULŢUMIRE ADUSĂ LUI DUMNEZEU
ântuitorul lumii trecând o
dată pe lângă câmpia
Samariei şi a Galileii şi
intrând într-un sat a întâlnit zece leproşi, care erau scoşi din
satele lor şi care după legea lor nu
aveau voie să se apropie de cei sănătoşi, decât până la opt paşi, pentru a
nu-i molipsi de boala leprei. Acestia,
zărindu-L pe Mântuitorul, „au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi“ (Luca XVII,
13). Iar Iisus i-a curăţit pe cei zece
leproşi de boală şi i-a trimis la preoţi
să se arate pentru că aşa cerea legea
şi să-i primească iarăşi în rândul
celorlalţi oameni. Vindecaţi prin
puterea dumnezeiască a lui IisusMântuitorul, cei zece leproşi s-au
întors cu bucurie la casele lor.
Sfânta Evanghelie de astăzi ne
spune că numai „unul dintre ei,
văzând că s-a vindecat s-a întors cu
glas mare, mărind pe Dumnezeu, şi
a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit” (Luca
XVII, 15–16).
Evanghelia ne mai spune, în continuare că acela care s-a întors şi I-a
mulţumit lui Iisus era samarinean.
După aceasta, Mântuitorul întreabă
cu mustrare: „Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a
găsit să se întoarcă, să dea slavă lui
Dumnezeu decât numai acesta, care
este de alt neam?” (Luca XVII,
17–18). Iată, deci, că din toţi cei
zece vindecaţi de această boală
nemiloasă, numai unul singur, şi
acela de alt neam, şi-a adus aminte
că se cuvine să mulţumească binefăcătorului său după care Mântuitorul
i-a zis: „Scoală-te şi du-te, credinţa
ta te-a mântuit” (Luca XVII, 19).
Aşa a fost pe atunci şi aşa este şi
în ziua de astăzi. Istoria vieţii omeneşti este plină de asemenea pilde.
Cu nemulţumire răsplăteşte şi astăzi
lumea pentru nenumăratele binefaceri ale lui Dumnezeu şi din zece
creştini, abia unul cade la picioarele
lui Iisus şi-I mulţumeşte. Mustrarea
lui Iisus: „Dar cei nouă unde sunt?”
se potriveşte şi pentru purtarea unor
creştini ai zilelor noastre. Deci se
cuvine să urmăm pilda Samarineanului mulţumitor şi nu a celor nouă
nemulţumiţi.

Nerecunoştinţa celor nouă leproşi
din Evanghelia de astăzi trebuie să ne
umple de mâhnire, dacă ne gândim ce
mare bine le-a făcut, Dumnezeiescul
Mântuitor, şi cum ei nu au găsit de
cuviinţă a mulţumi măcar cu puţine
cuvinte binefăcătorului lor. Cu câtă
smerenie şi stăruinţă s-au îndreptat ei,
în nenorocirea lor, către Domnul nostru Iisus Hristos şi cum i-au întors
apoi spatele, după ce şi-au redobândit
sănătatea! Dacă Mântuitorul i-ar fi
întrebat, în deznădejdea lor: „ce-mi
veţi da dacă vă voi face sănătoşi?”, ei,
de bună seamă i-ar fi promis de toate,
bani, avere şi comori nesfârşite, iar
după ce I-a miluit Bunul Iisus un singur cuvânt de mulţumire le era prea
mult, o cale de puţini paşi le era prea
lungă ca să-şi arate dragostea şi mulţumirea pentru binefăcătorul lor, aşa
încât Iisus, cu drept cuvânt îi şi mustră cu întrebarea: „Dar cei nouă unde
sunt?” Cine dintre noi a avut parte de
mila şi milostivirea Domnului, aşa ca
leproşii din Evanghelia de astăzi?
Unii, de pildă, zăceau bolnavi, alţii
vedeau în primejdie viaţa soţului, a
soţiei, a părinţilor sau a copiilor, şi
toţi, în marea lor durere, au chemat
într-ajutor pe Mântuitorul Iisus Hristos şi El i-a ajutat cum i-a ajutat şi pe
cei zece leproşi, dar binefacerea Lui a
fost uitată, şi poate abia unul din cei
zece, dacă şi-a adus aminte că se
cuvine să mulţumească lui Hristos
pentru ajutorul primit. Ne punem
întrebarea care să fie cauza acestei
purtări necreştineşti faţă de binefăcătorul nostru, faţă de Bunul Părinte ce
i-a ajutat? Cauza este uitarea omenească, uitarea pare a fi fost şi cauza
nemulţumirii celor nouă leproşi din
Evanghelia de astăzi. Cum au scăpat
de boala lor şi s-au întors la prietenii
şi cunoscuţii lor, bucuriile şi plăcerile
reîntâlnirii i-au făcut să uite de boală,
să uite chiar a mulţumi Aceluia care
i-a readus în lume, între oameni. Sfântul Prooroc Ieremia zice: „Nici zăpada
de pe piatră nu se topeşte în faţa soarelui atât de repede, nici apa după
ploaie nu se scurge atât de iute, cum
Mă uită pe Mine poporul Meu” (Ieremia XVIII, 13–14). În uitarea noastră,
noi primim darurile lui Dumnezeu,
fără ca noi să ne gândim la Dătătorul.
Primim de la Dumnezeu pâinea cea
de toate zilele, primim şi ne bucurăm
de darul sănătăţii şi de alte daruri, fără

a-I mulţumi, ca şi când, acestea toate
ar trebui să ne vină obligatoriu.
Dimineaţa ne sculăm, fără a ne
gândi la Dumnezeu, care ne-a lungit
viaţa încă cu o zi şi sub al cărui scut
am trecut peste spaimele noastre. La
prânz ne aşezăm la masă, fără a ne
gândi la Tatăl nostru cel din ceruri,
care ne dă pâinea cea de toate zilele,
iar seara ne culcăm fără a-I mulţumi
că ne-a ajutat să petrecem cu bine o
zi mai mult din viaţa noastră.
În această privinţă, de multe ori,
suntem mai răi decât fiinţele cele
necuvântătoare. Precum orbul trece
pe lângă parcul cu flori fără a le băga
în seamă, pentru că nu le vede, astfel
trecem şi noi cu uitarea pe lângă
toate darurile lui Dumnezeu, fără a-i
aduce cuvenita mulţumire.
Sfântul Apostol Pavel ne zice:
„Daţi mulţumire pentru toate, căci
aceasta este voia lui Dumnezeu”... (I
Tesaloniceni V, 18).
Să ţinem, deci, seama de voia lui
Dumnezeu şi să-I aducem prinos de
mulţumire, pentru toate darurile
nenumărate primite de la El, lăudând
pururea prea sfânt numele Lui! Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Vă
îndemn să-L lăudaţi pe Dumnezeu în
toată vremea, dacă vă vin necazuri
lăudaţi-L şi necazurile vor înceta, de
vă vine norocul, lăudaţi-L pe Domnul şi norocul va rămâne cu voi. Prin
nimic nu ne putem câştiga mai multe
binefaceri, decât gândindu-ne la ele
şi mulţumind pururea lui Dumnezeu
pentru binefacerile primite” (Omilia
XXV-a la Evanghelia lui Matei).
Se cuvine, deci, să ne cercetăm
trecutul şi să ne întrebăm dacă n-am
rămas niciodată datori de a aduce
mulţumiri pentru binefacerile primite, nici lui Dumnezeu şi nici
oamenilor? Răspunsul este sigur şi
categoric, că am rămas datori de
multe ori! Să plătim aceste datorii,
de astăzi, înainte, prin cuvinte de
mulţumire şi recunoştinţă faţă de
oameni şi prin jertfă şi rugăciuni de
laudă şi mulţumire faţă de Atotputer
nicul Creator! Să răsplătim binefacerile tot cu binefaceri, să facem bine
şi celor ce ne-au făcut bine şi celor
ce ne-au făcut rău. Atunci conştiinţa
noastră va fi împăcată şi mila lui
Dumnezeu se va revărsa asupra
noastră şi mai bogată.
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Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu)

CĂINŢĂ SINCERĂ

î

n Evanghelia de astăzi ni se
vorbeşte despre un bărbat
foarte bogat, cu numele
Zaheu, care era mai marele
vameşilor, „ce dorea să-L vadă
pe Domnul Iisus”. Deci, iată că
toate bogăţiile ce-l înconjurau nu
erau de-ajuns ca să-l mulţumească şi să stingă setea de fericire a sufletului său. Într-adevăr,
toate bogăţiile şi bucuriile acestei
lumi trecătoare nu sunt în stare
să ne mulţumească pe deplin!
Într-o zi, vameşul Zaheu,
auzind că Mântuitorul este pe
aproape, a ieşit din curtea sa frumoasă în stradă şi s-a alăturat
mulţimii care se îndrepta spre
locul pe unde Iisus avea să
treacă. Iisus, ca de obicei, nu
venea singur, ci înconjurat de o
mare mulţime. Zaheu fiind mic
de statură nu putea să-L vadă şi
nici prin mulţime nu putea străbate. Însă cu cât se simţea mai
aproape de Iisus, cu atât mai
arzător dorea să-L vadă. Nu ştia
ce să facă ca să-L poată vedea.
Deodată îi vine un gând minunat: aleargă înainte pe drumul
pe care avea să treacă Iisus, se
urcă într-un copac şi aşteaptă
acolo, tremurând de nerăbdare.
Mulţimea se apropie încet,
având în mijloc pe Mântuitorul.
Zaheu îl zăreşte de departe şi, cu
ochii plini de lacrimi, priveşte
uimit la chipul neasemuit de frumos al Mântuitorului, din care se
revarsă atâta sfinţenie, atâta farmec, atâta putere şi lumină. Chipul Mântuitorului face ca în
sufletul lui Zaheu să se petreacă
lucruri minunate; omul mândru
şi dornic de îmbogăţire, omul
răpitor şi nedrept se schimbă
într-o clipă. Cum se topeşte ceara
de para focului, cum se topeşte
zăpada în faţa soarelui de primăvară, aşa se topeşte şi în sufletul
lui toată răutatea şi toată pornirea spre rău. Ochii lui nu se mai
satură privind la Marele Învăţător al lumii. În sinea lui, el nici
nu visează ce surpriză şi ce fericire mare îl aşteaptă. Deodată,
spre marea lui mirare, el vede că
Mântuitorul se opreşte tocmai în
faţa copacului în care el era urcat

şi ochii minunatului Propovăduitor, se îndreaptă blânzi, strălucitori
şi plini de o frumuseţe dumnezeiască asupra lui. Cum picură ploaia
răcoritoare de vară asupra florilor
ameninţate de secetă, aşa au început să picure deodată, dulci şi răcoritoare cuvintele Mântuitorului, în
auzul şi în sufletul mai marelui
vameşilor:
„Zahee,
coboară-te
degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân“ (Luca XIX, 5).
Cuprins de o dulce ameţeală,
Zaheu „a coborât degrabă” (Luca
XIX, 6) şi a pornit grăbit spre casă,
ca să pregătească toate pentru primirea Domnului Iisus Hristos. Şi
Domnul a intrat în casă şi casa s-a
umplut de sfinţenie, iar Domnul a
şezut la masă împreună cu Zaheu
şi cu toţi ai săi şi le-a împărţit la toţi
hrana sufletească a învăţăturilor
Sale făcătoare de viaţă.
Zaheu, foarte fericit că a avut
prilejul să-L vadă pe Domnul în
casa sa, s-a ridicat în picioare şi cu
glas mare a zis către Iisus: „Iată,
jumătate din averea mea, Doamne,
o dau săracilor şi dacă am năpăstuit
pe cineva cu ceva întorc împătrit.
Iar Iisus a zis către el: „Astăzi s-a
făcut mântuire casei acesteia, căci şi
acesta este fiu al lui Avraam. Căci
Fiul Omului a venit să caute şi să
mântuiască pe cel pierdut“ (Luca
XIX, 8‑10).
Evanghelia de astăzi ne spune
că: „toţi murmurau, zicând că Iisus
a intrat să găzduiască la un om
păcătos” (Luca XIX, 7). Când ne
gândim la murmurul lor, fără să
vrem ne punem şi noi întrebarea:
de ce oare a intrat Iisus la un vameş
şi nu la un om drept şi cu frica lui
Dumnezeu? Răspunsul la această
întrebare ni l-a dat însuşi Mântuitorul, zicând: „Fiul Omului a venit să
caute şi să mântuiască pe cel pierdut“ (Luca XIX, 10). Hristos a intrat
în casa lui Zaheu nu cu gândul de a
poposi, ci cu gândul de a-l mântui.
De aceea a şi zis către Zaheu:
„astăzi în casa ta trebuie să rămân”
(Luca XIX, 5). Mântuitorul ştia că
dintre toţi cei ce-L înconjurau în
ziua aceea, Zaheu dorea mai mult
decât toţi ca să-L vadă. În sufletul
lui Zaheu începuse trecerea de la
rău la bine, încă de mai înainte, pe

când el auzise despre Iisus şi
despre minunile Lui, iar acum
Mântuitorul trebuia să intre la el,
ca să desăvârşească acea trecere
şi acea schimbare în bine.
Când Iisus a intrat în casa lui
Zaheu, lumea cârtea, numindu-l
pe Zaheu „un păcătos“, neştiind
nimic despre prefacerea din
sufletul lui; abia după ce el a
făcut făgăduinţa solemnă că dă
săracilor jumătate din averea sa,
iar dacă a năpăstuit pe cineva, îi
va întoarce împătrit, au recunoscut cu toţii că Zaheu a fost vrednic ca să intre Hristos în casa lui.
Şi sufletul nostru, ca şi al lui
Zaheu, dezamăgit de deşer
tăciunile acestei lumi, doreşte să
se apropie de Iisus, de la care
aşteaptă o fericire adevărată. Şi
noi putem spune că ne urcăm şi
ne înălţăm prin credinţă în copacul umbros al Sfintei noastre
Biserici dreptmăritoare, mai ales
la zile de mare sărbătoare, când
îl simţim pe Domnul cu adevărat
mai aproape de noi. Mântuitorul
cunoaşte dorul sufletelor noastre
şi vine către noi îndemnându-ne
să deschidem larg uşile casei
sufletului nostru, prin Taina
Sfintei împărtăşanii, ca Domnul
să intre în ea.
Zaheu, mai marele vameşilor,
nu a fost ucenic al lui Iisus, n-a
cunoscut învăţăturile Lui şi
totuşi, prin hotărârea sufletului
său, prin fapta sa, a întrecut pe
mulţi creştini, cunoscători desăvârşiţi ai învăţăturilor Mântuitorului. A fi creştin adevărat,
înseamnă mai mult decât a te
numi creştin. Dar cine poartă
numele Domnului are datoria să
se şi poarte cu toată vrednicia şi
cinstea cuvenită.
Să ne cercetăm bine cu ce am
năpăstuit pe cineva, căci nenumărate sunt felurile de nedreptăţire în lume, şi să promitem prin
purtarea noastră a le ispăşi pe
toate împătrit. Atunci sălăşluirea
Domnului în sufletele noastre nu
va fi în zadar şi va zice Domnul
şi despre noi: „Astăzi s-a făcut
mântuirea casei acesteia” şi,
mântuiţi fiind, vom moşteni
cerul şi fericirea cea de veci a
raiului!
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Mari dascăli ai creştinătăţii

