“Ceea ce ne călăuzeşte spre virtute este sentimentul de ruşine – glasul lui Dumnezeu din noi” Savatie Baştovoi
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Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, Răsărit al lumii, Lumina cunoştinţei, Că întru Dânsa 'ceia ce
slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine,
Răsăritul cel de sus. Doamne, mărire Ţie!

SFÂNTUL ANDREI
APOSTOLUL ROMÂNILOR  30 NOV.
”Ca cel dintre Apostoli mai întâi-chemat şi lui Petru frate adevărat, stăpânului tuturor, Andreie,
roagă-te, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.”

Sfânta Muceniţă
Filofteia
de la Curtea de Argeş
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Cum se uită
Dumnezeu la
vrăjmaşii noştri?

Numele Andrei derivă din grecescul Andreas, care înseamnă „viteaz”, „bărbătesc”.
Acesta este un nume grecesc, deşi Sfântul Apostol Andrei era iudeu. Era frate al lui Simon
Petru, care s-a numărat, de asemenea, printre cei 12 apostoli ai Domnului, fiind amândoi fiii
pescarului Iona. Erau originari din Bersaida, localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret
(Marea Galileii), din provincia Galileea, în nordul Ţării Sfinte. Amândoi au fost pescari, alături
de tatăl lor. Amândoi s-au numărat printre “ucenicii” Sfântului Ioan Botezătorul, ascultând
timp îndelungat predicile acestuia în pustiul Iordanului, cu îndemnuri la pocăinţă şi proorocia
despre venirea lui Mesia. De la acesta a auzit Andrei cuvintele “Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel
ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). A fost şi el martor, alături de alţi ucenici, la botezul
Domnului şi la cunoscuta convorbire dintre Iisus şi Ioan, întărindu-se în convingerea că Acesta
era Mesia cel prezis de prooroci. A doua zi după botezul Domnului în Iordan, Ioan Botezătorul
stătea pe ţărmul acestui râu cu doi dintre ucenicii lui, Andrei şi Ioan (viitorul apostol şi
evanghelist), cărora le spune din nou: “Iată Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 36). Auzind această
mărturisire, cei doi ucenici au pornit după Iisus, în dorinţa de a-L cunoaşte. Iisus i-a observat şi
i-a întrebat: “Ce căutaţi?” La care ei au zis: “Învăţătorule, unde locuieşti?” El le-a zis: “Veniţi
şi veţi vedea”. Au mers deci şi au văzut unde locuia şi au rămas la El în ziua aceea (Ioan 1, 3739). Andrei a anunţat apoi şi pe fratele său Simon Petru că “a găsit pe Mesia” (Ioan 1, 41).
Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu. Este relatată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei prin
cuvintele: “Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care
aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au
mers după El” (Matei 4, 18-20 şi Marcu 1, 16-18). Sfintele Evanghelii mai pomenesc pe Sfântul Andrei doar de două ori: la înmulţirea
pâinilor, dincolo de Marea Galileii, când el a înştiinţat pe Mântuitorul că acolo, în mulţime, era un băiat care avea cinci pâini de orz şi
doi peşti (Ioan 6, 8-9), iar a doua oară, după învierea lui Lazăr când, împreună cu Filip, au înştiinţat pe Domnul că nişte eleni (greci),
veniţi în Ierusalim cu prilejul sărbătoririi Paştelui iudaic, voiau să-L vadă (Ioan 12, 20-22).
Alături de ceilalţi ucenici, a fost trimis şi Andrei de către Mântuitorul la propovăduire. L-a însoţit pe Mântuitorul pe drumurile
Ţării Sfinte, a fost martor la minunile pe care le-a săvârşit, a ascultat cuvintele Sale de învăţătură şi parabolele pe care le-a rostit în faţa
mulţimilor, a suferit alături de ceilalţi apostoli, atunci când Domnul a fost prins, judecat, chinuit şi apoi răstignit pe cruce; s-a bucurat
alături de ei când a aflat de minunea învierii din morţi şi L-a văzut pe Domnul înviat în prima zi, şi după opt zile, apoi la arătarea din
Galileea, când au primit porunca predicării Evangheliei la toate neamurile (Matei 28, 19). [continuare în pagina 2]
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SFÂNTUL ANDREI – APOSTOLUL ROMÂNILOR