SFINŢII TREI IERARHI: VASILE, GRIGORE ŞI IOAN
iserica noastră prăznuieşte la
30 ianuarie pe Sfinţii Trei
Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur.
Sfinţii Trei Ierarhi sunt socotiţi
şi patroni ai şcolilor teologice. Viaţa
şi activitatea lor întruchipează chipul ideal al preoţiei în toate treptele
ei. Sunt chipuri ale adevăratului
păstor de suflete, pe care toţi trei
l-au întruchipat, prin trăirea şi fapta
lor. Nicăieri ca în viaţa şi slujirea lor,
preotul nu poate afla o ilustrare mai
desăvârşită a însemnătăţii şi rostului misiunii lui în lume.
Doi dintre ei, Sfinţii Ioan Gură
de Aur şi Grigorie de Nazianz, ne-au
lăsat cele mai frumoase scrieri despre preoţie, iar de la Sfântul Vasile
cel Mare avem „Regulile monahale”.
Sfântului Ioan Gură de Aur şi
Sfântului Vasile cel Mare le datorăm
cea mai mare parte din cununa de
rugăciuni cu care creştinătatea a
împodobit jertfa euharistică. Sub
numele lor sunt cunoscute cele două
liturghii care se oficiază în Biserica
Ortodoxă.
Sfinţii Trei Ierarhi au fost arhierei străluciţi ai Ortodoxiei, pe care
Biserica îi mai numeşte: „mari dascăli ai creştinătăţii”.
Ei au luptat împotriva ereziilor
şi au ajutat în cea mai mare parte şi
măsură la cristalizarea adevărurilor
de credinţă ale Bisericii. Au contribuit la definirea celor mai importante dogme ale Bisericii şi au adus
cele mai preţioase lămuriri asupra
învăţăturilor izvorâte din Sfânta
Scriptură.
Sfinţii Trei Ierarhi încep prin a se
oferi ca model, plecând de la pregătirea tânărului teolog. Este îndeobşte cunoscută râvna pentru studiu a
celor trei mari dascăli. Afirmaţia
Sfântului Grigorie că, în timpul studiilor, alături de Sfântul Vasile, nu a
cunoscut decât două drumuri: acela
al bisericii şi al şcolii, denotă seriozitatea celor doi tineri.
Toţi trei s-au adăpat din înţelepciunea celor mai vestite şcoli ale vremii: Cezareea, Atena, Antiohia, Alexandria şi Constantinopol. În
dragostea lor neţărmurită pentru
studiu, Sfinţii Trei Ierarhi nu au fost

însă orbiţi de perspectiva obţinerii
unor demnităţi strălucite în viaţa
socială sau politică a timpului. Gândul lor a fost în permanenţă îndreptat
spre ţelul realizării personalităţii
creştine.
Sfinţii Trei Ierarhi au fost ca trei
cetăţi zidite de Dumnezeu, aşezate
deasupra muntelui credinţei, au fost
trâmbiţele minunate care au vestit
adevărul, dreptatea şi pacea în toată
lumea.
Deşi oameni învăţaţi, cu o înaltă
pregătire intelectuală, nu s-au lăsat
stăpâniţi de duhul mândriei şi al intereselor lumeşti, ci ei au fost întotdeauna stăpâniţi de o rară modestie şi
smerenie creştină, arătând astfel că
virtutea smereniei creştine este o
floare rară, foarte frumoasă, a sufletului creştin.
Pe Sfântul Vasile cel Mare îl
vedem lepădându-se de toată avuţia
moştenită de la părinţi. Sfântul Grigorie fuge de preoţie din modestie,
alegându-şi pustia ca pe cea mai
scumpă comoară. Renunţă uşor şi cu
inima împăcată chiar la scaunul de
patriarh al Constantinopolului când a
observat că unii îi râvnesc locul. Sfântul Ioan Gură de Aur are aceeaşi atitudine de smerenie în faţa preoţiei la
care era chemat, şi-şi împarte toată
avuţia săracilor. Pe niciunul dintre ei
nu-i ispiteşte onorurile şi demnităţile
din Biserică, şi dacă au primit demni
tatea de ierarhi, au făcut aceasta pentru a sluji mai bine pe Dumnezeu şi
lumea creştină, care era atacată din
toate părţile de erezii.
Odată ajunşi păstori de suflete –
Sfinţii Trei Ierarhi au înţeles să-şi facă
slujba lor deplin. Conştienţi fiind că
au primit de la Mântuitorul, prin
Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor, întreita
demnitate de slujire preoţească, ei au
devenit exemple de echilibru în îndeplinirea misiunii lor.
Sfinţii Trei Ierarhi au văzut în
preoţie o slujire mai grea şi mai de
cinstire chiar decât aceea pe care o
îndeplinesc îngerii în ceruri. Ei au
considerat preoţia şi au înălţat-o ca
pe arta artelor.
Putem spune că puţini slujitori
bisericeşti sau chiar simpli creştini
şi-au iubit Biserica aşa cum şi-au
iubit-o Sfinţii Trei Ierarhi.

Este bine cunoscută activitatea
poetic-creştină a Sfântului Grigore
de Nazianz, acesta fiind pomenit,
datorită talentului său chiar de tratatele laice ale Istoriei literaturii
universale. Pe de altă parte, fragmente din unele cuvântări ale Sfântului Ioan Gură de Aur au devenit pe
nesimţite imnuri creştine.
Cu privire la activitatea didactică, cei trei ierarhi au realizat o
operă greu de egalat, aceasta manifestându-se atât prin scrisul lor teologic, cât şi prin cuvântul adresat
credincioşilor în cadrul cultului
divin.
Sfinţii Trei Ierarhi au luptat
împotriva rănilor care s-au ivit pe
„Trupul Tainic” al Bisericii. Ei au
îndemnat mereu pe episcopii Bisericii, să se ferească de schisme, de certuri şi de dezbinări.
Ei au dus o luptă neîncetată
împotriva ereziilor, cerând din partea conducătorilor bisericeşti unitatea de credinţă, dragoste şi înţelegere, aducând exemplul unităţii
primilor creştini.
Sfinţii Trei Ierarhi au pus mare
preţ pe exemplul personal al preotului în parohie.
În faţa slujitorilor Bisericii din
toate timpurile, Sfinţii Trei Ierarhi
reprezintă modele inegalabile ale
unei preoţii active, în care se îmbină
armonios gândirea cu viaţa, meditaţia cu fapta, propovăduirea cu trăirea duhovnicească şi cu realizări
ancorate în realitatea socială. Concepţia lor despre preoţie a rămas
neîntrecută până în zilele noastre,
în ceea ce priveşte vocaţia, zelul pastoral, entuziasmul şi dragostea
slujirii.
Se cuvine, deci, să luăm cu toţii
exemplu de la Sfinţii Vasile cel Mare,
Grigore Teologul şi Ioan Gură de
Aur, pe care-i sărbătorim astăzi şi,
privind la sfârşitul vieţii lor să le
urmăm credinţa. Exemplul vieţii lor
luminoase să ne fie permanent în
faţa ochilor, mergând pe urmele credinţei lor, tare ca stânca de granit şi
a iubirii şi nădejdii lor întru Hristos.
Curajul în încercările vieţii, răbdarea în credinţă, grija de mântuire,
dorul unirii cu Dumnezeu să nu ne
părăsească niciodată.
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Î N T Â M P I NAREA D O M NUL UI

PRAZNICUL MARILOR AŞTEPTĂRI
n besearică iaste acum împreună cu noi, iar în ceriu sade în
scaunul slavei Sale şi în cară
de heruvimi. În chipul slugii să
vede, iară iaste stăpân peste toate”
(Antim Ivireanul, Didahii).
Transpus în limba actuală mitropolitul martir spune aşa: acum, Iisus
este aici în sfânta biserică, împreună
cu noi. Dar tot acum, tot în clipele
acestea, El sade pe tronul Lui dumnezeiesc de slavă, între care de
heruvimi. Îl vedem aici pe pământ,
între noi cu chip omenesc, „în chipul slugii să vede,” slugii
însă nu în sensul obidit al
robului pământesc, ci
slugă în sensul că El este
despuiat de orice mândrie, este slugă a tuturor,
de buna Lui voie, cum i-a
fost viaţa, cât a trăit, ca
om, fiind însă Stăpânul
tuturor, al cerurilor şi al
pământului pe care El le-a
făcut, El le-a creat, căci
El este Dumnezeu.
Momentul la care ne
referim este praznicul
Întâmpinării Domnului,
de azi, 2 februarie, pe
care Biserica şi credincioşii îl sărbătoresc şi-l vor sărbători,
în fiecare an. Iar locul este biserica
Mitropoliei, în care Antim şi-a rostit
toate Didahiile lui încărcate de har.
Antim este cel mai mare mitropolit
pe care l-a avut Ţara Românească.
Dacă Constantin Brâncoveanu nu
l-ar fi avut pe acest mult dăruit în
toate cele alese mitropolit ca sfetnic
de taină, strălucirea lui voievodală
n-ar fi luminat, nici pe departe, cât
luminează istoria noastră. Nu l-a
întrecut nimeni dintre contemporani
nici în evlavie, nici în cele cărtură
reşti, nici în cele tehnice şi misionar
tipograficeşti. Dar îndeosebi în
pecetluirea cu sacrificiul propriei lui
vieţi, a gândirii şi a acţiunilor sale,
nimeni nu-i stă alături. Dar, spre
bucuria sufletelor noastre, ne-a fost
dată mângâierea duhovnicească să-l
vedem pe el, ca şi pe Brâncoveni şi
coconii lui decapitaţi pentru cre-

dinţă, trecuţi între rândurile sfinţilor
români, în rândurile sfinţilor Ortodoxiei, pentru care s-au jertfit. Nu ştim
cu siguranţă râul în care trupul îmbucătăţit de ucigaşii săi l-au aruncat.
Este de datoria noastră să-i aşezăm pe
locurile lor cuvenite de sfinţi, pe
pereţii tuturor bisericilor româneşti,
şi nu numai pe ai celor ctitorite de ei.
Ajută-ne, Doamne!
Se împliniseră patruzeci de zile de
la naşterea pruncului Iisus. După rânduielile religioase, copilul trebuia
adus la templu şi prezentat preoţilor,

spre a fi afierosit lui Dumnezeu, ca
parte bărbătească şi întâi născut ce
era. Mai trebuiau aduse, după datină,
pentru El, două turturele, darul oamenilor săraci pentru a fi jertfite pe altarele templului. Au venit deci la templu cu cele cuviincioase. Templul, ca
şi curţile lui erau pline de credincioşi.
Zarva era mare, mai ales în curţile
templului, unde negustorii îşi făceau
treburile lor: vindeau păsările pentru
ritualuri; porumbeii, turturelele,
mieii; negociau boii şi juncanii;
schimbau banii. Tot felul de zaraferii,
– treburile lumeşti –, uitând de tot că,
cu câteva trepte mai sus, în Sfânta
Sfintelor, între chipurile de foc ale
heruvimilor şi serafimilor, sălăşluia
El, însuşi Dumnezeu Sabaot. Ca şi
astăzi, bogătanii vin îmbrăcaţi în
haine scumpe, ba şi încărcaţi cu
podoabe scumpe de aur, se bat în
piept ca fariseii, uitând că lumea este

plină de săraci. De aceea, mai târziu, tot El, pruncul adus aici, azi, cu
turturelele lui sărace, El care era
Stăpânul tuturor frumuseţilor şi
bogăţiilor lumii, îi va alunga pe
negustori din curţile templului, din
templu chiar, din preajma bisericii,
cu biciul: „Şi a intrat Iisus în templu
şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi
cumpărau în templu, şi a răsturnat
mesele schimbătorilor de bani şi
scaunele celor ce vindeau porumbei,
şi a zis lor: Scris este: Casa Mea,
casă de rugăciune se va chema, iar
voi o faceţi peşteră de tâlhari!”
(Matei
XXI,
12–13).
Dar astăzi este vorba
de altceva. Pruncul Sfânt
era adus la templu, spre a
se săvârşi cele prevăzute
de Lege. Deşi Dumnezeu,
El se supune Legii pe care
doar El o dăduse omului,
pentru ca prin respectarea
ei, omul să-şi poată câştiga viaţa veşnică. Iar
Fecioara Maria, care ştia
taina naşterii peste fire a
Fiului ei, se supune rânduielilor obişnuite ale
tuturor credincioşilor prescrise de Templu. După cum tot aşa
s-a supus şi când Arhanghelul
Gavriil i-a spus că va naşte fiu fără
bărbat. Nu s-a împotrivit, n-a spus
că nu este vrednică. Dar nici nu s-a
mândrit.
Ci doar atât: „Şi a zis Maria: Iată
roaba Domnului. Fie mie, după
cuvântul tău” (Luca I, 38). Sfânta
Fecioară Maria este pentru noi pilda
desăvârşită a ascultării de cuvântul
lui Dumnezeu!
Mare şi bogată este ţesătura
sfântă a Scripturilor în praznicul de
astăzi, în care se întâlnesc cele
vechi, ale Legii vechi, cu cele noi,
ale Legii celei noi, Legea dragostei,
Legea blândeţii, Legea Sacrificiului
suprem al Fiului lui Dumnezeu,
pentru mântuirea neamului omenesc, Legea iubirii, nu numai a celor
ce ne iubesc pe noi, ci a iubirii şi a
celor ce ne urăsc pe noi.

Pag. 14 †�������������������������������������
��������������������������������������
An IV, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2014
Praznicul acesta al întâmpinării
Domnului este praznicul marilor
aşteptări ale omului şi ale omenirii
şi este totodată Praznicul marilor
împliniri, ale omului şi ale omenirii.
Citim în Sfânta Evanghelie a
praznicului de azi: „Şi iată, era un
om în Ierusalim, cu numele Simeon;
şi omul acesta era drept şi temător
de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt era
asupra lui. Şi lui i se vestise de
Duhul Sfânt că nu va vedea moartea
până ce nu va vedea pe Hristosul
Domnului. Din îndemnul Domnului
a venit la templu; şi când părinţii au
adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să
facă pentru El după obiceiul Legii,
el l-a primit în braţele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că
văzură ochii mei mântuirea Ta, pe
care ai gătit-o înaintea feţei tuturor
popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului
Tău Israel” (Luca II, 25–32).
Bătrânul şi dreptul Simeon este
întruchiparea, simbolul aşteptării
mântuirii omenirii întregi, care „nu
va muri” până ce nu-L va primi pe
Iisus în inimă, precum Simeon L-a
primit pe Pruncul sfânt în braţe. El
L-a aşteptat până la adânci bătrâneţe, nu s-a putut desprinde de viaţă,
până ce nu L-a primit în braţe. Cum
niciunul din creştinii de azi şi de
totdeauna nu-şi va putea da duhul în
pace, până nu-L va primi pe El, pe
Dumnezeu Mântuitorul lumii, în
trupul lui, în sufletul lui, sub forma
Sfintei Euharistii, după ce îşi va fi
curăţat şi spălat sufletul prin Taina
Sfintei Spovedanii şi prin împlinirea
faptelor bune.
Dar nu numai Simeon, nu numai
bărbaţii aşteptau pe Iisus-Mântuitorul. Căci, citim în aceeaşi sfântă
Evanghelie, peste câteva versete: „Şi
era şi Ana proorociţa, fiica lui
Fanuel, în vârstă de 84 de ani, care
slujea templului ziua şi noaptea... Şi
venind şi ea în acel ceas, lăudând pe
Dumnezeu şi vorbind despre Prunc
tuturor celor ce aşteptau mântuirea
în Ierusalim” (Luca II, 36–38). Şi
femeile ardeau de aceeaşi aşteptare a
lui Iisus Mântuitorul. Proorociţa Ana
este reprezentanta, este simbolul lor,
al evlaviei şi al foamei de mântuire a
femeilor, ca şi a bărbaţilor.

Vrem să aflăm, vrem să ştim, ce
este acest mare praznic al Întâmpinării Domnului? Ascultă suflete, deschide-te inimă şi pătrunde în inima lor,
cele ce ne spune marele suflet prea
curat şi arzător de evlavie, marele
cărturar, marele artist, smeritul iubitor de oameni şi nespus de iubitor de
neamul românesc în sufletul şi cărturăria căruia s-a îmbrăcat deplin, deşi
el era de neam ivir, Antim Ivireanul,
ctitorul de cultură şi artă românească
şi cel mai mare mitropolit al Ţării
Româneşti, aşa cum am spus de la
începutul acestui cuvânt al nostru.
Iată, tâlcuirea Ivireanului în tulburătoarele sale didahii, adică predicile
ţinute de el, de mitropolit, în catedrala mitropoliei din Bucureşti şi
catedrala de la Tîrgovişte, între anii
1708 şi 1716: „Pentru care lucru adevărat au răsunat dumnezeiasca trâmbiţă, care este fericitul unul Pavel,
zicând: „Cele vechi au trecut şi iată
câte s-au făcut noi. Drept aceia, ce
voi putea cuprinde cu mintea mea,
sau ce lucru vrednic voi putea grăi
asupra zilei acesteia? Nu pot să mă
întind unde nu ajung, nu pot să vorbesc ceea ce nu ştiu. Ci nevrednic şi
neputincios sunt a spune cele ce mult
prea minunate sunt, atât de minunate,
încât îmi piere graiul, când vreau să
vi le spun...”.
Cât de mare este iscusinţa în
cuvinte a marelui mitropolit cărturar
şi artist atât de inspirat în toate şi cât
de mare şi de adânc frumoasă, este
smerenia lui!
„...Căci covârşitoare şi mai presus
decât slabele noastre priceperi ale
minţii, sunt tainele pe care le aduce
praznicul de azi. Cine poate afla ceva
mai mare şi mai slăvit, decât pe Dumnezeu? Cine poate pătrunde tălmăci la
îndemâna oricărui suflet râvnitor de
mântuire fecioria şi pre purtătoarea ei,
care „ca, alt cer gânditor ţine în braţele sale pe Făcătorul cerului şi al
pământului, pre Fiul Său, carele este
născut din Tatăl mai înainte decât
luceafărul şi-l aduce azi în biserică, ca
pre un cap ce este al Bisericii, să-l
închine Domnului, Celui ce i se
închină toată făptura şi i se pleacă tot
genunchiul.“ Căci pentru bunătatea
Lui cea fără margini, El supune Legii,
El, Cel ce a dat legea lui Moise pe
muntele Horev. Se supune poruncilor,
El, Cel care a făcut toate cele ce se
văd, ca şi pe toate celelalte care nu se

văd, cele ale sufletului şi ale minţii.
Iată cum se smereşte Cel de care se
cutremură toată zidirea. Primeşte cu
smerenie să stea în braţele unui
bătrân, ale dreptului Simeon, pentru
că acesta era drept şi fără vicleşug.
Duce „plocon” la biserică cele două
turturele, smerite, El, Cel Care, doar
cu un cuvânt a făcut toate păsările
cerurilor, păsările văzduhului. Duce
„plocon”, zice iar Mitropolitul
Antim din Iviria, două turturele, ca
să arate cele două voinţe: aceea a
dumnezeirii şi aceea a omenirii.
Duce o pereche de turturele lui
Dumnezeu, ca să facă „păreche
curată lui Dumnezeu pre omul, ca să
facă amândouă una” ca să împreune
cele vechi cu cele noi, cele cereşti cu
cele pământeşti, cele de jos cu cele
de sus. Duce „plocon” lucru curat,
El, Cel ce este însăşi Curăţenia,
Neprihănirea, ca să arate că s-au
născut din Maica cea curată, şi ca să
arate curăţenia Bisericii şi curăţenia
credinţei. Duce acele păsărele ca să
fie jertfite de către preoţi, ca semn al
propriei jertfiri, pe care El va aduce-o jertfindu-Se pe Sine pentru
mântuirea noastră. Zice Sfânta
Fecioară către Simeon: primeşte,
cinstite şi fericite bătrâne, pre acest
Prunc, carele s-a făcut sărac de bună
voie, dar a cărui bogăţie, nu sunt
cuvinte îndeajuns cu care să poată fi
spusă şi arătată; primeşte pe acest
Prunc, care este mai vechi decât
toate veşniciile; primeşte pe acest
Prunc, la care priveşti dar la care
îngerii nu pot privi; cuprinde-L în
braţele tale, pe El, pe care lumea
întreagă nu-L poate cuprinde. După
înfăţişare, cum vedem, este mic la
vârstă, dar anii Lui, nimeni nu-i ştie.
Mic ni se arată la chip, dar toate
întinderile, toate necuprinsele lumi,
nu îl pot cuprinde.
Mic este la vedere, dar cuprinderea Lui, mărimea priceperii Lui, este
fără de margini.
În biserică aici, în această catedrală, este împreună cu noi, dar în
tot acelaşi timp, acum El este în cer,
pe scaunul slavei Sale, înconjurat de
care de heruvimi. Precum cel mai
smerit, mai neînsemnat dintre fiii
oamenilor se arată, ca un copil de
sclav chiar, dar El este Stăpân peste
toate, peste cele văzute şi peste cele
nevăzute.
A Lui să fie slava, cinstea şi
mărirea, în vecii vecilor Amin!
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DUMINICA A XVII-A DUPĂ RUSALII

PUTEREA CREDINŢEI
vanghelia de astăzi ne vorbeşte despre o femeie cana
neancă, care a rugat pe Domnul nostru Iisus Hristos să-i vindece
fiica, ce-i era rău chinuită de demon.
Fapta s-a întâmplat în părţile Tirului
şi ale Sidonului” (Matei XV, 21),
mai sus de Palestina, la marginea
Libanului de astăzi. Poporul acestei
ţări era păgân şi se numea cananean.
O femeie cananeancă din
această ţară, auzind că în hotarele
patriei ei a intrat Domnul Iisus,
făcătorul de minuni, a cărui faimă
trecuse de hotarele Ţării Sfinte s-a
entuziasmat de nădejdea vindecării
fiicei sale. Văzând pe Domnul şi
Mântuitorul nostru, care era însoţit
de ucenicii Săi, a început a striga,
zicând: „Miluieşte-mă, Doamne,
Fiul lui David! Fiica mea este rău
chinuită de demon” (Matei XV, 22).
În aceste cuvinte ea a pus toată
puterea iubirii sale pentru fiica sa,
toată nădejdea ei în dumnezeiescul
Mântuitor. Domnul, însă, a tăcut!
Femeia, din nou L-a rugat pentru
tămăduirea fiicei sale, şi venind, s-a
închinat Lui zicând: „Doamne, ajută-mă!” (Matei XV, 25).
Domnul, dându-i răspuns i-a zis:
„Nu este bine să iei pâinea copiilor
şi s-o arunci câinilor” (Matei XV,
26).
Drept răspuns la aceste cuvinte,
cananeanca a strigat cu foarte mare
smerenie: „Dar şi câinii mănâncă
din fărâmiturile care cad de la masa
stăpânilor lor”. (Matei, 27). Dându-i
răspuns, Domnul i-a spus, faţă de
ucenici: „O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi
s-a tămăduit fiica ei din ceasul
acela” (Matei XV, 28).
Această pericopă evanghelică ne
aminteşte încă o dată despre puterea
credinţei, despre puterea rugăciunii
făcută cu credinţă în faţa lui Dumnezeu, în ale cărui mâini stă viaţa şi
moartea fiecăruia dintre noi. Aceste
rânduri evanghelice ne vorbesc despre rugăciunea stăruitoare, al cărei
model ni-l dă femeia cananeiancă.
Din cuprinsul Sfintei Scripturi
cunoaştem foarte multe pilde de
rugăciuni stăruitoare şi de puterea

lor. Foarte mult s-a rugat Sara, soţia
lui Avraam, Patriarhul din legea
veche, să li se dăruiască un fiu. Deşi
vârsta Sarei era înaintată, au văzut
împlinirea rugăciunii lor credincioase,
când li s-a născut un fiu.
Drepţii Zaharia şi Elisabeta, părinţii Sfântului Ioan Botezătorul, tot aşa,
multă vreme n-au avut copii. Iar cine
nu avea copii la iudei, era defăimat şi
batjocorit. Ca să scape ei de această
batjocură a lumii, s-au rugat mulţi ani
pentru naştere de copii. Cererea lor
s-a împlinit atunci când, după legea
firii omeneşti, se părea că le trecuse
vremea. S-a născut fiu, numit Ioan,
care a fost marele Mergător înainte şi
Botezător al Domnului Iisus Hristos.
Naşterea Fecioarei Maria Prea
Curata, din drepţii părinţi Ioachim şi
Ana, a fost tot rod al unei rugăciuni
calde şi stăruitoare.
Dumnezeu căruia noi ne rugăm
stăruitor este izvorul îndurării, El este
pretutindeni şi toate le ştie. Domnului
îi este plăcută rugăciunea neîntreruptă
şi stăruitoare, pentru că ea dovedeşte
puterea credinţei noastre şi vorbeşte
despre iubirea noastră pentru Domnul,
iubire care nu se clatină şi nu cade
niciodată. Într-o asemenea rugăciune
a noastră ne punem toată nădejdea şi
puterea răbdării noastre; toate simţămintele pe care Domnul le aşteaptă de
la orice credincios al Său. Credinţa,
nădejdea, dragostea, răbdarea, smerenia, iubirea pentru Domnul sunt sfintele virtuţi care trebuie să strălucească
şi să încălzească inima oricărui creştin
adevărat.”
Dacă ni se pare că Domnul nu ne
îndeplineşte sau zăboveşte să împlinească cererea noastră, atunci trebuie
ca rugăciunea noastră să stăruie neîntreruptă, credinţa să nu slăbească, dragostea să nu se micşoreze, smerenia şi
răbdarea noastră să nu se istovească.
Fiind creştini, suntem datori să ne
îndreptăm către Domnul la rugăciune.
Căci nimic nu poate sta înaintea puterii rugăciunii.
Ştim cât de puternică este furtuna
pe pământ, când vântul îndoaie copacii bătrâni, când viforul vijelios
împrăştie clădirile ridicate de om cu
multă trudă şi iscusinţă. Tot aşa de
grozavă este şi furtuna pe mare, când