DUMITRU STĂNILOAE
PĂRINTELE TEOLOGIEI ROMÂNEŞTI
PARTEA I

Date biografice. Dumitru Stăniloae s-a născut la 16 noiembrie 1903, din părinţii săi Irimia
şi Reveca, fiind ultimul din cei cinci copii ai lor, trecând la cele veşnice în anul 1993, la 90 de ani.
Locul naşterii sale a fost comuna Vlădeni, de lângă Braşov, de care este legat nu numai natural, dar
şi spiritual. "În satul Vlădeni din Transilvania, în care m-am născut, am început să iubesc pe
Dumnezeu şi lumea şi le iubesc si acum”. (Dumitru Stăniloae). Se pare că de această dată se
întâlneşte cu Lucian Blaga, care spunea că eternitatea s-a născut la sat.
A urmat mai întâi cursurile unei şcoli confesionale ortodoxe, apoi pe cele ale Liceului
"Andrei Şaguna" din Brașov, unde a învăţat germana şi franceza. După 1918, dorind să devină
preot se mută in Bucovina, la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Îşi continuă studiile la
Facultatea de Litere din Bucureşti, iar în 1925 apare primul său articol în care tratează despre
problema muncii şi a proprietăţii în Noul Testament. Din îndemnul mitropolitului Nicolae Bălan, care
deschisese Academia Teologică din Sibiu, şi-a reluat studiile sale teologice în 1926. Ca licenţiat,
tânărul Dumitru a elaborat, sub conducerea profesorului Vasile Loichiţa, o teză despre "Botezul
copiilor", încheindu-şi astfel formarea teologică primară.
O schimbare semnificativă în viaţa sa a avut loc între anii 1927 si 1929, când Dumitru
Stăniloae a fost trimis la studii în Grecia, unde a audiat cursurile lui Hristu Andrutsos, personalitate
cunoscută a teologiei greceşti. Deşi a rămas numai un an la Atena, totuşi tânărul Stăniloae
considera că "teologii acestei perioade, deşi trăiau într-o epocă tulbure a istoriei Greciei moderne,
avea geniul, fantezia, curajul de a face o teologie creatoare, fiindcă a trebuit să creeze manuale şi
să dea o orientare noilor ramuri ale ştiinţelor teologice. Cu Andrutsos şi Rosis, teologia acestei
perioade a făcut mai mult decât un pas".
În 1928, tânărul Stăniloae a sosit la München, unde, printre altele, a făcut cunoştinţă cu
teologia dialectică protestantă, extrem de populară în acel timp, reprezentată de Gogarten,
Thurneysen şi Barth. Aici s-a aplecat asupra ideii barthiene de diastază (A Celui cu Totul altul), prin
care teologul protestant a căutat să reliefeze transcendenţa radicală a lui Dumnezeu şi
incomprehensibilitatea lui. În spiritul gândirii palamite, Dumitru Stăniloae avea să ajungă la
concluzia, cum vom vedea mai târziu, că Dumnezeu nu este numai transcendent, dar şi imanent
creaţiei. A mai călătorit în 1929, la Paris, Berlin, Belgrad sau Constantinopol, dar experienţele
teologice din Grecia şi Germania au pregătit calea pentru studiul teologiei Sfântului Grigore Palma.
Dumitru Stăniloae şi-a susţinut, în mai 1928, teza de doctorat despre patriarhul Dositei al
Ierusalimului, la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, unde îşi începuse studiile teologice.
La cei 26 de ani, a început cariera sa de profesor de Dogmatică la Academia Teologică Andriana
din Sibiu.
04 octombrie 1930, este data la care s-a căsătorit cu Maria Mihu, care i-a fost tovarăşa de
viaţa timp de 63 de ani. Singura fiică care a supravieţuit, dintre cei cinci copii, a fost Lidia, care s-a
născut la 8 octombrie 1933. La un an după căsătorie, a fost hirotonit ca diacon şi începând din
ianuarie 1934 a devenit directorul ziarului "Telegraful roman", în care a publicat peste 350 de titluri.
Pe lângă numeroasele articole din "Telegraful roman", care mergeau de la pietate şi cultură până la
comentarii asupra evenimentelor vremii, Părintele Stăniloae a dedicat o bună parte a activităţii sale
publicistice unei teme care i-a fost deosebit de scumpă, cea a românismului şi Ortodoxiei. O
selecţie a articolelor sale pe această temă a fost publicată în 1939, sub titlul elocvent "Ortodoxie si
Românism". În această perioadă apar însă şi primele sale cărţi, una în care se tratează despre
"Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigore Palama, cu trei tratate traduse (Sibiu, 1938), "Poziţia
Domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi Ortodoxie", (Sibiu, 1942), şi "Iisus Hristos sau
restaurarea omului".(Sibiu,1943).
Dispunând de o mare capacitate dogmatică şi apologetică, Părintele Stăniloae a clarificat
poziția sa creştin ortodoxă faţă de gândirea acestui original şi apreciat filosof român, într-un volum
intitulat: "Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de Creştinism şi Ortodoxie". În această lucrare se
opune imanentismului cultural al lui Lucian Blaga, oferind în schimb o viziune asupra istoriei şi
culturii în care elementul divin şi umanitatea se disting, dar conlucrează strâns.
Prof. Elena Bărbulescu, GŞ Energetic – Târgu Jiu
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[continuare din pagina 1]
În urma poruncii Domnului, de a vesti Evanghelia la toate neamurile, după
pogorârea Duhului Sfânt, şi întemeierea Bisericii creştine la Ierusalim, în ziua
cincizecimii din anul 30, Sfinţii Apostoli şi apoi ucenicii lor, au început să predice
noua învăţătură adusă în lume de Mântuitorul Iisus Hristos. Potrivit tradiţiei şi celor
scrise de unii istorici şi teologi, din primele veacuri creştine, Sfântul Apostol
Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci, în teritoriul dintre
Dunăre şi Marea Neagră – cunoscut pe atunci sub numele de Scythia (Sciţia), dar şi
în teritoriile de dincolo de Prut, în nordul Mării Negre. Dar până a ajunge aici, el a
predicat în Asia Mică, de unde s-a îndreptat spre teritoriile amintite de la Dunăre şi
Marea Neagră. Trebuie să notăm, că în aceste teritorii, locuite de geto-daci, prin
secolele VII-VI î.Hr. s-au aşezat colonişti greci, care au întemeiat cunoscutele
cetăţi de pe ţărmul apusean al Mării Negre: Tyras (Cetatea Albă), Histria (Istria),
Tomis (Constanţa), Callatis (Mangalia), şi altele. Spre sfârşitul secolului al IV-lea î.
Hr. s-au aşezat aici triburi de sciţi, populaţie nomadă de origine iraniană, care au
fost asimilaţi cu timpul de autohtoni; ei au dat însă teritoriului respectiv numele de
“Sciţia” (Scythia).
În aşa numitul Sinaxar al Bisericii constantinopolitane se preciza că,
acest apostol “a predicat în Pont, Tracia şi Sciţia”. În acelaşi Sinaxar se afla o altă
ştire, potrivit căreia, Sfântul Andrei ar fi hirotonit, ca episcop de Odyssos sau
Odessos (Varna de azi, în Bulgaria), pe un ucenic al său cu numele Amplias
(Ampliat), pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an, la 31octombrie.
Mult mai târziu, scriitorul bizantin Nichifor Calist (secolul al XIV-lea) scria că
Sfântul Apostol Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici (Capadocia, Galatia şi
Bitinia) “în pustiurile scitice”, care puteau fi situate, fie că în Sciţia Mare (sudul
fostei Uniuni Sovietice), fie Sciţia Mică sau Dacia Pontică, locuită de greci, romani
şi geto-daci. De altfel, istoricii bisericeşti ruşi socotesc că Sfântul Apostol Andrei a
predicat şi în nordul Mării Negre. Învăţatul mitropolit Dosoftei al Moldovei, în
cartea sa - Viaţa şi petrecerea sfinţilor, scria că “Apostolului Andrei i-a revenit
(prin sorţi) Bitinia şi Marea Neagră şi părţile Propontului, Halcedonul şi Vizantea,
unde e acum Ţarigradul (Constantinopolul), Tracia şi Macedonia, Tesalia, şi sosind
la Dunăre, ce-i zic Dobrogea şi altele ce sunt pe Dunăre, şi acestea toate le-a
umblat”.
Sfântul Andrei a murit ca martir la Patras. Deşi nouă ne este cunoscută
tradiţia care afirma că, Apostolul Andrei a murit pe o cruce în forma de X, se
susţine că această tradiţie datează din secolul al XIV-lea. Nu se cunoaşte data
martirizării. Unii istorici îl fixează în timpul persecuţiei împăratului Nero, prin anii
64-67, alţii în vremea persecuţiilor iniţiate de Diocleţian (81-96). În anul 357,
moaştele Sfântului Andrei au fost aşezate în Biserica Sfinţilor Apostoli din
Constantinopol, cu prilejul sfinţirii acestei biserici. Cardinalul Petru de Capua va
duce moaştele Sfântului Andrei în Italia, în catedrala din Amalfi, în timpul
Cruciadei a IV-a. În anul 1462, în vremea Papei Pius al II-lea, capul Sfântului
Andrei ajunge la Roma, iar de aici a fost dus în Catedrala din Patras, în biserica cu
hramul Sfântul Andrei.
Peştera în care se crede ca a vieţuit Sfântul Apostol Andrei, cât timp a
propovăduit pe teritoriul românesc, se afla la aproximativ 4 km sud-est de
localitatea Ion Corvin, judeţul Constanţa. În actuala biserică din peşteră, în pronaos,
într-o nişă, se afla un fel de pat, scobit iniţial în piatră, despre care tradiţia spune că
pe el se odihnea apostolul Andrei. În vara anului 1944, Peştera transformată în
biserică a fost sfinţită de către Episcopul Tomisului, Chesarie Păunescu. La scurt
timp după aceasta, trupele ruseşti invadatoare, au distrus-o. Abia după 1990, prin
râvna cuviosului monah Nicodim Dincă, biserica a fost refăcută şi redată cultului.
Astăzi, mii de credincioşi vin aici pentru a se ruga pe locul unde a trăit Apostolul
Andrei.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în anul 1995 ca
sărbătoarea Sfântului Andrei sa fie însemnată cu cruce roşie în calendarul
bisericesc, iar în anul 1997 Sfântul Andrei a fost proclamat "Ocrotitorul României".
Ziua de 30 noiembrie a fost declarată sărbătoare bisericească naţională.
”Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut
făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu
vină asupra-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este
rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua cu nesocotinţă în chip
nenumărat le săvârşim. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de
răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu
trece rugăciunea noastră a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după
nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţă
cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un
preamilostiv. Pentru rugăciunile apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă
sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne
întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu
bucurie să lăudăm prăznuirea lui, şi să slăvim preasfânt Numele Tău, în vecii
vecilor. Amin.”

Silvia VICOL
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ÎN VECI ORTODOCŞI
de Adrian Păunescu (12.XI.1997)

Adrian Păunescu
(n. Adrian Păun, 20 iulie 1943,
Copăceni, plasa Bălți, județul
Bălți, Basarabia, astăzi
Republica Moldova
— d. 5 noiembrie 2010,
București)

poet, publicist, textier,
om politic român

Şi m-am opus căderii în neant
şi celor care dărâmau altare
şi clopote-n Ardeal am construit
şi calendare pentru fiecare.

Dar nu există-n lume avantaj
cu care ar putea să ne îmbie
catolici, evanghelici, protestanţi,
să ne retragem din Ortodoxie.

Şi ‘Noul Testament de la Bălgrad’
eu l-am crezut aducător de leacuri
şi m-am zbătut că să apară iar,
la Alba, dup-aproape patru veacuri.

Precum nici noi pe nimeni nu silim
să fie ortodox când nu o simte,
noi suntem pe vecie ortodocşi,
cu leagăne, cu vieţi şi cu morminte.

Şi-am fost convins că nici un leninism
credinţa ortodoxă n-o ajută
ci, dimpotrivă, ateismul crunt
ar vrea să o transforme-n surdomută.

Că nu ne poate nimeni mitui
s-o părăsim pe mamă în etate
din tragicul motiv că pe pământ
există alte mame mai bogate.

Dar dintr-o data ce mi-e dat să simt?
A început la Bucureşti să crească
un demonism bogat şi indecent,
ce-ameninţă credinţa strămoşească.

Ci noi, cu toate-acestea, chiar acum,
când ni-i credinţa însăşi în pericol,
îi salutăm pe ceilalţi fraţi creştini,
că harul de-a iubi nu e ridicol.

De mic, sunt ortodox, ca toţi ai mei,
aceasta e credinţa mea creştină,
am învăţat cu tălpile să calc,
cum am aflat că mâna se închină.

Nevolnicii lovesc pe ortodocşi,
îi tot mânjesc şi culpabilizează,
îi fac răspunzători de bolşevism,
îi umplu de lehamite şi groază.