cea mai puternică corabie pare o
jucărie pe această stihie înviforată a
mării. Şi în zilele vieţii pământeşti a
Domnului nostru Iisus Hristos, a
izbucnit o astfel de furtună pe
marea Tiberiadei, pe care Apostolii
o străbăteau în corabie. Din adâncul
inimii lor au strigat către Domnul,
şi la porunca Domnului, deodată s-a
liniştit furtuna. Tot astfel este şi
puterea rugăciunii, care cu puterea
lui Dumnezeu supune şi stihiile cele
oarbe.
Aşa este puterea rugăciunii către
Dumnezeu, când inima credincioasă
îşi pune toată credinţa şi iubirea în
Dumnezeu. O astfel de rugăciune
poate să mute şi munţii, după cum
spune cuvântul dumnezeiesc, poate
să împuternicească pe cei slabi,
pentru că la Dumnezeu, Făcătorul
lumii văzute şi nevăzute, izvorul
vieţii şi al morţii, nimic nu este cu
neputinţă.
Femeia cananeiancă se roagă de
Domnul nostru Iisus Hristos, spunându-I: „Miluieşte-mă, Doamne”.
Orbul din Ierihon despre care ne
vorbeşte Sfânta Evanghelie, tot
„Miluieşte-mă, Fiul lui David a
spus. Şi prorocul David îşi cerea
iertare de la Domnul prin psalmul
său: „Miluieşte-mă, Dumnezeule,
după mare mila Ta”.
Cu cuvântul „miluieşte-mă” se
îndreaptă către Dumnezeu sufletul
omului. De aceea, Biserica noastră
ne porunceşte, ca alături de alte
rugăciuni, să folosim cât mai des
rugăciunea: „Doamne, miluieşte”.
Spunând această scurtă rugăciune
de multe ori la slujbele dumnezeieşti, Sfânta Biserică vrea să ne
aducă aminte de puterea rugăciunii
stăruitoare, cu care femeia cananeiancă şi-a îndreptat suspinele ei
rugătoare către Domnul nostru Iisus
Hristos.
Să nu uităm niciodată că Domnul aşteaptă de la noi, în rugăciunile
către El, şi credinţa noastră şi smerenia noastră, şi răbdarea noastră, şi
iubirea noastră nestinsă pentru El.
O astfel de rugăciune va fi lucrătoare, va fi tămâia cu bun miros şi
va fi primită în ceruri de Domnul şi
de Tatăl nostru cel ceresc.
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DUMINICA A XXXIII-A DUPĂ RUSALII
( A VA M E Ş U L U I Ş I F A R I S E U L U I )

CUM TREBUIE SĂ NE RUGĂM
vanghelia de astăzi ne prezintă
„Doi oameni care s-au suit la
templu ca să se roage, unul fariseu şi celălalt vameş” (Luca XVIII,
10). Însă nu amândoi s-au întors
tămăduiţi acasă. Domnul nostru Iisus
Hristos zice că „vameşul s-a întors
îndreptat acasă, iar fariseul nu“. Care
a fost pricina? De bună seamă că nu
biserica, ci felul cum s-au rugat şi
unul, şi celălalt.
Pe timpul când Mântuitorul lumii
petrecea pe pământ, fariseii erau
aceia care mereu se lăudau că ei sunt
cei mai zeloşi în împlinirea datoriilor
faţă de Dumnezeu, că ei sunt adevăraţii păzitori ai legii, ţinând la toate,
aşa cum le-a poruncit Moise. Şi cu
toate acestea, chiar pe ei, îi mustră
mai aspru şi destul de des Domnul
nostru Iisus Hristos.
În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul alege chiar chipul unui fariseu,
tocmai spre a ne pune înaintea ochilor o rugăciune, cum nu ar trebui să
fie, o rugăciune care nu a fost ascultată de Dumnezeu, dovadă că fariseul
s-a întors neîndreptat acasă. Care este
cauza? Fariseul nu recunoaşte că este
om păcătos, el se ţine de om drept
înaintea lui Dumnezeu şi cu mândrie
îşi începe rugăciunea zicând:

„Dumnezeule, Îţi mulţumesc că
nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori,
nedrepţi, adulteri...” (Luca XVIII,
11). În mândria sa se înalţă pe sine că
e mult mai presus de toţi ceilalţi şi se
crede drept şi curat. Această mândrie,
această îngâmfare şi laudă de sine
este neprimită înaintea lui Dumnezeu, este împotriva duhului învăţăturii lui Hristos care, prin Apostolul
Său Ioan, ne învaţă: „Dacă zicem că
păcat nu avem, ne amăgim pe noi
înşine şi adevărul nu este întru noi”
(I Ioan I, 8).
Rugăciunea fariseului nu a fost
primită pentru că el înşiră în ea toate
faptele sale cele bune: „Postesc de
două ori pe săptămână, dau zeciuială
din toate câte câştig” (Luca XIVII,
12). Nu totdeauna este păcat a vorbi
de faptele cele bune şi dacă aceasta
se face pentru mărirea lui Dumnezeu
sau pentru binele aproapelui, e chiar
îngăduit. Sfânta Scriptură ne spune că
Dreptul Iov a înşirat lucrurile bune,
câte le-a făcut, spre a dovedi prietenilor săi că pătimeşte fără vină (Iov
XXXIII, 7). Sfântul Apostol Pavel
istoriseşte corintenilor de suferinţele
sale, dar nu spre a se lăuda cu ele, ci
spre a da o pildă credincioşilor, ca să
fie şi ei cu răbdare în suferinţele lor.
(II Corinteni VI, 5).

Fariseul însă nu avea asemenea
gânduri bune. Cu lauda de sine nu a
vrut decât să-şi satisfacă îngâmfarea
şi să se facă plăcut lui însuşi şi nu lui
Dumnezeu. Dacă un creştin face
milostenii spre a fi lăudat de oameni
sau dacă se înfrânează cu acelaşi
gând, atunci nu mai poate aştepta o
răsplată de la Dumnezeu, pentru că
şi-a luat-o de la oameni, şi faptele lui,
de altfel bune, se aseamănă unui fruct
fără miez.
Evanghelia de astăzi ne spune că
fariseul, venind la biserică s-a aşezat
la loc de frunte şi uitându-se de acolo
în jurul său, a zărit într-un colţ al
Bisericii pe vameşul umilit şi cum l-a
zărit, mândria şi îngâmfarea lui s-au
deşteptat iarăşi, zicând cu dispreţ:
„Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu
sunt ca acest vameş” (Luca XVIII,
11). Câtă lipsă de dragoste, câtă mândrie exprimă cuvintele acestea. Câtă
deosebire între bunătatea şi milostivirea lui Dumnezeu şi între această
mândrie a unui om care doreşte să
judece pe aproapele său. Iată de ce
Mântuitorul a rostit către poporul ce-l
înconjura cuvintele pline de mustrare
pentru farisei: „Că de nu va prisosi
dreptatea voastră mai mult decât a
cărturarilor şi a fariseilor nu veţi intra
în împărăţia cerurilor” (Matei V, 20).
De aici ne putem da seama de ce
rugăciunea fariseului nu a fost primită înaintea lui Dumnezeu.
Vameşul stătea într-un colţ ascuns
al bisericii, ştiind că ochiul lui Dumnezeu îl vede pe om oriunde ar fi el.
El nu îndrăznea nici ochii să şi-i
ridice în sus, cu toate că ştia că sus în
ceruri este un Părinte bun, care primeşte pe fiecare om ce se căieşte. De
pe buzele lui nu se desprind decât
cuvintele: „Dumnezeule, fii milostiv
mie păcătosului” (Luca XVIII, 13).
Cu aceste puţine cuvinte zugrăveşte
Domnul nostru Iisus Hristos chipul
vameşului şi ne spune că această
scurtă rugăciune a fost primită. Şi ne
întrebăm de ce?
„El îşi bătea pieptul” (Luca
XVIII, 13). Iată dovada că inima lui
era plină de căinţă. În inimă este
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izvorul păcatului, de la inimă vin
gândurile cele rele şi faptele cele
rele. De aceea vameşul îşi bate pieptul şi inima, ca să zdrobească puterea
păcatului şi să scoată răul de acolo.
Vameşul nu judecă pe nimeni, nu se
înalţă mai presus de ceilalţi, ba nici
nu-i vede, pentru că se gândeşte
numai la păcatele sale. În asemenea
chip s-a căit fiul cel pierdut, pătrunsă
de asemenea căinţă s-a aruncat Maria
la picioarele lui Iisus, plin de o asemenea căinţă a plâns adeseori Sfântul
Ieronim pentru păcatele sale. Această
căinţă face din cei păcătoşi fiii lui
Dumnezeu şi unde se amestecă lacrimile păcătosului cu sângele Domnului acolo sufletul se face curat şi
începe a străluci chipul lui Dumnezeu în om. În căinţa şi zdrobirea inimii, vameşul nu rosteşte decât cuvintele: „Dumnezeule fii milostiv mie,
păcătosului“ (Luca XVIII, 13). În
aceste puţine cuvinte este cuprinsă
atât rugăciunea de iertare, cât şi

încrederea în bunătatea lui Dumnezeu şi Sfânta Evanghelie, care ne
spune că vameşul care n-a rostit
decât această scurtă rugăciune, s-a
întors îndreptat la casa sa.
Pilda vameşului şi a fariseului trebuie să ne facă să gândim, căruia dintr-aceşti doi ne asemănăm mai mult
în rugăciunea noastră? Dacă ne vom
gândi cu tot dinadinsul la acest lucru,
trebuie să mărturisim că de multe ori,
ne simţim ispitiţi de mândrie, că şi
nouă ne place a ne înălţa mai presus
de alţii şi a privi cu dispreţ la aceia pe
care îi socotim că nu ar fi de o seamă
cu noi. De această mândrie, ca a fariseului, vrea să ne ferească Sfânta
noastră Biserică, mai ales în timpul
Sfântului Post care se apropie!
Cu duminica de astăzi, începe
pregătirea pentru timpul postului
celui mare. Şi acest timp, pe lângă
faptul că este închinat înfrânării trupeşti şi pocăinţei, este şi timpul
rugăciunilor mai stăruitoare. Astfel

putem cunoaşte mai bine scopul vădit
pe care-l urmăreşte Sfânta noastră
Biserică prin pilda atât de frumoasă a
vameşului şi a fariseului, care s-a citit
astăzi. La începutul pregătirii pentru
Sfântul post, Biserica vrea să ne
înveţe cum trebuie să ne rugăm îndeobşte, dar mai ales în timpul postului
celui mare, ne învaţă că rugăciunile
pe care le vom face în acest post nu
vor fi primite, decât dacă vor fi
pătrunse de umilinţă ca şi rugăciunea
vameşului. Numai smerenia ne poate
feri de ispita mândriei fariseului, de
acea mândrie care răpeşte rugăciunii
noastre orice preţ, încât ea nu poate
afla har înaintea lui Dumnezeu.
Rugaţi-vă, deci, cu inima pătrunsă de
umilinţă întotdeauna şi mai ales în
postul mare, care se apropie. Nu uitaţi
că smerenia este scara cerească, pe
care Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât
din ceruri, ca smerindu-se să se facă
Om şi înălţându-se la cer, să deschidă
apoi calea celor umili în inima lor.

DUMINIC A A XXXIV -A D U P Ă R U S A L I I ( A F I U L U I R I S I P I T O R )

SPRE CASA PĂRINTEASCĂ
iul risipitor din Evanghelia de
astăzi, vedem că este un fiu
dezmierdat şi nedeprins cu
munca, care, fără să aibă milă şi
inimă, cere de la părinţi partea sa ce
i se cuvine din avere şi pleacă în
ţări străine, unde o risipeşte în dezmierdări şi în petreceri.
Cu durere în inimă şi cu lacrimi
în ochi a trebuit să audă tatăl său
aceste cuvinte îndrăzneţe cu care
fiul i-a răsplătit toată truda şi grija
şi toată zbuciumarea, pe care a
avut-o până l-a văzut mare.
Fiul părăseşte, cu averea moştenită, casa părintească unde şi-a
petrecut anii frumoşi ai copilăriei şi
se duce între străini, departe de ai
săi şi acolo, într-un timp foarte
scurt risipeşte toată averea pe care
tatăl său o câştigase prin sudoarea
frunţii sale.
De acum încep zile grele şi zile
negre pentru el. Ajunge în cea mai
mare mizerie, neavând ce mânca şi
într-o stare plină de deznădejde.
Aducându-şi aminte de casa părintească, şi venindu-şi în sine, şi-a
zis: „Câţi argaţi ai tatălui meu sunt
îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici
de foame! Sculându-mă, mă voi

duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată,
am greşit la cer şi înaintea ta. Nu mai
sunt vrednic să mă numesc fiul tău.
Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi”
(Luca XV, 17–19). El se deşteptă din
ameţeala petrecerilor şi a desfrânărilor, se căi amar şi cu inima zdrobită,
cu hainele rupte, se întoarse la tatăl
său. „Şi încă departe fiind el, l-a
văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi,
alergând, a căzut pe grumazul lui şi
l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: Tată, am
greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai
sunt vrednic să mă numesc fiul tău“
(Luca XV, 20–21). Plin de bucurie,
tatăl său dă porunca slugilor sale să-l
îmbrace în haina cea mai frumoasă,
să-i dea în semn de cinste un inel în
mână ca pentru un oaspete ales, să
junghie viţelul cel mai gras şi să poftească toate neamurile şi prietenii să
se veselească împreună, „căci acest
fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat” (Luca XV, 24).
Aşa cum tatăl din Evanghelia de
astăzi a arătat o iubire sinceră faţă de
fiul său cel risipitor, o iubire care
toate le-a iertat, toate le-a uitat, aşa
arată şi Domnul nostru Iisus Hristos
cea mai mare iubire, milă şi dragoste
faţă de noi, fiii cei nemulţumitori,

care mereu îl supărăm cu păcatele
noastre, la fel cum l-a supărat fiul
cel risipitor pe tatăl său.
Să privim deci mai de aproape
această iubire, milă şi dragoste, de
care ne aduce aminte Sfânta Evanghelie de astăzi, şi să vedem cum
suntem noi datori a răspunde la
atâta dragoste şi bunătate.
Din iubire şi din milă către noi
oamenii, S-a pogorât Domnul nostru Iisus Hristos din ceruri şi a luat
trupul smereniei noastre, ca să ne
mântuiască. Şi cu toate că o rugăciune de a Lui sau o picătură de
sânge ar fi fost de ajuns pentru
mântuirea noastră, Mântuitorul de
bună voie a petrecut 33 de ani în
cea mai mare sărăcie, fiind prigonit
şi dispreţuit de mai marii poporului
evreu, şi moare după suferinţe
amare, numai ca să ne arate dragostea Sa neasemuit de mare pentru
omenire. Şi legat de acestea, El
însuşi ne spune: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are,
ca sufletul Lui să şi-L pună pentru
prietenii Săi“ (Ioan XV, 13).
Continuare în pagina 18