Şi îi iubim pe toţi aceşti creştini
ce, dincolo de orice paradoxe,
la rândul lor, respectă şi iubesc,
pe credincioşii turlei ortodoxe.

Atunci am înţeles că sunt dator
să nu cedez cumva vreunei noxe,
ci să rămân, cu neamul meu cu tot,
fidel pe veci credinţei mele ortodoxe.

E clipa când mă simt dator să spun
că nu ne poate frânge vijelia,
că nu sunt bunuri pe acest pământ,
ca să ne cumpere Ortodoxia.

Dar, vai, se-ntâmplă zilnic un complot,
o comedie pare tragedia,
e în pericol cultul ortodox,
se deromânizează România.

Ai mei puteau muri şi n-ar fi dat
credinţa lor pe nici un fel de bunuri,
nici dacă ar fi fost crucificaţi,
nici dacă s-ar fi tras în ei cu tunul.

Noi nu putem să devenim mormoni
sau, altceva, conform unei reţete,
noi suntem ortodocşi definitiv
oricât ar vrea cu droguri să ne-mbete.

Fii, Doamne, lângă noi, măcar acum,
când sumbre acuzaţii se adună,
ia-n mână crucea de la Est,
ai grijă de biserica străbună.

În anii dogmei, mi-am păstrat şi eu
în fiece istorică furtună,
credinţa-n Dumnezeu, cum mi L-a dat,
prin toţi ai mei, Biserică străbună.

Eu n-am crezut că, într-o zi, s-aud,
această fărădelege epocală:
‘Ortodoxia naşte comunism!’
Deci, să fugim de ea ca de o boală.

Şi dă-ne dreptul de-a ne apăra
chiar dacă de la fraţi asediul vine,
permite-ne să fim în veci creştini,
ca ortodocşi urmându-Te pe Tine.

IEROMONAH

SAVATIE
BAŞTOVOI

Pe numele de mirean Ştefan Baştovoi, ieromonahul Savatie, s-a născut la 4 august 1976 în Chişinău, din tatăl Valentin
(profesor de filozofie, propagandist al „ ateismului ştiinţific”), de la care a învăţat că Dumnezeu e o invenţie dându-i-se o
mulţime de dovezi. De la mama sa, Claudia, a deprins dragostea pentru artele frumoase, studiind pictura de mic. Ştefan
Baştovoi a avut ca „religie” arta şi literatura, a absolvit Liceul de Artă „ Octav Băncilă ” din Iaşi, secţia Pictură Monumentală.
La vârsta de 20 de ani, devine membru al Uniunii Scriitorilor, obţinând multe premii literare în România şi Republica Moldova.
La 22 de ani, când se aştepta mai puţin, Dumnezeu a rânduit să-l facă călugăr şi slujitor al altarului Lui, ceea ce îi surprinde pe
cei care îl cunoşteau ancorat în concepţiile tatălui său.
În anul 1998, intră ca frate la Mănăstirea Noul Neamţ, iar in următorul an este tuns monah şi mai apoi hirotonit preot,
primind numele de Savatie. Este cunoscut ca poet, prozator, publicist şi editor fiind apreciat, atât mediilor bisericeşti, cât şi
celor intelectuale. Monahul Savatie îşi reneagă multe dintre scrierile sale de dinaintea convertirii, considerându-le ca pierzătoare
pentru suflet, însă acum devine autorul multor lucrări, eseuri şi mărturii creştine.
Am ales a scrie despre acest tânăr ieromonah, deoarece de când l-am descoperit am simţit nevoia de a-l face cunoscut
şi altora, fiind unul dintre acei scriitori pe care îţi face plăcere să-l citeşti şi reciteşti, orice ar scrie. Cuvintele sale sunt frumoase,
pilduitoare şi tămăduitoare, atât pentru minte, cât şi pentru suflet. Bibliografia tânărului ieromonah Savatie, uimeşte şi, în
acelaşi timp, indică modelul renaşterii spirituale a unui om, pe care chiar îl putem numi prieten al tinerilor.
Fragmente din scrierile sale:
„Orice om tânjeşte să fie înţeles, dar se simte înţeles numai de cel care îi remarcă şi îi vorbeşte de calităţile sale
ascunse, pe care alţii nu i le observă. A vedea calităţile ascunse însă este o însuşire a celor care au un exerciţiu spiritual
permanent, la care nu se poate ajunge fără darul lui Dumnezeu. Căci dragostea, spune Sfântul Serghie de la Radonej, înseamnă
a fi aspru cu tine, dar îngăduitor cu ceilalţi. Aproapele este un fel de oglindă duhovnicească pentru noi, poate chiar un fel de
proiecţie a noastră în exterior. De aceea, ceea ce vedem noi în aproapele, nu este altceva decât noi înşine, vedem în aproapele
doar neajunsurile şi patimile de care noi înşine suferim.” (În căutarea aproapelui pierdut).
„ Orice «reproş» adus lui Dumnezeu, pe care şi aşa îl purtăm cu viclenie şi laşitate în inimile noastre, odată înaintat lui
Dumnezeu, capătă valoare de mărturisire. Cred că, în primul rând, trebuie să mărturisim aceste neînţelegeri ale noastre legate de
poruncile şi legile dumnezeieşti, cele ce ne vin cu privinţă la preoţi, la cultul bisericesc, la rugăciune. Dacă aceste gânduri nu
sunt refulate cu mândrie fariseică, ci mărturisite direct lui Dumnezeu, seara înainte de culcare sau de îndată ce ni se întâmplă,
Dumnezeu ne dă uşurare şi luminare minţi, pentru a pricepe tainele Sale.” (Despre curaj şi libertate în ortodoxie).
„ Dumnezeu, când S-a pogorât în lume, mai înainte ne-a iertat, ne-a iertat pentru că L-am trădat în rai, ne-a iertat
pentru că ne-am îndepărtat de poruncile pe care ni le-a descoperit prin prooroci, ne-a iertat pentru că nu L-am primit pe Fiul
Său, că L-am răstignit. Pentru toate ne-a iertat. Ne-a iertat – pentru că ne-a iubit şi noi suntem datori să răspundem cu aceeaşi
dragoste. Dacă este să ne asemănăm cu Dumnezeu în ceva, aceasta este puterea de a ierta. Iertând celor ce ne greşesc, ne facem
părtaşi la dragostea cu care iubeşte Dumnezeu lumea.” (A iubi înseamnă a ierta).
Şi dacă eu din fire,
A inimii durere,
Slăbind, mă poticnesc
Tu Singur doar o vezi
Dar sfânta mântuire
Şi când mă biruieşte,
Eu tot nădăjduiesc.
Atunci o uşurezi.
După cum pe vameş Doamne,
L-ai făcut “luminător”
Fă-mă şi pe mine astăzi,
Decât ieri mai râvnitor.
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Silvia VICOL
Citiţi şi http://savatie.wordpress.com

Pr. Mănăsuc Zgîrcea

●
„Dumnezeu este iubire (I Ioan 4,8)” şi din iubire a rânduit mântuirea omului
după căderea în păcatul neascultării.
Dovada supremă a acestei iubiri este întruparea şi jertfa pe cruce a Fiului lui
Dumnezeu „pentru noi şi pentru a noastră mântuire” (Crez).
Iertarea păcatelor, de care are omul absolută nevoie pentru reînnoirea
comuniunii cu Dumnezeu vine prin Hristos cel răstignit şi înviat. De asemeni,
desfiinţarea păcatului din fiinţa umană aflată în stare căzută nu se realizează decât prin
Hristos, Dumnezeu întrupat, Care îşi începe activitatea pământească cu îndemnul la
pocăinţă adresat tuturor oamenilor: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”
(Matei 4, 17; Marcu 1, 15). Atât Sfântul Ioan Botezătorul cât şi Mântuitorul Iisus
Hristos este „Evanghelia pocăinţei şi a iertării păcatelor, fără de care nu putem împlini
cu adevărat legea iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele”1.
Singurul remediu împotriva păcatului, care rupe armonia omului cu
Dumnezeu, este fără îndoială pocăinţa.
Omul, prin glasul conştiinţei sale de care nu poate fugi căci face parte din
însăşi fiinţa sa, simte greutatea păcatului şi vrea să o înlăture.
Cel care reuşeşte să-şi păstreze conştiinţa curată, acest glas pus de Dumnezeu
în fiecare dintre noi, „simte o stare de siguranţă, de linişte şi mai ales de mulţumire.
Într-adevăr un om cu conştiinţa curată este îndrăzneţ, de aceea se spune că sfinţii au
îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, pe când cel cu conştiinţa încărcată se teme şi de
umbra sa”.
Nu la fel stau lucrurile şi cu cel ce are conştiinţa încărcată de păcate, „urmările
nerespectării sfaturilor conştiinţei sunt tragice, chiar şi în viaţa pământească, iar după
despărţirea sufletului de trup ele sunt de-a dreptul dezastruoase întrucât în lumea de
dincolo nu mai este posibilă pocăinţa şi iertarea păcatelor. Pentru a evita însă
problemele de conştiinţă este bine să ascultăm de glasul ei, şi să ne împăcăm cu ea cât
suntem în putere şi în integritatea facultăţilor mintale. La acest lucru ne îndeamnă
Domnul Iisus Hristos zicând: „Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu el pe
cale, ca nu cumva pârâşul să te dea judecătorului, şi judecătorul slujitorului şi să fii
aruncat în temniţă”.(Matei 5,25).
Absoluta necesitate a Pocăinţei sau Spovedaniei este dedusă din
universalitatea păcatului „pentru că toţi greşim în multe chipuri” (Iacov 3,2) şi „dacă
zicem că păcat nu avem ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este întru noi. Dacă
mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne
curăţească pe noi de toată nedreptatea.” (I Ioan 1, 8-9).
„Mai mult sau mai puţin toţi oamenii sun păcătoşi. Iisus Hristos este singura
excepţie. Toţi păcătuim şi toţi trebuie să ne recunoaştem păcătoşenia, căci păcatul este
universal şi are o realitate psihologică ce nu poate fi tăgăduită. […] Libertatea este
independenţa faţă de patimi, faţă de pofte şi faţă de păcate. Este liber cine nu e stăpânit
de nici un gând rău şi de nici un sentiment vinovat. Este liber cine are conştiinţa curată
şi suflet nepătat. Cine face păcatul - a zis Mântuitorul – este rob al păcatului (Ioan 8,
34). Mântuirea din robia păcatului înseamnă eliberare. Iată de ce spunem şi mărturisim
într-o mulţime de rugăciuni că Iisus Hristos este eliberatorul şi Mântuitorul lumii şi al
oamenilor. Pentru că El prin adevărul şi harul Său curăţitor şi sfinţitor ne face curaţi de
păcate şi astfel liberi.”1
În momentul în care omul conştientizează starea de păcătoşenie în care se află,
se naşte în sufletul său dorinţa de vindecare. Mustrările conştiinţei apasă greu pe
sufletul uman, viaţa omului pare a nu mai avea nici un orizont, nici o scăpare, cei din
jurul să pa incapabili să-l înţeleagă, totul devine cenuşiu, lumina nu mai este lumină,
aerul pare insuportabil şi atunci, în această criză, se înalţă spre cer un strigăt de
disperare ce aşteaptă ajutor.
Chiar dacă strigătul conştiinţei încărcată de păcate este pregnant „adeseori
omul contemporan se ruşinează să-şi divulge păcatele, sau socoteşte nedemn pentru el
să facă acest act de umilire în faţa unui preot. Dar pe de o parte simte şi el nevoia să-şi
descarce conştiinţa înaintea cuiva, iar pe de alta, îşi dă seama că preotul îi inspiră
încredere deosebită prin marea lui responsabilitate faţă de Hristos şi prin smerenia cu
care-l ascultă şi care-l face să nu se socotească mai bun decât penitentul.”
Căinţa este primul pas în această direcţie, ea constând în părerea de rău pentru
fapta rea şi hotărârea de a înlătura efectele ei dăunătoare.
Ea reprezintă o întoarcere a minţii împotriva păcatului în sensul că cel vinovat,
reflectând la fapta cea rea, o priveşte cu regret şi deodată cu regretul se trezeşte şi
hotărârea de a vieţui altfel. Împotriva „cancerului vieţii morale”, care este păcatul,
căinţa este „leacul prin excelenţă, fiindcă ea, pe de o parte trezeşte dezgust, pentru
monstruozitatea păcatului, iar pe de altă parte, scoate la iveală puteri proaspete pe care
nici nu bănuiam că le mai avem”.1
Căinţa trebuie să ducă în chip firesc la mărturisire deoarece „o căinţă
subiectivă, fără mărturisire, e o sfâşietoare luptă lăuntrică fără capăt, fără lumină, fără
rod; nu e nici eliberare, nici victorie. Îţi dai seama de păcat, dar rămâi cu el înăuntru, cu
chinul lui”.
Sfântul Simeon Noul Teolog consideră că pocăinţa devine cu adevărat rodnică
numai după ce am primit iertarea de la duhovnic „De la pocăinţă ne vine spălarea
întinăciunii faptelor ruşinoase. După ea primim împărtăşirea de Duhul Sfânt. Dar nu în
chip simplu, ci după credinţa, simţirea şi smerenia celor ce s-au pocăit din tot sufletul.
Însă numai după iertarea deplină a păcatelor de mai înainte, primită de la părintele care
ne-a luat asupra sa. De aceea bine este să ne pocăim în fiecare zi pentru porunca ce s-a
dat. Căci îndemnul: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor (Matei 3, 2)” ne
arată lucrarea aceasta ca fiind fără hotar.”
Prin pocăinţă se trezeşte în om dorinţa de a aşeza în locul eului vechi, rob al
păcatului un eu nou hotărât să-şi rânduiască viaţa în conformitate cu glasul interior al
conştiinţei. „Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne, auzi glasul meu” (Psalmul
129, 1). →
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Pocăinţa este în primul rând cunoştinţa şi conştiinţa păcatelor noastre, a
slăbiciunilor, a abaterilor de la porunca iubirii şi neascultării faţă de Hristos. „Este
sinceritatea şi curajul de a recunoaşte că suntem păcătoşi.”1
Cel care se simte a nu fi păcătos, nu pentru că nu este, ci pentru că nu se
gândeşte la asta, pentru că trece cu vederea păcatele cu siguranţă nu înţelege nici vina
lui şi deci nici necesitatea căinţei şi mărturisirii păcatelor. „Cine nu-şi recunoaşte şi în
faţa altuia păcatul şi nu-şi arată nemulţumirea în mod total din pricina lui, şi nu şi-l
recunoaşte deplin şi nu se umileşte pe sine ca un om păcătos arătând voinţa de a se
despărţi cu toată de el, hotărârea acela nimic nu a câştigat. Iar cine nu se umileşte în
faţa altuia, ci numai în faţa sa proprie, nu se umileşte decât pe jumătate.”1
Căinţa începe printr-o nemulţumire totală faţă de relaţiile pe care le-am avut
cu semenii, cu lucrurile sensibile, pe care adeseori le-am folosit într-un mod cu totul
egoist, şi cu Dumnezeu. În acest caz pocăinţa se manifestă ca o convertire, ca o
întoarcere a atenţiei de la lucrurile materiale spre cele spirituale, inteligibile, spre
împărăţia lui Dumnezeu „din lăuntrul nostru (Luca 17, 21)”. Ea este o autocritică, o
autojudecată. Atunci când faptele noastre, atât păcatele cât şi virtuţile sunt
înveşmântate în căinţă, întrucât niciodată nu le săvârşim în mod deplin, căinţa se
transformă în „drum spre iubire, stă în slujba iubirii, conduce la o iubire
neîndestulătoare, la mai multă iubire.”
Nimic nu scapă de sub ochiul critic al căinţei, ea este „o judecată totdeauna
deasupra realizărilor şi actualizărilor noastre […] un transparent spre Dumnezeu, este
acul cu care împunge Dumnezeu inima noastră neîncetat, este mâna Lui, care ne trage
mereu mai sus”.1 Ea este o necontenită nemulţumire cu orice stare în care ne aflăm şi o
încredere statornică şi neclintită în posibilităţi uriaşe. „Căinţa exprimă gândul: „Poate
fi mai bine”. Descurajarea, dimpotrivă, spune: „Asta e tot ce pot face. Mai bine nu
pot”.
Prin pocăinţă creştinul ajunge la conştientizarea propriei păcătoşenii, care,
pentru Sfântul Isaac Sirul este mai importantă decât harisma învierii morţilor. Cel ce
suspină un ceas este mai bun decât cel ce foloseşte lumii întregi prin gândirea sa, după
cum cel ce şi-a văzut păcatele este mai bun decât cel ce a văzut îngeri. Conştientizarea
păcătoşeniei este dovadă de autocunoaştere.
Gândul şi meditaţia permanentă la moarte, la judecata de după aceasta, la
chinurile iadului dar şi la bucuria comuniunii şi a iubirii, sunt în acelaşi timp izvor al
liniştirii, al adunării minţii din împrăştierea ei, sunt început al rugăciunii. Frica
manifestată în faţa chinurilor veşnice este una naturală, este început al pocăinţei şi se
deosebeşte de angoasa lumii. Ea este înlăturată din planul conştiinţei prin încrederea în
milostivirea lui Dumnezeu revărsată spre oameni prin Taina Sfintei Spovedanii.
În raport cu Dumnezeu, căinţa îl aşează pe credincios pe drumul stării harice şi
nevinovăţiei pe care o avea prin botez şi al reintrării în comuniune cu Dumnezeu. „Prin
sinceră căinţă cu hotărâtă osândire de sine înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, omul
lăuntric se curăţă.”
Deschiderea faţă de Dumnezeu prin căinţă corespunde şi cu deschiderea faţă
de aproapele pe care, prin păcat, l-am neglijat ca mădular al Trupului tainic al lui
Hristos.
Faţă de noi înşine căinţa implică o schimbare profundă în atitudinea eului
nostru însoţită întotdeauna de hotărârea neclintită de a nu mai păcătui. „Mergi, de acum
să nu mai păcătuiești” (Ioan 7, 8). Fără îndoială mărturisirea şi căinţa pentru păcatele
săvârşite reprezintă o etapă psihologică dificilă pentru penitent. Această etapă „o
probează fiecare atunci când trebuie să înfrunte această clipă care nu-i altceva decât un
minim fragment din marea judecată finală, care la rândul ei, nu-i decât o spovedanie
universală şi definitivă”.
Mărturisirea şi căinţa devin astfel, etape premergătoare obţinerii iertării şi
dezlegării dată de preot sau episcop în numele lui Hristos.