Pag. 18 †�������������������������������������
��������������������������������������
An IV, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2014
Domnul nostru Iisus Hristos,
prin suferinţele Sale şi prin moartea Sa de pe cruce, a dat lumii
dovada iubirii desăvârşite pentru
noi. Şi acest lucru l-au simţit şi
l-au recunoscut Sfinţii Apostoli,
iar Sfântul Ioan, ucenicul cel iubit
al Mântuitorului, ne spune: „În
aceasta am cunoscut iubirea: că şi
El Şi-a pus sufletul Său pentru
noi” (I Ioan III, 16).
Mântuitorul lumii dorea nespus
de mult ca şi ucenicii Săi să fie
însufleţiţi de o asemenea iubire, şi
de fiecare dată le cere acest lucru.
Apropiindu-se timpul suferinţelor, Mântuitorul trece într-o zi prin
Samaria, unde oamenii nu voiau
să-L primească. Această purtare,
plină de nemulţumire a samarinenilor, i-a supărat şi i-a mâniat atât de
mult pe Sfinţii Apostoli Iacob şi
Ioan, încât, porniţi cum erau, au zis
către Domnul Hristos: „Doamne,
vrei să zicem să se coboare foc din
cer şi să-i mistuie, cum a făcut şi
Ilie?” (Luca IX, 54). Însă Domnul
nostru Iisus Hristos, plin de iubire
şi de milă faţă de aceia care îl dispreţuiau, le-a răspuns: „Nu ştiţi,
oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci

Fiul Omului n-a venit ca să piardă
sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască“ (Luca IX, 55). Deci cu o
blândă mustrare a vrut Iisus să le
spună: Voi care sunteţi în toate zilele
cu mine, încă n-aţi observat că duhul
învăţăturii Mele este un duh al iubirii, al răbdării faţă de toţi şi voi îmi
vorbiţi de foc şi de răzbunare? Iar în
alt loc le spune categoric: „Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi
smerit cu inima” (Matei XI, 29).
Această iubire, această milă şi
dragoste faţă de cei păcătoşi, propovăduită cu cuvântul de nenumărate
ori, a dovedit-o Mântuitorul şi cu
fapta. Din milă şi dragoste a vindecat
Iisus mulţimea mare de bolnavi de
tot felul şi fără număr putem spune
că sunt minunile vindecărilor, aşa că
Sfinţii evanghelişti scriu cu însufleţire că: „Orbii văd, şchiopii umblă,
leproşii se curăţesc, surzii aud şi
morţii înviază“ (Luca VII, 22).
Milă şi dragoste a arătat Mântuitorul faţă de cei păcătoşi, chiar atunci
când lumea aştepta mânie şi pedeapsă
de la El.
Şi prin pilda fiului risipitor din
Evanghelia de astăzi ne sunt arătate
iubirea şi mila Domnului nostru Iisus

DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE
(A ÎNFRICOŞATEI JUDECĂŢI)

JU D E CA TA CE A MARE

„Când va veni Fiul Omului
întru mărirea Sa... se vor aduna
înaintea lui toate neamurile şi-i
va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de
capre“ (Matei XXV, 31–32).
Prin aceste cuvinte, Domnul
nostru Iisus Hristos ne vesteşte
judecată cea de pe urmă, care îl
aşteaptă pe fiecare creştin şi care
este cea mai mare şi mai înfricoşătoare. La această judecată, fiecare om va trebui să dea socoteală
pentru toate faptele rele săvârşite.
Ceea ce Fiul lui Dumnezeu ne
înfăţişează în icoana înfricoşatei
Sale judecăţi îşi are rădăcina şi
temelia tot în învăţătura Sa,
cuprinsă în legea milosteniei sau

a îndurării. Căci El a zis: „Flămând am fost şi Mi-aţi dat să
mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi
dat să beau; străin am fost şi
M-aţi primit. Gol am fost şi M-aţi
îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi
cercetat...” (Matei XXV, 35–36).
Împăratul va zice celor de-a
dreapta Lui: „Moşteniţi împărăţia
cea pregătită vouă de la întocmirea lumii” (Matei XXV, 34) şi
„celor de-a stânga: duceţi-vă de la
Mine... în focul cel veşnic, care
este gătit diavolului şi îngerilor
lui“ (Matei XXV, 41). Deci se
cuvine să respectăm porunca
Mântuitorului de a ne iubi şi a ne
ajuta unii pe alţii. Să fim pătrunşi
de aceeaşi bunătate şi îndurare de

Hristos faţă de cei păcătoşi. Câte
lacrimi nu a stors această pildă din
ochii acelor părinţi necăjiţi, care au
avut supărări mari cu fiii lor risipitori şi rătăciţi!
Se poate ca noi, auzind toate
acestea, să rămânem cu inimile
împietrite la atâta iubire, milă şi
dragoste? Se poate să nu cădem la
picioarele Aceluia care ne cheamă
cu glasul Său blând şi cu cuvintele
dulci: „Cine vine la Mine, pe acela
nu-l voi scoate afară”!
Nu, dragii mei, la atâta iubire,
milă şi dragoste trebuie să răspundem şi noi în timpul sfânt, care se
apropie, cu căinţă şi cu părere de
rău, cum a făcut-o şi fiul cel risipitor din pilda de astăzi.
Să pornim, deci, pe acest drum
al întoarcerii, pătrunşi de adevărata
căinţă, şi atunci putem nădăjdui că
razele iubirii şi milei lui Dumnezeu
ne vor lumina şi pe noi, că Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne va
ieşi înainte, ne va da veşmântul nou
al harului Său şi ne va zice şi nouă
plin de bucurie: „Fiii aceştia morţi
au fost şi au înviat, pierduţi au fost
şi s-au aflat”.
care a fost pătruns şi sufletul
Mântuitorului, de nenumărate
ori, în anii vieţii Sale ca om pe
acest pământ.
De aceea e bine ca această
măreaţă şi aleasă pornire a sufletului, de a fi buni şi milostivi, care
întotdeauna îl poate înălţa sau
osândi pe om pentru faptele sale
în faţa înfricoşatei judecăţi, să
ne-o înfăţişăm şi noi mai lămurit
în cugetul şi în mintea noastră.
Tatăl ceresc a trimis, prin
nespusa sa bunătate, chiar pe
Unicul Său Fiu, pe Domnul şi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
să fie sprijinul şi luminarea oamenilor; celor mici şi sărmani să le
aducă vestea cea bună, pe cei bolnavi să-i tămăduiască, pe cei
căzuţi şi împovăraţi să-i ridice şi
pe cei păcătoşi să-i mustre. Nefericirea celor rătăciţi L-a atins până
în adâncul sufletului, lipsa celor
însetaţi şi flămânzi I-a întristat
inima, suferinţele şchiopilor şi ale
orbilor L-au înduioşat până la
lacrimi, iar mila pentru necazurile
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şi greutăţile oamenilor L-a
cuprins în această vale a plângerilor, în această lume trecătoare.
Dându-Şi seama de înalta Sa
chemare, a înţeles că trebuie să
ajute pe cei osteniţi şi împovăraţi
şi i-a chemat la Sine pentru a le
da mângâiere şi alinare.
Dar aceasta a cerut-o şi El acelora care-I ascultau cuvântul, să o
facă şi ei cu aproapele lor.
Nu poate să poarte în sine chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
acela care se simte bine la masa sa
plină de bunătăţi, atâta vreme cât
în jurul lui săracii mor de foame,
orfanii sunt lipsiţi de pâine, iar
văduvele duc lipsă de sprijin şi
ajutor. Chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu o poartă numai creştinul care pe cei slabi şi neputincioşi îi ajută şi care pe tot săracul
îl numeşte frate.
Într-un orfelinat dintr-un mare
oraş din Anglia, copiii şedeau
într-o seară la masă. Supraveghetorul lor, ca de obicei a rostit
cuvintele: „Doamne Iisuse, vino
şi fii oaspetele nostru în ceasul
acesta!” Unul dintre copiii care
era de faţă, ridicându-şi privirea

sa blândă către chipul supraveghetorului, zise: „Dumneata totdeauna îl pofteşti pe Domnul ca
să vie şi de ce nu vine niciodată?
Va veni El cândva” Supraveghetorul îi răspunse „că va veni”! Iar
copilul a zis iarăşi: „Atunci am să
pun un scaun şi pentru El, la
masă, în această seară“. Şi nu
după mult timp, cineva bate la
uşă. Ce să vezi? Un om sărac, ud
de ploaie şi flămând intră în sala
de mese, iar copiii îl primesc cu
multă bucurie, îl aşează la masă
chiar pe scaunul pus anume pentru Domnul. Acest lucru a deschis
ochii copilului şi a zis iarăşi către
supraveghetor: „Acum înţeleg:
Domnul Iisus nu a putut veni şi
de aceea l-a trimis pe acest om
sărac în locul Său, nu-i aşa?”
„Da!” i-a răspuns supraveghetorul, „aşa este, dragul meu!”
Putem spune că nu numai o
dată Domnul nostru Iisus Hristos
ne-a trimis şi nouă în locul Său pe
cei osteniţi, goi, întristaţi şi flămânzi pentru a ne ospăta şi
bucura împreună cu ei.
Adevărata bucurie e numai
atunci când simţi că trăieşti în

cugetele şi în inimile mai multora,
când petreci în cercul acelora care
îţi doresc binele şi fericirea, iubirea şi încrederea adevărată pentru faptele milosteniei cu care
le-ai înveselit sufletul. Milostenia
este cea care duce la cea mai
curată şi sinceră bucurie, iar după
un vestit scriitor ai Bisericii, ea
este piatra fermecată a filosofului,
care toate le preface în aur, până
şi virtuţile toate le botează şi le
preface în virtuţi adevărate creştineşti.
De aceea, nu ne va îngrozi
înfricoşata judecată a Fiului lui
Dumnezeu dacă, pătrunşi de faptele milosteniei, această binecuvântată pornire a sufletului, vom
săvârşi acele fapte de ajutorare
faţă de cei suferinzi şi în necazuri,
pe care cu atâta dragoste şi tragere de inimă, le-a săvârşit El.
Vom fi chiar mângâiaţi şi întăriţi
în nădejdea, că în acea mare zi,
când Fiul Omului va veni întru
slava Sa, despărţind neamurile ca
păstorul oile de capre, ne va zice:
„Veniţi binecuvântaţii Tatălui
Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea
lumii“ (Matei XXV, 34).