Postul se respecta şi în Legea Veche. Iudeii posteau lunea şi joia şi în anumite zile după rânduiala
de cult a Vechiului Testament. În Legea Harului, Sfinţii Părinţi, pornind de la cultul iudaic, au rânduit două
zile de post săptămânal obligatoriu: miercurea, în amintirea vânzării Domnului de către Iuda şi vinerea, în
cinstea răstignirii Lui pe cruce. Mai târziu s-a rânduit şi lunea zi de post, mai ales pentru călugări, ca sa
prisosească în toate Biserica creştină fata de cultul iudaic. Apoi s-au rânduit si celelalte patru posturi de
peste an, dintre care cel mai important pentru pocăinţă si creşterea noastră duhovniceasca este Postul
Mare. În acest sfânt post creştinii se înfrânează de la mâncare de dulce, merg cât mai regulat la biserica, se
împacă unii cu alţii, soţii ţin definitiv curăţenie trupească. Apoi toţi se roagă mai mult, citesc regulat
Psaltirea, fac metanii şi milostenie după putere, se spovedesc şi se împărtăşesc în post de două ori, sau
măcar odată până la Sfintele Paşti, renunţă la judecăţi, la certuri si distracţii care robesc mintea şi înşeală
pe mulţi.
Postul creştinesc obişnuit este înfrânarea pentru o vreme, de la mâncărurile de dulce (carne,
peste, brânză, lapte, grăsimi şi băuturi alcoolice), atât pentru întărirea sufletească, cât şi pentru sănătatea
trupească.
Din punct de vedere al felului sau asprimii lui, atât în practica veche a Bisericii cât şi în cea
răsăriteană, postul poate fi de mai multe feluri:
1) Postul integral (total) sau ajunarea propriu-zisă, care constă în abţinerea completă de la orice
fel de mâncare si băutură pe un timp anumit (care, bineînţeles, nu poate fi prea lung); apoi postul ţinut, timp
de 40 de zile, de către Moise pe Muntele Sinai (Ieşire 24, 18), de Sf. Prooroc Ilie (3 Regi 19, 8) si de
Mântuitorul în ajunul începerii activităţii Sale Mesianice (Luca 4, l-2);
2) Postul aspru (xirofagie), în care se îngăduie numai consumarea de hrană uscată: pâine,
fructe uscate sau seminţe, legume şi apă. E postul pe care l-a practicat Sf. Ioan Botezătorul în pustiul
Iordanului (vezi Matei 3, 4 si Marcu 1, 6), precum si marii asceţi şi pustnici creştini din epocile de strălucire a
monahismului;
3) Postul comun (obişnuit), în care se admite consumarea mâncărurilor gătite din alimente de
origine vegetală (inclusiv untdelemnul), excluzându-se orice aliment de provenienţă animală (carnea,
inclusiv cea de peşte, untura sau grăsimea, ouăle, laptele şi toate derivatele lui). Este postul practicat de
marea majoritate a credincioşilor, în cele mai multe cazuri;
4) Postul uşor, numit si dezlegare, în care se îngăduie consumarea peştelui şi a vinului, precum
şi a untdelemnului, în perioadele când e impus post aspru. Astfel de dezlegări se acorda pentru sărbătorile
mai importante care cad în timpul posturilor de durata, când e prescris post aspru sau post comun, ca de
exemplu, Bunavestire, care cade totdeauna în timpul Păresimilor; ele sunt reglementate prin tradiţia si
practica bisericească, fiind consemnate în Mineie si în Triod (la sărbătorile respective), în Tipicul cel Mare,
precum si în Sinaxarul de la sfârşitul unora din ediţiile mai mari ale Ceaslovului .
Din punct de vedere al lungimii postului ele se clasifică în:
a) Posturile de o singura zi când se tine post în toate zilele de miercuri (amintind vânzarea de
către Iuda a Mântuitorului), şi vineri (amintind răstignirea Domnului), cu excepţia celor trecute in calendar cu
„hărţi”. Alte posturi de o singura zi sunt: - Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie); - Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul, (29 august); - Ajunul Bobotezei (5 ianuarie).
b) Posturile de mai multe zile
POSTUL SFINTELOR PAŞTI SAU POSTUL MARE
Acest post tine şapte săptămâni. Primele şase săptămâni închipuie postul de 40 de zile al
Mântuitorului, iar a şaptea săptămână este pentru cinstirea Patimilor Sale. Este cu data schimbătoare, fiind
legat de data Sfintelor Paşti.
Nu se mânca: carne, ouă , brânză, precum şi peşte, untdelemn şi vin. Este dezlegat la untdelemn
şi vin sâmbăta şi duminica, în ziua de 24 februarie (Aflarea Capului Sf. Ioan Botezătorul), 9 martie (Sfinţii 40
de Mucenici). Se mănâncă peşte la Buna Vestire (25 martie) şi în Duminica Floriilor. Bolnavii au voie să
mănânce bucate cu untdelemn şi să bea vin în Postul Mare.
POSTUL SFINŢILOR APOSTOLI PETRU SI PAVEL (SÂNPIETRU)
Biserica a aşezat acest post în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru si Pavel, precum şi a celorlalţi
Apostoli. Stă în legătură cu Paştele şi Pogorârea Sfântului Duh, sărbători care au date schimbătoare. De
aceea poate dura mai mult sau mai puţin.
Se lasă sec in prima Duminica după Rusalii (Duminica Tuturor Sfinţilor) seara şi se posteşte până
la 29 iunie, Ziua Sfinţilor Apostoli Petru si Pavel, care dacă va cădea într-o zi de miercuri sau vineri, se
mănâncă de post, însă este dezlegat la peşte.
In acest post nu se mănâncă carne, ouă şi brânză. Lunea, miercurea şi vinerea nu se mănâncă cu
untdelemn si bea vin. Este dezlegat la peşte în ziua Naşterii Sf. Ioan Botezătorul (24 iunie), chiar dacă va
cădea miercurea sau vinerea. Daca în zilele de luni, marţi si joi, cade un sfânt mai mare însemnat in
calendar cu cruce neagră (+), atunci se poate mănâncă peşte, iar in zilele de miercuri si vineri, se poate
mânca cu untdelemn si bea vin.
POSTUL SFINTEI ADORMIRII MAICII DOMNULUI
Acest post se ţine în cinstea Sfintei Fecioare Maria. Durează două săptămâni : de la 1 la 14
August
Lăsăm sec la 31 iulie; iar de va cădea aceasta zi miercurea sau vinerea, se lasă sec la 30 iulie. În acest
post se mănâncă cu untdelemn şi bea vin, numai Sâmbăta si Duminica. Este dezlegat la peşte la 6 august,
când este Schimbarea la Faţă. Dacă Adormirea Maicii Domnului cade în zi de post, mâncăm de dulce a
doua zi, adică la 16 August , însă este dezlegat la peste.
POSTUL NAŞTERII DOMNULUI (CRĂCIUNULUI)
El închipuie ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moise, precum şi postul patriarhilor din
Vechiul Testament, care aşteptau venirea lui Mesia cu post şi rugăciune. Postul ţine 40 de zile : de la 15
noiembrie la 25 decembrie. Se lasă sec în seara Sfântului Filip , la 14 Noiembrie. Daca aceasta zi cade
miercurea sau vinerea, postul începe din ziua de 14 noiembrie, lăsându-se sec in seara zilei de 13
noiembrie.
Nu se mănâncă carne, ouă si brânză . Lunea , miercurea şi vinerea se mănâncă bucate fără
untdelemn şi nu se bea vin. Marţea si joia se dezleagă la untdelemn şi vin. Sâmbetele şi duminicile, până la
20 decembrie exclusiv , este dezlegat la untdelemn, vin şi peşte. Între 20 - 24 decembrie postul este mai
aspru. Nu se mai consumă peşte.
Daca în zilele de Luni, Miercuri si Vineri prăznuim vreun sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce
neagra (†), mâncăm untdelemn şi bem vin; iar de va cădea hramul bisericii sau sărbătoare însemnată în
calendar cu cruce roşie (†), atunci este dezlegare şi la peşte.
În ziua de Ajun se mănâncă tocmai seara si anume : grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi
sau turte din făina, căci cu seminţe a ajunat Daniil proorocul şi cei trei tineri din Babilon, care au închipuit mai înainte - Naşterea lui Hristos. Pentru a avea folos de posturi si pentru a le trece cu uşurinţa, trebuie sa
le unim cu încă doua fapte bune cu sfânta rugăciune si cu milostenia. Fără iertare nu putem începe
postul. Petru, cel căruia i s-a dat autoritate apostolică cerească, a spus: "Doamne, de câte ori va greşi
fratele meu faţă de mine şi eu îl voi ierta? Oare până de şapte ori? Iisus i-a zis: Nu-ti spun ca până
de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori câte şapte." (Matei 18. 21-22).