DU M I N I C A L Ă SAT UL UI S EC D E BRÂNZ Ă
(A I ZGON I RI I L UI AD AM D I N RAI )

POST ŞI ÎNFRÂNARE

iserica noastră, după ce ne-a
adus aminte de mulţimea
păcatelor noastre prin citirea
pericopelor evanghelice despre
„Vameşul şi Fariseul”, care se rugau
în biserică şi despre „Fiul risipitor“
reîntors la casa părintească; după ce
ne-a arătat apoi în Duminica trecută
icoana înfricoşatei judecăţi de care
nimeni nu va scăpa, ne întâmpină
astăzi cu cuvintele Sfintei Evanghelii: „De vei ierta oamenilor greşelile
lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel
ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor
greşelile lor nici Tatăl vostru nu vă
va ierta greşelile voastre” (Matei
VI, 14–15). Pentru iertarea păcatelor noastre s-a întrupat Fiul lui
Dumnezeu şi s-a făcut om şi tot
pentru iertarea păcatelor noastre a
vestit Hristos Evanghelia dreptăţii, a
suferit scuipări şi batjocuri, bătăi şi
chinuri, răstignire şi moarte pe
cruce. Ca şapte covoare frumoase,

întinse, sunt aşezate cele şapte săptămâni de post, în faţa marii sărbători a
învierii Domnului. Ele sunt ţesute cu
firele curăţeniei sufleteşti şi trupeşti şi
împodobite cu florile virtuţilor creştineşti ale iubirii, dragostei şi nădejdii
sfinte. Cine doreşte să urmeze cu
vrednicie această frumoasă cale,
poate să se învrednicească de ea,
numai prin rugăciune şi înfrânare,
prin smerenie şi îndreptare. Dar pentru ca să putem împlini aceste condiţii, trebuie să împlinim mai întâi de
toate o condiţie fundamentală, fără de
care nici celelalte nu ar fi posibile,
aceea de a ierta sincer şi din adâncul
inimii, toate greşelile oamenilor
făcute faţă de noi. Numai atunci va fi
primită rugăciunea noastră înaintea
lui Dumnezeu, când vom fi împăcaţi
cu lumea întreagă; iar împăcaţi putem
fi numai atunci, când iertăm tuturor
câte ne-au greşit. „Iar când staţi de vă
rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva

cuiva, ca şi Tatăl vostru, Cel din
ceruri, să vă ierte vouă greşelile
voastre” (Marcu XI, 25) ne spune
Mântuitorul în rugăciunea „Tatăl
nostru“, ne învaţă să ne rugăm în
felul următor: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri” (Matei VI, 12). A
şti, şi a ierta cuiva greşelile lui, este
o datorie sfântă. Mântuitorul Iisus
Hristos ne avertiza zicând: „De nu
veţi ierta oamenilor greşelile lor nici
Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile
voastre“ (Matei VI, 15). Deci, oricât
de sinceră ar fi rugăciunea noastră,
atâta vreme cât nu iertăm celor ce
ne-au greşit, nu ne putem învrednici
de iertare din partea lui Dumnezeu.
Postul şi înfrânarea vor rămâne de
asemenea fără preţ dacă noi nu vom
ierta oamenilor ce ne-au greşit! A
posti înseamnă a ne reţine de la
Continuare în pagina 20
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orice fel de îmbuibări, de mâncări şi
băuturi, precum şi de toate pornirile
spre păcat; fiindcă acestea toate îl
depărtează pe om de Dumnezeu.
Niciuna dintre patimi, slăbiciuni sau
porniri spre păcat nu îl depărtează
pe om aşa de mult de Dumnezeu ca:
ura, invidia, mânia şi dorul de răzbunare sau lipsa de iubire creştină.
„Cea dintâi poruncă este: Să iubeşti
pe Domnul Dumnezeul tău din toată
inima ta, din tot sufletul tău, din tot
cugetul tău şi din toată puterea ta.
Iar a doua e aceasta: Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi”
(Marcu XII, 30–31). Cine-l va iubi
pe aproapele său, aceluia uşor îi va
ierta toate. Iertarea adevărată şi sinceră potoleşte mânia, ura, invidia şi
tot dorul de răzbunare – „Aceasta
este porunca Mea: Să vă iubiţi unul
pe altul, precum v-am iubit Eu“
(Ioan XV, 12) Hristos aşa de mult
ne-a iubit, încât de bună voie a primit chinuri, batjocură şi moarte pe
cruce pentru mântuirea noastră. În
clipele cele mai dureroase, când
Hristos era pe cruce, iar duşmanii
Lui îşi băteau joc de El, se ruga
zicând: „Părinte iartă-le lor că nu
ştiu ce fac” (Luca XXIII, 34). O astfel de iubire cere şi Domnul de la
noi. De aceea se cuvine, ca adevăraţi creştini, să renunţăm la toate

lucrurile şi plăcerile lumeşti, să răbdăm toate insultele şi ocările din partea altora şi să iertăm toate pentru
dragostea lui Hristos care vrea mân
tuirea noastră a tuturor. Cine nu
împlineşte poruncile iubirii faţă de
Dumnezeu şi faţă de aproapele, cine
nu îşi poate înfrâna mânia, cine nu
poate stinge în sufletul său ura şi
dorul ci doreşte răzbunare, acela în
zadar mai vorbeşte de post şi înfrânare. Postul şi înfrânarea nu le pot
aduce folosul dorit, câtă vreme sunt
stăpâniţi de ură şi de dorul răzbunării.
„Nu ceea ce intră în gură spurcă pe
om, ci ceea ce iese din gură, aceea
spurcă pe om” (Matei XV, 11).
Cuvintele de ură, răzbunare şi vorbirile de rău, îl spurcă pe om mai rău
decât toate mâncărurile de dulce.
Numai cine e blând şi iertător îşi
poate stăpâni firea, numai acela poate
posti şi se poate înfrâna de la toate şi
în orice privinţă. Întotdeauna omul
iertător e blând şi smerit. Şi Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă
zicând: „învăţaţi-vă de la Mine, că
sunt blând şi smerit cu inima” (Matei
XI, 29). Smerenia e bineplăcută înaintea lui Dumnezeu. Căci oricine se
înalţă pe sine se va smeri, iar cine se
smereşte pe sine se va înălţa“ (Luca
XIV, 11). Mândria înjoseşte pe om şi
cine nu iartă greşelile aproapelui, dă

dovadă că e stăpânit de mândrie şi
nu de smerenie. Dumnezeu pe cei
mândri îi urăşte şi îi pedepseşte.
Noi, însă, dorim prin post şi smerenie adevărată să ne câştigăm iertarea
de păcate şi nu osândă veşnică. Trebuie să iertăm mai întâi noi, greşelile aproapelui nostru, căci numai
aşa făcând vom putea dovedi că
smerenia noastră e sinceră şi adevărată.
Dintre toate faptele noastre cele
bune pe care le facem, niciuna nu e
mai bine plăcută înaintea lui Dumnezeu, decât Iertarea păcatelor
aproapelui nostru. Numai omul cel
lesne iertător, se poate învrednici de
rugăciune, de smerenie şi îndreptare
adevărată.
Cu inima împăcată, împăcată cu
toată lumea, să intrăm în postul
mare, plini de dragoste, de credinţă
şi de nădejde sfântă, şi înfrânându-ne, smerindu-ne şi îndreptându-ne, să ne rugăm lui Dumnezeu să
ne călăuzească, şi să ne întărească
ca să putem trece cu bine acest post,
cu vrednicie şi cu sfinţenie, împlinind voia Domnului cea atotsfântă.
Să fim deci blânzi şi iertători
faţă de oricine mai cu seamă acum,
la începutul postului mare, şi să iertăm din inimă orice avem asupra
cuiva, pentru a fi vrednici de bucuria şi fericirea veşnică.
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DUM I NI CA I -A D I N PO S T ( A O RTO D O XI EI )

DREAPTA CREDINŢĂ

e găsim astăzi la sfârşitul primei săptămâni a postului mare, în Duminica
Ortodoxiei sau a dreptei credinţe, în
această Duminică, Biserica noastră face
amintirea acelei zile în care, cu aproape 1.200 de
ani în urmă, Ortodoxia a biruit credinţa cea rătăcită a acelora care erau împotriva cinstirii Sfintelor Icoane şi care ziceau că cinstirea şi închinarea
la sfintele icoane ar fi o închinare la idoli, o închinare păgânească şi că icoanele, din această pricină, trebuie scoase din bisericile creştine. În
zadar le spuneau creştinii ortodocşi acestor rătăciţi că cinstind sfintele icoane, nu cinstesc nici
lemnul, nici culoarea, ci pe sfântul care este în
icoană, căci lupta aceasta a devenit tot mai
aprigă. Începând din anul 725, în timpul împăratului bizantin Leon Isaurul, lupta a ţinut peste o
sută de ani, până în zilele împărătesei bizantine
Teodora şi ale fiului ei, Mihail al III-lea, până în
anul 842. În zilele lor s-a introdus din nou cinstirea Sfintelor Icoane, iar în sinodul ţinut la Constantinopol, tot în acel an, sub patriarhul Metodie, s-a hotărât pentru totdeauna, ca amintirea
acestei biruinţe a dreptei credinţe împotriva celei
rătăcite, să fie serbată în fiecare an, la Duminica
întâia a marelui post. Iată de ce sfânta noastră
Biserică serbează de aproape 1.200 de ani, neîntrerupt, amintirea acestei biruinţe şi de ce Duminica de astăzi este numită Duminica Ortodoxiei.
Acest lucru ne arată clar ce însemnătate au sfintele icoane pentru viaţa noastră religioasă, pentru viaţa noastră de creştini.
Înainte de a începe pictorii bisericeşti să
împodobească locaşurile sfinte cu icoane luate
din Sfânta Scriptură şi din viaţa Bisericii sau a
sfinţilor, icoane lucrate în culori, chiar şi înainte
de a fi înălţate bisericile creştine, încă pe vremea
când Sfinţii Apostoli petreceau pe pământ,
Dumnezeu însuşi a preamărit o icoană, care este
cea mai simplă şi mai nemeşteşugită din câte ne
putem noi închipui. Citind însă din Faptele
Apostolilor ne putem da seama că: „Credincioşii
scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe
paturi şi pe tărgi, ca, venind Petru, măcar umbra
lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Şi se
aduna şi mulţimea din cetăţile dimprejurul Ierusalimului, aducând bolnavi şi bântuiţi de duhuri
necurate şi toţi se vindecau” (Faptele Ap. V,
15–16).

Şi umbra lui Petru a căzut pe paturile şi pe
tărgile bolnavilor şi atunci durerile şi duhurile
necurate au încetat. Iată ce putere avea chiar la
leagănul creştinismului o umbră, această icoană
a chipului omenesc, nefăcută de mână de om.
Prin aceasta, Dumnezeu însuşi a introdus icoanele în Legea nouă, în Biserica întemeiată de
Fiul Său pe pământ. Şi astăzi vedem catapeteasma bisericilor plină de icoane sfinte de sus şi
până jos, vedem şi pereţii bisericilor împodobiţi
cu chipurile sfinţilor. Care este rostul lor? Noi
ştim, că din diferitele semne, care ne aduc
aminte de cei ce sunt departe de noi, sau ne-au
părăsit cu totul, plecând în lumea de dincolo,
nimic nu ne emoţionează cu atâta putere inima
noastră ca fotografia lor. Orfanul care şi-a pierdut părinţii, mama care-şi jeleşte copilul iubit,
sau soţul, privesc la fotografiile celor decedaţi şi
simt în mod tainic că acei care le-au fost dragi,
parcă sunt iarăşi aproape de ei, simt o adevărată
mângâiere privind la chipul lor drag. În felul
acesta ar trebui să fie şi cu icoanele bisericeşti.
Prin ele, Biserica vrea să ne aducă aminte de
sfinţi, vrea ca noi privind la întâmplările din
viaţa lor închipuite pe icoane, să ne aducem
aminte de virtuţile lor, de sfinţenia vieţii lor faţă
de credinţă şi să le dăm, pentru toate acestea,
laudă şi cinste, fiindcă prin această laudă şi cinste, îl preamărim pe Însuşi Dumnezeu care este
minunat întru Sfinţii Săi. Dacă ne sunt scumpe
fotografiile părinţilor şi ale prietenilor noştri, cu
atât mai scumpe trebuie să ne fie icoanele sfinte
şi cine ştie privi o icoană sfântă cu ochiul credinţei, acela simte numaidecât folosul sufletesc pe
care îl aduce ea. Despre Sfântul Grigorie de
Nissa ni se spune că ori de câte ori privea icoana
lui Avraam, care din ascultare şi iubire faţă de
Dumnezeu voia să junghie pe fiul său Isac, totdeauna era mişcat până la lacrimi. Istoria bisericească ne-a păstrat amintirea multor întâmplări,
care ne dovedesc puterea cea mare a icoanelor
asupra inimii omeneşti. Ea ne spune, printre
altele, că un tânăr din părinţi bogaţi, trăind timp
mai îndelungat o viaţă în desfrâu, a văzut odată
într-o biserică icoana căinciosului împărat David
vărsând pentru greşelile lui şiroaie de lacrimi,
pe care un înger le prindea într-un vas de aur.
Iar sub icoană erau scrise cuvintele fericitului
Continuare în pagina 22
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Augustin: „David a păcătuit numai o dată şi a
plâns întotdeauna. Iar tu păcătuieşti întotdeauna şi nu plângi niciodată“. Icoana şi cuvintele acestea au mişcat aşa de profund inima
tânărului, încât el, chiar din acea clipă a început
o altă viaţă, bineplăcută lui Dumnezeu.

îl închină pe noul fiu al lui Hristos în faţa icoanelor... Mirii care au primit Sfânta Taină a cununiei se închină în faţa sfintelor icoane, pentru ca
sfinţii de pe ele să le stea într-ajutor, în calea
grea a vieţii. Creştinii, când intră şi ies din biserică, sărută sfintele icoane.

Sfintele icoane, deşi sunt lucruri fără viaţă şi
fără putere de la sine, ele pot fi totuşi de un
deosebit folos sufletesc pentru creştinul care le
priveşte cu ochiul credinţei. Iată, deci, rostul
icoanelor cu care se împodobeşte lăcaşul dumnezeiesc. Iată pentru ce Biserica ne învaţă să le
cinstim, ca pe nişte lucruri sfinte, care ne pot
mijloci mari foloase sufleteşti, iată de ce înaintaşii noştri obişnuiau a împodobi sfintele
icoane cu odoare scumpe, cu mărgăritare, cu
salbe de aur şi iată de ce creştinii evlavioşi
aprind în toate bisericile în faţa sfintelor icoane
candele şi lumânări. De aici şi obiceiul vechi
creştinesc de a sfinţi icoanele, înainte de a le
aşeza la locul lor.

Astfel, cinstirea sfintelor icoane este strâns
legată de viaţa noastră de creştini, de la naştere
şi până la moarte.

Când se aduce pruncul nou-născut pentru
întâia dată la biserică, preotul îmbisericindu-l,

De aceea şi Duminica de astăzi, deşi cade în
timpul postului mare, este o zi de bucurie, pentru că ne aduce aminte de ziua în care sfintele
icoane au fost readuse cu mare alai în sfintele
noastre biserici. Ea ne mai aduce aminte de
datoria pe care o avem, de creştini faţă de sfintele icoane, şi ne dă chezăşia că aceia care şi
astăzi sunt împotriva cinstirii sfintelor icoane,
vor rămâne de ruşine, ca şi înaintaşii lor, cu
veacuri în urmă. Sfintele icoane vor rămâne
întotdeauna odoare scumpe inimilor creştine şi
mijloace alese pentru preamărirea lui Dumnezeu şi a sfinţilor Lui.
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DUMINICA A II-A DIN POST (A SF. GRIGORIE PALAMA)

MĂRTURISIREA PĂCATELOR

î

n Evanghelia de astăzi, îl
găsim pe Domnul nostru
Iisus Hristos, învăţând, într-o
casă din cetatea Capernaum.
O mulţime mare de oameni
s-a adunat să-L asculte, „încât
nu mai era loc nici înaintea uşii”
(Marcu II, 2). De sosirea Mântuitorului în Capernaum, a auzit şi
un biet slăbănog, care nu se
putea scula din pat. Chinuit de
boala sa îndelungată, slăbănogul
s-a gândit că numai Iisus, marele
proroc, care a făcut atâtea
minuni, poate să-i redea şi lui
sănătatea pierdută. Slăbănogul
roagă pe patru vecini ai săi,
oameni cu credinţă, să-l ducă cu
pat cu tot la casa unde se găsea
Iisus, Acela care îi era singura
nădejde. „Şi neputând ei, din
pricina mulţimii, să se apropie
de El, au desfăcut acoperişul
casei unde era Iisus, şi prin spărtură au lăsat în jos patul în care
zăcea slăbănogul“ (Marcu II, 4).
Văzând dumnezeiescul Mântuitor atâta credinţă, i-a zis slăbănogului: „Fiule, iertate îţi sunt
păcatele tale!” (Marcu II, 5). Precum Iisus Hristos a iertat păcatele slăbănogului din Evanghelia
de astăzi, astfel se iartă şi astăzi,
în numele Lui, păcatele acelora,
care cu părere de rău şi prin
căinţă şi le mărturisesc. Întâmplarea din Evanghelia de astăzi,
ne aminteşte de una din cele mai
mari datorii pe care o avem de
îndeplinit în timpul sfânt al postului mare, de datoria de a ne
mărturisi păcatele.
Pentru această mare taină a
mărturisirii, pentru acest lucru
atât de însemnat pentru curăţirea sufletului nostru, ne trebuie
mai întâi de toate o pregătire
bună. Omul se pregăteşte de
nenumărate ori, cu multă grijă
pentru lucruri cu mult mai neînsemnate. Câte pregătiri nu face
omul când vrea să călătorească
la rude sau prieteni? Câte pregătiri cad în sarcina unei gospodine când se apropie o mare sărbătoare? Şi ce sunt toate acestea
în comparaţie cu sufletul omului? Trebuie, deci, să ne pregătim mai mult pentru curăţirea
sufletului, să redobândim haina
cea scumpă a nevinovăţiei pe
care cu toţii am primit-o la Taina

Sfântului Botez. Cum să începem
această pregătire? Mai întâi de
toate, creştinul trebuie să caute ca
inima lui să fie pătrunsă de căinţă.
Căinţa este sufletul mărturisirii şi
fără căinţă, mărturisirea noastră
n-ar fi decât o înşirare numai cu
buzele, fără rost a păcatelor. Preotul duhovnic, îl întreabă pe fiecare
creştin, în scaunul mărturisirii,
dacă îi pare rău de păcatele săvârşite şi nu dă dezlegare decât acelora care arată căinţă. Căinţa cere
ca fiecare creştin să îngenuncheze
în faţa preotului, la scaunul mărturisirii, ca în faţa unui judecător,
mărturisind, cu inima zdrobită,
cum şi de câte ori l-a mâniat pe
Dumnezeu prin felurite păcate.
Mulţi creştini, în loc să facă aşa, îşi
dezvinovăţesc păcatele cu diferite
scuze, care toate dovedesc că ei
sunt lipsiţi de căinţă sinceră, creştinească şi de o pregătire sufletească pentru mărturisire. Unul
mărturiseşte că înjură de lucruri
sfinte, însă adaugă îndată şi se
scuză, că nu face acest păcat decât
la mânie. Altul zice: „Eu am batjocorit sau poate am lovit pe aproapele meu, dar de vină a fost el,
pentru că mi-a furat ceva” - sau:
„Eu am furat, dar nevoia m-a
îndemnat“. Toţi aceştia uită, însă,
de frumoasa învăţătură a Sf.
Ciprian care zice: „Mai mare rău
este a nu se căi de un păcat, decât
a-l face”. Nu sunt pătrunşi de
căinţa sinceră şi nu sunt pregătiţi
pentru mărturisire nici acei creştini care, având mânie cu cineva
nu vor să ierte, şi aduc, apoi, în
scaunul mărturisirii dezvinovăţiri.
Aceştia uită că Mântuitorul lumii
a zis categoric: „Că de veţi ierta
oamenilor greşelile lor, ierta-va şi
vouă Tatăl vostru Cel ceresc“
(Matei VI, 14). Trebuie să înţelegem fiecare că în faţa acestor
cuvinte atât de clare nu poate să
încapă niciun fel de scuză.
Căinţa sinceră trebuie să
cuprindă toate păcatele noastre.
De toate păcatele trebuie să ne
pară rău şi de toate trebuie să
punem gând la Dumnezeu, că ne
vom lăsa.
Un păgân s-a îmbolnăvit de
moarte. În apropierea acestui
păgân bogat, trăia în singurătate
un pustnic evlavios, care avea
darul de a vindeca diferite boli.

Chinuit de boală şi de dureri,
păgânul, în cele din urmă, îl
chemă pe pustnic şi-l rugă să-l
vindece. „Da,” îi zise pustnicul,
„eu mă voi ruga lui Dumnezeu
să te scape de boală, dar trebuie
să faci un lucru: să distrugi toţi
idolii cărora te-ai închinat până
acum”. Păgânul a făgăduit că va
face acest lucru, nimicind întradevăr o mulţime de idoli. Nu a
mai rămas la urmă decât unul
singur. Acesta îi era foarte drag
păgânului şi nu se îndura să-l
nimicească în felul acesta,
ascunzându-l. A doua zi pustnicul vine iarăşi şi păgânul i se
plânge că nu simte nicio uşurare
şi că durerile tot nu-i încetează.
„Nici nu te vei simţi bine, îi răspunse pustnicul, cât timp nu-ţi
vei dezlipi inima de la idolul
tău cel iubit.” Atunci păgânul
şi-a dat seama că trebuie să se
despartă şi de cel de pe urmă
idol mincinos, care-i era cel mai
drag, şi, după ce l-a nimicit, s-a
ridicat din pat şi din boală.
Acest păgân a fost bolnav la
trup, noi însă suntem bolnavi la
suflet. Pentru ca să se facă sănătos trupeşte şi-a sfărâmat rând
pe rând toţi idolii. Dacă dorim
şi noi să ne tămăduim sufletul
în acest sfânt timp al postului
mare, trebuie să ne lepădăm de
păcate, rând pe rând, nimicindu-le prin căinţa sinceră şi prin
mărturisire.
Precum păgânul nu s-a făcut
sănătos până ce nu a sfărâmat şi
cel mai drag idol al lui, tot aşa şi
noi creştinii nu vom putea fi pe
deplin sănătoşi la suflet, atâta
timp cât nu ne vom curăţi de
toate păcatele noastre, cum sunt
la unii iubirea de arginţi, la alţii
beţia, la alţii desfrânarea sau
altele. Această pregătire sufletească trebuie să ne mâne la scaunul de mărturisire în faţa preotului duhovnic, dacă vrem cu
adevărat să ne curăţim în chip
creştinesc sufletul, încărcat de
păcate.
Să rugăm, deci, pe Dumnezeul milelor şi al îndurării şi al
iubirii de oameni, să se îndure şi
de noi şi să ne facă părtaşi de
fericirea şi bucuria veşnică pe
care o dorim fiecare.
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DUMINICA A III-A DIN POST (A SFINTEI CRUCI)

GRIJA PENTRU SUFLET

A

u trecut trei săptămâni din postul cel
mare şi Sfânta noastră Biserică înalţă
astăzi, în Duminica a III-a
din post, semnul biruinţei,
semnul Sfintei Cruci, pentru creştini, cei înfrânaţi şi
postitori, ca privind la
Sfânta Cruce să se însufleţească din nou, spre a putea
purta lupta postului mai
departe, cu noi puteri. Deşi
au trecut trei săptămâni din
post, mulţi creştini nu şi-au
împlinit încă datoriile, ce le
au cu privire la suflet, în
acest timp sfânt. Drept
aceea, Dumnezeiescul Mântuitor, ne vorbeşte în Sfânta
Evanghelie despre suflet, de
preţul lui, rostind frumoasele cuvinte: „Ce-i va folosi
omului dacă va câştiga
lumea întreagă, iar sufletul
său îl va pierde?” (Matei
XVI, 26). Cu aceste cuvinte
Mântuitorul vrea să ne
întoarcă gândurile de la cele
pământeşti, de care prea
mult ne alipim inima, vrea
să ne amintească că cel
puţin în timpul pe care-l
mai avem înaintea noastră,
suntem datori să ne îngrijim de curăţirea sufletului
nostru. Aceasta o putem
face printr-o mărturisire
sinceră a păcatelor noastre.
Mărturisirea păcatelor e
una din cele mai mari datorii, pe care le avem de realizat în acest timp sfânt.
După ce-am văzut în Duminica trecută cum trebuie să

ne pregătim inima în faţa Tainei Sfintei Mărturisiri, vom
vedea acum cum trebuie să ne
mărturisim păcatele şi cum
trebuie să avem grijă de sufletul nostru cel nemuritor.
Adam şi Eva, protopărinţii
noştri, au mărturisit că au
călcat porunca lui Dumnezeu,
dar au mărturisit rău. Adam
a pus toată vina pe Eva, iar
Eva pe şarpele ispititor şi
urmarea a fost osânda lor. În
cărţile lui Moise se cuprinde
şi porunca cum că oricine a
păcătuit trebuie să se ducă la
preot, pentru ca acesta să
aducă o jertfă ispăşitoare,
potrivită păcatului. Pentru
fiecare păcat se prevedea o
jertfă anumită, de unde urma
ca păcătosul trebuia să aducă
la cunoştinţa preotului păcatul săvârşit şi apoi să mărturisească acest păcat. Şi din
viaţa Sfântului Ioan Botezătorul putem vedea acest lucru,
pentru că: „a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi
toată împrejurimea Iordanului. Şi erau botezaţi de către
el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele” (Matei III,
5–6). Putere de a ierta păcatele putea să aibă numai
acela, despre care a zis Sfântul Ioan Botezătorul: „Iată
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce
ridică păcatul lumii” (Ioan I,
29). Domnul Iisus Hristos,
Mântuitorul nostru S-a şi
folosit de această putere,
zicând slăbănogului din Evanghelia de Duminica trecută:
„Fiule, iertate îţi sunt păca-

tele tale” (Marcu II, 5).
Această putere de a ierta
păcatele a dat-o Mântuitorul nostru şi Sfinţilor Săi
mucenici şi apostoli, zicându-le: „Cărora veţi ierta
păcatele, le vor fi iertate şi
cărora le veţi ţine, vor fi
ţinute” (Ioan XX, 23). Taina
Mărturisirii este de origine
dumnezeiască, aşezată de
însuşi Domnul şi Mântuitorul lumii. Fiind aşezată de
Iisus Hristos, ea trebuie să
fie de folos şi de trebuinţă
sufletului omenesc. De câte
ori nu se întâmplă ca unii
creştini, care ani de-a rândul uită să se mărturisească, nu-şi găsesc astâmpăr şi linişte până nu-şi
uşurează sufletul printr-o
mărturisire adevărată. Pentru o asemenea mărturisire,
trebuie o cât mai bună pregătire. Dacă credem că
ne-am pregătit inima pentru această Sfântă Taină şi
că ea este pătrunsă de
căinţă, aşa cum am arătat
şi în Duminica trecută,
atunci trebuie să începem
cu pregătirea pentru mărturisirea însăşi. Citim în cărţile bisericeşti că mulţi creştini evlavioşi, înainte de a-şi
mărturisi păcatele, petreceau zile şi nopţi întregi în
cercetarea conştiinţei şi în
rugăciuni nesfârşite. Pilda
lor ne învaţă şi pe noi, că
suntem datori a ne cerceta
cu tot dinadinsul cugetul şi
a ne ruga, ca Dumnezeu să
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ne învrednicească de o mărturisire creştinească.
Să ne pregătim deci creştineşte pentru clipa mare a
curăţirii
sufletului
de
păcate. Dacă credem că
avem această pregătire,
atunci să ne apropiem cu
toţii de scaunul mărturisirii. Să nu amânăm mărturisirea dintr-un post în altul,
din an în an, şi să luăm
aminte ce ne spune un om
învăţat despre asemenea
creştini nepăsători: „Ei sunt
asemenea celor nebuni, care
stau într-o cameră plină de
fum şi de necurăţie, şi în loc
să deschidă o uşă sau o
fereastră, ei lasă să-i înăbuşe fumul”. Să ne apro
piem, deci, de Domnul, deschizând uşa şi geamul
sufletului nostru încărcat de

păcate, fără să amânăm mărturisirea şi fără să ne temem
de mulţimea păcatelor, fie ele
la număr ca perii capului sau
ca nisipul mării. Nu este
păcat sau fărădelege pe lume
pe care să nu o fi iertat bunul
Dumnezeu unui suflet care se
căieşte. Apostolul Petru s-a
lepădat de Domnul Hristos şi
Domnul totuşi l-a iertat şi l-a
lăsat mai departe Apostol.
Tâlharul care a fost răstignit
alături de Iisus a fost un făcător de rele, un mândru, un
ucigaş, şi cu toate acestea,
căindu-se pe cruce, s-a învrednicit de cuvintele lui Hristos:
„Adevărat grăiesc ţie, astăzi
vei fi cu Mine în rai” (Luca
XXIII, 43). Pavel a prigonit
Biserica lui Hristos, şi totuşi
Mântuitorul a făcut din el un
ales al Său, un mare propovă-

duitor al învăţăturii Sale şi
un fruntaş între Apostoli.
Să privim acum spre
Sfânta Cruce, în faţa căreia
ne-am închinat cu toţii
astăzi, şi să nu uităm că
Acela care a pătimit moarte
pe cruce, a rostit cuvintele
din Sfânta Evanghelie de
astăzi: „Căci ce-i foloseşte
omului să câştige lumea
întreagă, dacă-şi pierde
sufletul?” (Marcu VIII, 36).
Acel semn de izbândă,
care străluceşte peste munţi
şi mări, pe care astăzi l-am
prăznuit şi care împodobeşte cele mai alese clădiri
ale pământului, ca semn de
biruinţă, cu smerenie să-l
cinstim şi din neam în neam
cu dragoste să-l apropiem.
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BUNA VESTIRE