Iertarea este cel mai mare efort al credinţei în Dumnezeu şi al iubirii de oameni
şi care necesită o stăpânire de sine şi o biruinţă morală fără de asemănare. Cu privire la
aceasta virtute se potriveşte bine proverbul care susţine ca "mult mai merituos este
pentru om de a se învinge pe sine însuşi decât de a birui armate întregi". După
Sfânta Scriptura, iertarea se extinde asupra tuturor oamenilor, deci şi a vrăjmaşilor.
Importanta şi puterea imperativă a iertării creştine decurge deci chiar din
rugăciunea pe care ne-a lăsat-o ca exemplu Domnul nostru Iisus Hristos, ea fiind nu
numai un sfat, ci şi o poruncă ce nu se poate înlătura fără a pune în primejdie însăși
mântuirea sufletului credincios. De aceea Mântuitorul întăreşte aceasta porunca prin
cuvintele: "Iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta
greşelile voastre." (Matei 6, 15).
Un exemplu edificator, pentru completarea textului de mai sus, este textul cu
femeia păcătoasă, pe care poporul se pregătea să o ucidă cu pietre, dar Mântuitorul,
salvând-o de la moarte, i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Du-te şi de-acum să nu mai
păcătuieşti!" (Ioan 8, 11). Iertarea este deci condiţionată de îndreptare: "De-acum să
nu mai păcătuieşti". Vindecând slăbănogul de la Vitezda, Mântuitorul îi porunceşte:
"Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai
rău."(Ioan 5, 14).
Bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu înseamnă răsplătirea dreaptă a fiecăruia
după faptele sale. Precum în raportul dintre Dumnezeu şi oameni iertarea este
determinată de pocăinţa şi îndreptarea credinciosului, tot aşa şi între raporturile dintre
creştini porunca iertării este limitata de gradul de receptivitate a acelora către care se
îndreaptă iertarea.
Iertarea este esenţială înainte de începerea postului. Creştinul trebuie să se
împace cu aproapele sau ,cu sine însuşi şi apoi cu Dumnezeu prin Sfânta Taină a
Spovedaniei primind unirea cu Hristos prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei.
Spovedania este Taina prin care credinciosul primeşte de la Dumnezeu
iertarea păcatelor mărturisite duhovnicului cu zdrobire de inima şi cu hotărârea de a nu le
mai face. Taina Spovedaniei se mai numeşte şi Taina pocăinţei sau a Mărturisirii.
Ea a fost făgăduită de Mântuitorul prin următoarele cuvinte, adresate apostolilor:
"Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, si
oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer" (Matei 18.18).
Aşezarea Tainei Pocăinţei a avut loc, însă, după Înviere, când Domnul a zis
ucenicilor: “Luaţi Duh Sfânt, cărora le veţi ierta păcatele, se vor ierta lor, şi cărora le
veţi tine, vor fi ţinute" (Ioan 20,22-23). Spovedania are in mod deosebit doua efecte.
Primul efect al Pocăinţei este iertarea păcatelor şi reaşezarea celui ce s-a spovedit în
starea harică din care căzuse, iar al doilea este uşurarea si liniştea sufleteasca
Pentru ca Taina sa aibă aceste efecte, cel care se spovedeşte trebuie să facă o
mărturisire sinceră, să ia hotărârea de a nu mai păcătui, să aibă nădejde în mila şi
bunătatea lui Dumnezeu şi să-si îndeplinească epitimia sau canonul dat de duhovnic.
Orice păcat se poate ierta prin pocăinţa, oricât ar fi el de grav, dar şi întoarcerea
trebuie să fie pe măsura greşelii. Păcatul este un act de revolta împotriva cerului, este un
act de mândrie, în timp ce mărturisirea cere smerenie.
Mântuitorul Hristos a instituit Taina Sfintei Euharistii sau Împărtăşaniei în Joia
înaintea mântuitoarelor Sale Patimi, la Cina cea de Taină. Atunci, luând pâinea şi
binecuvântând-o, a frânt-o si, dând-o ucenicilor Săi, a zis: “Luaţi, mâncaţi, acesta este
Trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi,
acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea
păcatelor” (Matei 26, 26-28). După aceea le-a poruncit: “Aceasta să faceţi întru
pomenirea Mea” (Luca 22, 19).
Jertfa euharistica este jertfa de pe Golgota, actualizata pe altare, având
elementele constitutive ale jertfei, al cărei act consta din nimicirea ofrandei, prin ucidere,
ardere sau prin prefacere : victima este Hristos, sub forma pâinii si a vinului; jertfitorul
este tot Hristos, prin episcopul sau preotul slujitor, si Dumnezeu, Căruia se aduce Jertfa
pentru păcatele oamenilor. Pentru sporul duhovnicesc al credinciosului, Biserica
recomandã împărtășirea frecventã (respectându-se întotdeauna pregãtirea necesarã)
şi cere împãrtãşirea minimã în cele patru posturi din an.
Efectele împãrtãşirii sunt :
- unirea realã cu Hristos, conform promisiunii Sale :« Cel ce mãnâncã Trupul Meu si bea
Sângele Meu rãmâne întru Mine si Eu întru el » (Ioan 6, 56).
- curățirea de pãcate si progresul în viața spiritualã, conform formulei de împãrtãşire :
«Se împãrtãşeşte robul lui Dumnezeu… spre iertarea pãcatelor si viața de veci»
(Liturghia Sf. Ioan Gurã de Aur).
- făgăduinţa Învierii si a vieții de veci : «Cel ce va mânca din pâinea aceasta (Euharistie)
nu va muri în veci» (Ioan 6, 51).
Pentru cei ce se împãrtãsesc cu nevrednicie efectul este osânda, conform
cuvintelor Sf.Ap.Pavel : “Sã se cerceteze omul pe sine şi așa sã mãnânce din pâine
şi sã bea din pahar . Cãci cel ce mãnâncã şi bea cu nevrednicie, osândã îşi
mãnâncã şi bea, nesocotind Trupul Domnului (I Corinteni 11, 28-29).
Sãvârşirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor în Dumnezeiescul
Trup şi Sânge al Domnului Hristos, iar ca scop sfinţirea credincioşilor, care, prin acestea,
dobândesc iertarea pãcatelor si moştenirea împãrãtiei cerurilor. Dumnezeu ne dă în dar
toate cele sfinte, fără ca noi să-i dăm nimic în schimb, însă El ne cere neapărat să ne
facem vrednici de a le primi si a le păstra, căci nu face parte de sfinţire decât celor ce sau pregătit în felul acesta. Se cuvine deci ca, la primirea Sfintelor Taine, să ne înfãţişăm
pregătiţi si cu vrednicie.
În încheiere as vrea să-l citez tot pe marele teolog Sf.Ioan Gură de Aur care
spune: “Postiţi? Arătaţi-mi-o prin fapte! Cum? Dacă vedeţi un sărac, aveţi milă de
el; un duşman, împăcaţi-vă cu el, un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l
invidiaţi, o femeie frumoasă, întoarceţi capul în altă parte. Nu numai gura si
stomacul vostru să postească, ci si ochiul, si urechile, si picioarele, si mâinile si
toate mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate de
hoție si lăcomie. Picioarele, nealergând la priveliști urâte si în calea păcătoșilor.
Ochii, neprivind cu ispitire la frumusețile străine… Gura trebuie să postească de
înjurături si de alte vorbe rușinoase.”
Ştiind acum ce avem de făcut, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne trimită
ajutorul Său, pentru a lupta cu ispita diavolului, pentru a putea ieşi din Postul acesta mai
curaţi, mai buni si vrednici de a ne împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus
Hristos.
Prof. Monica ZGÎRCEA
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Sfântul Nicolae
 6 decembrie

 Poezie creştină 

Scrisoare către
Moş Nicolae
Cu pasul tău călcând uşor
În albe straie îmbrăcat,
Urci prin omăt strălucitor
Sosind la geam şi azi ca altădat’.
Desfaci tăcutele stihii,
Cu trupul aplecat de spate
Cu sacul plin de bunătăţi şi jucării
Cu-atâtea daruri fermecate.
Bătrâne Sfânt, gheata mi-am pus
La geamul nopţilor când vii.
Dar pentru ai mei părinţi, te rog
nespus
să aduci ceva, ce lor, neapărat le-ar
trebui.
În van să nu se mai frământe
Trudind cu viaţa atâta, în zadar.
Şi jur că am să fiu cuminte,
Că n-am să fac năzbâtii iar.
Fă-i ca să nu mai plângă seara.
Renunţ la micile-mi dorinţi,
Îţi dau în schimb acum vioara
Dac-ai să poţi să îi alinţi.
Stelele, azi, nu îşi mai au menirea
Liniştitelor vremi de-altădat.
În umbra străveziei nopţi,
Ei văd, că lumea-i plină de păcat.
Bucuriile-s iluzii mincinoase
Ne-apasă cert, pe umeri ca un jug.
De densa negură ce cade peste case
Şi păsările-n ceruri fug.
Mi-e frig, şi pâinea e amară
Suntem săracii de Apoi...
Rafturile-s goale prin cămară
Noi colindăm prin viscol goi.
De ştii de dor, de ştii de patimi,
La mine Îngere coboară
Şi şterge-i pe părinţi de lacrimi
Ca-n vremea de odinioară.

Între adevăruri de credinţă ale Bisericii Ortodoxe este şi
acela despre cinstirea pe care noi o datorăm sfinţilor. Biserica ne
învaţă să-i cinstim pe sfinţi, aşadar, pe cei creştini, care pe pământ
trăind, mult s-au ostenit şi nevoit pe urmele Mântuitorului Iisus
Hristos şi astfel, ei şi-au agonisit şederea cea de-a dreapta lui
Dumnezeu. Ceata acestora «pe care nimeni nu o poate număra», a
celor creştini care au dus aici pe pământ lupta cea bună pentru a-şi
sfinţi viaţa şi au primit în ceruri cununa dreptăţii, formează, după
învăţătura Bisericii noastre, Biserica triumfătoare. Căci sfinţii au
primit în inima lor pe Duhul Sfânt şi au crezut duhovniceşte, prin
împreună-lucrarea cu harul lui Dumnezeu, pe măsura lui Hristos. Ei
au făcut totul în această viaţă pentru a-I urma lui Hristos şi a împlini
voia lui Dumnezeu. Până la jertfa supremă, până la ultima lor suflare
au luptat împotriva ispitelor şi împotriva răului.
Sfinţii s-au făcut tari prin credinţă în războiul pe care l-au
dus împotriva răutăţii şi a vrajbei dintre oameni. Inima lor s-a mistuit
în ardoarea dragostei pentru oameni şi Dumnezeu, iar picioarele lor
au umblat numai pe urmele şi căile Mântuitorului. Din această
pricină, ei au suferit mult în această lume, dar ei au rămas
credincioşi lui Hristos, osârdindu-se din toate puterile să ajungă
asemenea cu Acesta. Prin acestea, sfinţii s-au făcut piscuri însorite
ale virtuţilor creştineşti, piscuri de munte ce-şi înalţă frunţile spre
cer, culmi ce se ridică din văile scunde ale vieţi spre zările ca
peruzeaua ale sfinţeniei şi, ca atare, pilde vii de mărturisire şi trăire
în Hristos.
Aşa se face ca Biserica sărbătoreşte şi preamăreşte în
psalmodii de tropare şi cântări duhovniceşti pe unul dintre luceferii
care strălucesc pe cerul credinţei noastre ortodoxe: pe
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, pe Sfântul Nicolae făcătorul de minuni,
pe care-l numeşte «îndreptător al credinţei, chip al blândeţii şi
învăţător al înfrânării».
Sfântul Nicolae a trăit în a doua jumătate a veacului al IIIlea; el a fost unicul fiu al unei familii foarte înstărite şi evlavioase.
Copil fiind, Sfântul Nicolae a dovedit hărnicie la învăţătură şi o viaţă
virtuoasă, ceea ce a făcut ca el să crească duhovniceşte şi în
înţelepciunea creştină. Nu avea încă vârsta judecăţii, când el se
deprindea cu rugăciunea şi înfrânarea, virtuţi ce potolesc patimile
trupului şi uşurează desăvârşirea sufletului.
Rămas de timpuriu orfan de ambii părinţi, cel care avea să
fie o fală a creştinătăţii, n-a purces ca tânărul risipitor din sfânta
Evanghelie, ci, dimpotrivă, într-una din zile, a strâns în faţa casei
sale pe toţi săracii şi oropsiţii din acel ţinut şi le-a dăruit toate
bogăţiile moştenite, pe care el le socotea a fi «deşertăciuni şi
vânare de vânt» şi L-a urmat pe Hristos. În auzul său, răsunau
cuvintele Mântuitorului: «vinde toate câte ai şi împarte la săraci şi
vei avea comoară în ceruri…». Altă dată, o întâmplare a făcut ca
Sfântul Nicolae să afle despre un părinte care era silit să vândă cele
trei fete ale sale unui bogătaş hain şi să le arunce astfel în prăpastia
păcatului. Cu o discreţie delicată, ce caracterizează adevărata
dragoste creştină, Sfântul Nicolae, în trei rânduri a alergat în ajutorul
acestor suflete în mare primejdie şi fără ca acestea să afle, le-a
asigurat nu numai zestrea materială, ci şi stăruinţa în virtute. Aceste
fapte ne arată că una dintre trăsăturile sufletului mare al acestui
Sfânt Părinte a fost mila, bunătatea. De aceea Biserica îl şi
preamăreşte în psalmodii de tropare, numindu-l «chip blândeţelor».
Dar, pentru a urma cu şi mai multă ardoare cuvintelor
Mântuitorului, tânărul Nicolae s-a hotărât să se dedice cu totul slujirii
lui Hristos. Şi ca să se apropie şi mai mult de Acesta, el s-a
îndreptat spre Ţara Sfântă, dornic să calce pe drumurile sfinţite de
paşii Mântuitorului şi ai ucenicilor Lui, pe urmele sfinţite şi pline de
lumină ale Scripturii şi astfel, să se întărească şi mai mult în credinţa
şi în spiritul lepădării de sine şi al iubirii creştine.
Reîntors în cetatea Mira, care între timp rămăsese fără
păstor, credincioşii îl aleg pe Sfântul Nicolae pe scaunul
arhiepiscopal al Mirei Lichiei. Ca ierarh al Bisericii, Sfântul Părinte a
dovedit o înmănunchere strălucită de virtuţi, de slăvit păstor de
suflete, adeverind prin aceasta cuvintele Mântuitorului : «Aşa să
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele
voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri».
Încercări grele a trebuit să treacă şi peste slăvitul nostru
Ierarh Nicolae: împăraţii romani Diocleţian şi Maxenţiu au dezlănţuit
cumplite prigoane împotriva creştinilor. Era firesc ca aceste
prigoane să lovească în primul rând pe Arhiepiscopul Mirei. Sfântul
Nicolae a fost prins şi aruncat în închisoare, unde a fost supus la
cele mai cumplite chinuri. Dar nimic nu l-a putut clinti de la dreapta
credinţă, ci, mai vârtos mărturisea pe Hristos. A rămas statornic în
credinţă, îmbărbătat fiind de cuvintele Sfântului Apostol Petru:
«Iubiţilor nu va lăsaţi înşelaţi de focul curăţitor ce vine peste voi ca
să vă încerce, ci, în măsura în care luaţi parte la suferinţele lui
Hristos bucuraţi-vă, pentru ca să vă bucuraţi şi la descoperirea
măririi Lui». Cu suirea pe tron a împăratului Constantin cel Mare,
Sfântul Nicolae a fost eliberat din închisoare, întorcându-se la
păstorirea credincioşilor săi.