ÎNCEPUTUL MÂNTUIRII
„Iată vei lua în pântece şi vei
naşte Fiu şi vei chema numele
Lui Iisus” (Luca I, 31).
Era în timpul domniei Cezarului August, când ostaşii
romani patrulau şi jefuiau
pământul Ţării Sfinte, când
poporul lui Israel mocnea de
ură împotriva cotropitorilor
străini care le răpiseră libertatea.
Se aştepta din zi în zi ca
cineva să-i anunţe că prima
veste bună făcută de Dumnezeu
omenirii se împlineşte acum, că
cerul a găsit timpul potrivit
pentru a-l ridica pe om de la
moarte la viaţă.
Astăzi proorocia făcută de
Isaia cu o sută de ani în urmă
prin cuvintele: „Iată fecioara va
lua în pântece şi va naşte fiu şi
vor chema numele Lui Emanoil”
(7, 14) se împlineşte. În decursul
istoriei omenirea a primit multe
veşti însemnate, dar cea mai
frumoasă şi mai importantă
veste pe care a primit-o vreodată, nu este alta decât aceea pe
care o primeşte astăzi din cer, de
la Dumnezeu, prin îngerul
Gavriil. Prăznuim astăzi sărbătoarea care ne aduce aminte de
marea dragoste a lui Dumnezeu
pentru omenirea căzută în
păcat. Într-o lume în care omenirea se complăcea în cele mai
oribile păcate, într-o lume în
care cele zece porunci ale Decalogului erau nesocotite, îngerul
Gavriil e trimis de Dumnezeu în
cetatea Nazaret la Fecioara
Maria al cărei suflet era candelă
de lumină, ca o grădină de pace
şi binecuvântare. Intrând la
Sfânta Fecioară a zis: „Bucură-te
ceea ce eşti plină de dar, Domnul este cu Tine, binecuvântată
eşti tu între femei” (Luca I, 29).
La nedumerirea Mariei, arhanghelul completează: „Duhul
Sfânt va pogorî peste tine şi
puterea Celui Prea Înalt te va

umbri” (Luca I, 35). Stăpânită de
dublul moment al smereniei şi al
dorinţei arzătoare de a împlini
voia lui Dumnezeu, Maria îi răspunde: „Fie mie după cuvântul
tău”.
Fericit de acest asentiment,
arhanghelul pleacă şi îndată are
loc taina cea mare şi mai presus
de fire a zămislirii Fiului lui Dumnezeu sub umbrirea Duhului
Sfânt.
Astfel, Fiul lui Dumnezeu născut din veşnicie din Tatăl ia trup
omenesc din Sfânta Fecioară pentru a sălăşlui între noi.
Dar ce însemnătate are Bunavestire în cadrul istoriei mântuirii
noastre şi ce semnifică ea pentru
creştinii de astăzi?
Ca punct de plecare, istoria
mântuirii începe prin făgăduinţa
făcută imediat după căderea primilor oameni în păcat, căci la
izgonirea din rai, Dumnezeu a
făgăduit mântuirea prin sămânţa
femeii: „Duşmănie voi pune între
tine şi între femeie, între sămânţa
ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va
zdrobi capul iar tu îi vei înţepa
călcâiul” (Facere 3, 15). Primii
oameni n-au înţeles sensul adânc
al acestor cuvinte, dar acestea au
fost cunoscute treptat, prin profeţiile mesianice. Aşa se face că la
plinirea vremii, când omenirea era
conştientă de neputinţa de a se
mântui singură, fără ajutorul lui
Dumnezeu, aceasta să implore
ajutorul lui Dumnezeu din adâncul sufletului.
Plinirea vremii de care se vorbeşte adeseori, coincide cu Bunavestire. În momentul tensiunii
supreme în aşteptarea mântuirii,
Dumnezeu satisface această
aşteptare, prin împlinirea făgăduinţei unui Mântuitor. Cu Bunavestire începe etapa cea mai
importantă din istoria mântuirii:
trecerea de la făgăduinţă şi pregătire, la realizare. Ca atare Buna-

vestire este începutul mântuirii
noastre, în sensul că prin întruparea Fiului lui Dumnezeu care
se face Fiul Fecioarei, i se oferă
posibilitatea mântuirii şi desăvârşirii. De aceea, pe drept
cuvânt o putem numi cea mai
mare veste din istoria mântuirii
omenirii. O dată cu ea începe
divinizarea pământului. Fiul lui
Dumnezeu luând fire omenească, ca şi a noastră a tuturor,
Iisus Hristos este omul cel adevărat, care a venit în lume ca pe
toţi să ne facă oameni adevăraţi.
Iisus Hristos se coboară mai
adânc decât oricine în intimitatea noastră, se identifică cu
toate durerile noastre şi ia asupra sa toate poverile noastre.
Sărbătoarea Buneivestiri ne
cheamă să fim slujitori ai oamenilor, să sprijinim activ toate
acţiunile de îmbunătăţire a vieţii, a condiţiilor de trai şi să le
facem cât mai corespunzătoare
demnităţii umane.
Aşa precum Maica Domnului şi-a dăruit toată fiinţa lui
Dumnezeu, tot aşa să ascultăm
şi noi chemarea lui Dumnezeu,
de a sprijini nevoile şi aspiraţiile
lumii pentru ca omul să se poată
realiza şi să-şi poată împlini
menirea. În acest sens, trebuie
să ne dăm seama de puterea
purităţii în a face să se nască
divinul în noi. Nu putem actualiza în noi chipul Mântuitorului
şi al Maicii Sale decât în puritate şi desăvârşire morală. De
aceea, chemarea imediată a
Buneivestiri este ca prin pocăinţă sinceră şi deplină să ne
apropiem de Sfântul Potir spre a
ne împărtăşi după cuviinţă cu
trupul şi sângele Domnului în
Sfânta Taină a Cuminecăturii.
Când ne vom împărtăşi cu vrednicie, vom fi purtători de Hristos şi vom putea spune: „Nu mai
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte
întru mine”.
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DUMINICA A IV-A DIN POST (A SFÂNTULUI IOAN SCĂRARUL)

RUGĂCIUNE ÎMPLINITĂ

Evanghelia de astăzi ne prezintă un om
necăjit care căuta mângâiere şi scăpare la
Mântuitorul Iisus Hristos, un biet tată care
avea un copil rău bolnav, un copil chinuit de
un duh rău. Toate mijloacele prin care a
încercat necăjitul tată să-şi scape copilul de
groaznicul chin, erau zadarnice. Şi la Sfinţii
Apostoli a fost să-şi vindece copilul, dar
aceştia nu i l-au putut vindeca. În felul
acesta nu i-a mai rămas decât o singură
nădejde: Iisus din Nazaret – „Prorocul cel
Mare”, care făcea atâtea minuni. Omul a
îndrăznit, s-a apropiat de Domnul nostru
Iisus Hristos, a îngenunchiat înaintea Lui
şi, cu lacrimi în ochi, L-a rugat zicând: „De
poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi”
(Marcu IX, 22). Iisus Hristos, ne spune
Sfânta Evanghelie, S-a îndurat, a izgonit
duhul cel rău şi a vindecat copilul. Şi astfel,
necăjitul tată din Sfânta Evanghelie de
astăzi a avut fericirea să-şi vadă copilul
scăpat de duhul rău şi iarăşi sănătos.
Sănătatea este un dar al lui Dumnezeu, şi
un tată, orice ar face el, nu o poate da
copilului său, dacă nu este voia lui
Dumnezeu. Părinţii pot de multe ori să-şi
ferească copiii de nenorociri, dându-le o
creştere cu adevărat creştinească şi aleasă.
Ştim că inima unui copil mic este moale
ca ceara, din care poţi face orice lucru vrei.
Înţeleptul Seneca zicea în această privinţă:
„Uşor este a forma inima încă moale a
copilului, dar foarte greu e a dezrădăcina
aceea ce a crescut cu noi şi a prins putere”.
Părinţii sunt cei dintâi povăţuitori ai
copiilor, ei sunt „păstorii bisericii din casa
lor” (Rom. XVI, 5). Ei sunt chemaţi a da cele
dintâi învăţături copiilor lor, în mâinile lor
este ceara inimii micilor lor copilaşi, care
aşteaptă să fie formată. Învăţăturile
părinţilor se întipăresc adânc în inima
copilului şi rămân adeseori neşterse, chiar
până la sfârşitul vieţii lor. Părinţii sunt
datori să înveţe pe copiii lor rugăciunile şi
poruncile Domnului, să-i înveţe că este un
Dumnezeu în cer, care toate le vede, care
pedepseşte păcatul şi răsplăteşte cu

binecuvântarea Sa orice faptă bună. De
aceea copiii trebuie deprinşi de mici, cu
fapte bine-plăcute lui Dumnezeu.
Pentru ca învăţăturile părinţilor să
prindă şi să aducă roade, este de trebuinţă
ca ei, pe lângă învăţături, să le dea copiilor
şi pilde bune. Viaţa părinţilor este ca o carte
din care învaţă copiii, ea este o oglindă, în
care mereu se uită copiii, făcând ceea ce văd
acolo. Dacă ei văd că părinţii lor sunt
mândri, lacomi, răzbunători, beţivi etc.,
deprind şi ei aceste apucături. Dacă văd însă
că părinţii lor sunt silitori, cuviincioşi şi cu
frică de Dumnezeu, atunci le urmează şi ei
lor. Nicio pildă nu are putere mai mare
asupra copiilor, ca pilda dată de părinţi.
Însuşi Dumnezeu a lăsat aşa ca fiii să
urmeze întru totul pilda părinţilor. De aici
se poate vedea ce răspundere mare sau ce
păcat mare au părinţii înaintea lui
Dumnezeu, dacă dau pilde rele copiilor lor.
Către unii ca aceştia se îndreaptă Domnul şi
Mântuitorul Iisus Hristos cu cuvintele:
„Cine va sminti pe unul dintre aceşti mici
care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se
atârne de gât o piatră şi să moară şi să fie
afundat în adâncul mării” (Matei XVIII, 6).
Din mâna părinţilor va cere Dumnezeu
sufletul copiilor, şi acei care l-au otrăvit, vor
cădea în mâinile mâniei Lui.
Cei care nu dau copiilor o creştere aleasă,
mai târziu vor avea mult de suferit din
cauza lor, iar la bătrâneţe nu vor găsi nici
sprijin, nici dragoste, nici stimă şi nici
ajutor, în caz de boală sau suferinţe. Pentru
a fi feriţi de o asemenea durere la bătrâneţe,
să luăm bine aminte cuvintele Sfântului
Ieronim, scrise către o mamă: „Fii cu luare
aminte, când copilul este în apropierea ta, ca
nu cumva, purtarea ta sau a soţului tău, să-l
îndemne la păcat”.
Se cuvine, deci, să nu săvârşim niciun
lucru rău, şi să nu rostim nicio vorbă rea sau
necuviincioasă faţă de copii, pentru a nu
jigni în primul rând sfinţenia lui Dumnezeu
şi pentru a nu sminti pe cei mici prin pilda
noastră rea.
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Sfânta Scriptură porunceşte părinţilor
să-şi pedepsească copiii, dacă această
pedeapsă se arată a le fi de trebuinţă. Însă
pedeapsa trebuie astfel aplicată, încât
copilul să simtă că scopul ei este îndreptarea
lui. Pedeapsa să nu se aplice din partea
părinţilor, fără a cerceta dacă copilul este
într-adevăr vinovat. Unii părinţi greşesc
foarte mult, neştiind cum să-şi pedepsească
copiii. O parte din ei îi blestemă şi-i înjură
cu cuvinte foarte urâte, dar copilul nu se
îndreaptă, ci dimpotrivă, învaţă şi el să
înjure. Pedeapsa părinţilor trebuie să fie
cumpătată, aplicată pe măsura greşelii şi
izvorâtă totdeauna din dragoste, şi nu din
mânie, cu scopul de a îndrepta copilul. Să ne
întoarcem acum cu gândul la tatăl necăjit
din Evanghelia de astăzi, care căuta ajutor

Preşedinte: Dr. Onufrie Pop

la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos pentru copilul său. Să călcăm pe
urmele lui, aducând copiii la Mântuitorul
lumii. Din timp să dăm o creştere aleasă
copiilor în frica lui Dumnezeu, sădind în
inimile lor fragede dragostea de biserică, de
rugăciune şi de aproapele. Să fim întru toate
pildă bună, ferindu-i de necazuri şi de
lucruri rele. Să nu-i dezmierdaţi din caleafară şi dacă este de trebuinţă, aplicaţi-le şi
câte o pedeapsă uşoară şi bine gândită.
Un copil astfel crescut va fi fericit în
lumea aceasta, el va fi bucuria părinţilor, iar
la bătrâneţe, părinţii vor găsi sprijin într-un
asemenea copil. Iar Bunul Dumnezeu va
răsplăti
părinţilor,
munca
creşterii
creştineşti a copiilor cu o bogată răsplată în
împărăţia cerurilor.
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