Elisabeta Brănoiu
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În veacul în care a trăit şi păstorit Sfântul Nicolae,
Biserica creştină a fost zguduită de multe învăţături deşarte şi
greşite. Pentru a curma pe cea mai grea dintre acestea – cea al
cărei începător a fost Arie, care tăgăduia eterna dumnezeire a lui
Iisus Hristos, împăratul Constantin a convocat sinodul de la
Niceea. La acest sinod, Sfântul Nicolae a făcut şi el parte dintre
cei 318 Sfinţi Părinţi, care cu pavăză Sfintei Cruci, au frânt
ascuţita sabie a eresului lui Arie şi au statornicit dreapta credinţă.
La acest sinod, Sfântul Nicolae s-a dovedit a fi un dascăl luminat
şi aprig apărător al Ortodoxiei. Pentru aceasta, Biserica îl
slăveşte în cântări, numindu-l «îndreptător al credinţei».
Dar sfânta Biserică mai învaţă despre marele Ierarh
Nicolae ca «s-a arătat pe sine turmei sale ca un învăţător al
înfrânării». Şi, într-adevăr, Sfântul Nicolae a urmat şi în această
privinţă pe Mântuitorul, care, atunci când ucenicii îl îndemnau să
se îngrijească de cele ale gurii, le-a răspuns: «Eu am o hrană pe
care voi nu o cunoaşteţi… să fac voia Celui care M-a trimis pe
Mine să săvârşesc Lucrul Lui». Această hrană ce împrumută
vieţii şi existenţei noastre demnitate morală,
frumuseţe
duhovnicească şi le ridică deasupra colbului vremii, o preţuia şi
Sfântul Nicolae. De aceea, el s-a făcut mărturie prin viaţa sa
adevărului propovăduit de Sfântul Apostol Pavel, că «cei ce sunt
ai lui Iisus Hristos, au răstignit carnea împreună cu patimile şi
poftele ei». Sfântul Nicolae şi-a strunit «puternic trupul», pentru a
deveni altora în veac crainic al înălţimilor duhovniceşti.
Astfel a trecut prin viaţă marele ierarh al Bisericii, ca un
adevărat învăţător şi sfinţitor al credincioşilor Mântuitorului, ca un
mărturisitor neînfricat al Evangheliei, ca un înţelept şi neobosit
cârmaci al Bisericii Ortodoxe. Viaţa Sfântului Nicolae a fost un
panegiric, o continua lupta a bunătăţii, a milei şi iubirii de oameni.
Din această pricină, Dumnezeu l-a învrednicit cu harul facerii de
minuni, iar Biserica l-a aşezat în ceata luceferilor care strălucesc
pe cerul credinţei creştine şi pe care noi, credincioşii îl cinstim în
chip deosebit.
Cinstirea sfinţilor înseamnă imitarea acestora;
înseamnă că noi ne-am hotărât să devenim asemenea cu ei,
după cum spune Sfântul Apostol Pavel: «Aduceţi-vă aminte de
mai marii voştri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, la a
căror săvârşire a vieţii privind, să le urmaţi credinţa». A cinsti pe
sfinţi înseamnă a-i urma în credinţa lor tare în Hristos, în iubirea
lor neţărmurită faţă de oameni şi faţă de Dumnezeu, în nădejdea
lor mare că viaţa aceasta poate fi sfinţită în curajul şi statornicia
lor neclintită şi nebiruită în lupta împotriva păcatului. Căci spre
pildă ne sunt ei nouă daţi, ca viaţa lor să aprindă în noi râvna
binelui, a sfinţeniei şi a sporului în cele duhovniceşti. Apostolul
neamurilor vorbeşte în numele tuturor sfinţilor când ne îndeamnă:
«Deci, urmaţi-mi mie, aşa cum urmez eu lui Hristos».
Drept aceea noi, cei care slăvim în psalmodii de tropare
luminata arătare a Sfântului Nicolae, să luăm hotărârea
nestrămutată de a-i urma pilda. Bunătatea lui să ne insufle duhul
iubirii de oamenii şi de Dumnezeu, smerenia şi sfinţenia vieţii lui
să aprindă şi în sufletele noastre năzuinţa arzătoare de a ne
înfrumuseţa viaţa şi noi cu aceste virtuţi, iar puterea credinţei
ierarhului sfânt să ne dea îndemn de a rămâne tari în credinţa
noastră ortodoxă.
Biserica noastră ne învaţă că «la rugăciunea noastră,
sfinţii nu numai că mijlocesc la Dumnezeu har şi milă, dar cei ce
strălucesc în sfinţenie ca să lumineze calea mântuirii noastre şi
să ne fie toiag şi sprijin de nădejde şi zeloşi îndrumători în
alergarea noastră la semn, la răsplata dumnezeieştii chemări de
sus întru Iisus Hristos».
De aceea, să ne rugăm în faţa sfântului altar, zicând:
Sfinte Nicolae! Ajută-ne cu darul tău să ne întărim şi să
propăşim în virtuţile creştine ce ţi-au fost atât de scumpe în
această viaţă trecătoare şi care ţi-au agonisit mărirea şi
strălucirea veşnică. Ajută-ne cu ruga ta către
Cel
Atotputernic ca, cu harul cel de sus, să propăşim în tăria
credinţei noastre ortodoxe, în blândeţe, în iubirea de oameni,
în înfrânare, în săvârşirea Voii lui Dumnezeu, ca prin aceste
virtuţi, să ne câştigăm fericirea şi mântuirea sufletului, acum
şi în veşnicie. Amin!
Elev Marius Lucian Popescu,
GŞ Energetic – Târgu Jiu
Bibliografie:
www.google.ro, www.referate.ro,
www.calendar-ortodox.ro, wikipedia.org

†
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Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, întru
bătăi suferind, întru necazuri binevoind pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui
Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să se mântuiască sufletele noastre.
La 7 decembrie este pomenită Sfânta Muceniţă Filofteia, ale cărei moaşte se găsesc la Curtea de
Argeş. Sfânta Muceniţă Filofteia s-a născut la începutul secolului al XIII-lea (pe la anul 1206) în apropiere de
oraşul Târnovo (Veliko Târnovo din Bulgaria de astăzi), capitala ţaratului (româno-bulgar), într-o familie de
ţărani. I s-a dat din botez numele "Filofteia", care în greceşte înseamnă "iubitoarea de Dumnezeu", lucru pe
care îl va dovedi cu fapta în cursul scurtei sale vieţi pământeşti. Copila postea, asculta Scripturile, învăţa să-şi
păzească neîntinată fecioria, iar mai presus de toate era foarte milostivă. Se spune că şi mama viitoarei sfinte
era româncă de neam, din sudul Dunării şi o femeie foarte evlavioasă. De la ea a deprins prunca Filofteia
dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, faptele de milostenie, rugăciunile şi postul şi alte virtuţi care trebuie
să împodobească sufletul unui adevărat creştin. Fiind copilă încă, Dumnezeu a chemat la Sine pe vrednica sa
mamă, rămânând astfel orfană. Cu încredere în Dumnezeu, a rămas în casa părintească, respectând toate cele
ce învăţase de la mama ei, trăind mai mult pentru Hristos şi pentru cei aflaţi în suferinţă.
Dar după o vreme tatăl ei s-a recăsătorit, luându-şi o femeie cu o viaţă cu totul diferită de cea a
primei sale soţii. Era firesc atunci ca această femeie să n-o iubească pe Filofteia, obişnuită cu rugăciunea, cu
postul şi cu mila faţă de aproapele. Drept aceea, s-a pornit cu multă ură împotriva acesteia, mai ales când se
ducea la biserică sau când se ruga şi făcea fapte de milostenie. În acelaşi timp, căuta să întărâte şi pe tatăl
blândei copile împotriva ei. Dar toate vorbele de ocară, bătăile şi muncile la care o punea tatăl şi mai ales
mama ei vitregă, n-au putut s-o abată de la virtuţile care îi împodobeau sufletul, mai ales de la faptele
milosteniei. În inima ei se întipăriseră cuvintele Mântuitorului: "Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui"
(Matei 5, 7), dar mai ales cuvintele pe care le va spune El la dreapta judecată: "Veniţi, binecuvântaţii Tatălui
Meu şi moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci 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, în temniţă am fost şi aţi venit la Mine " (Matei 25, 34-36). Între altele, de
multe ori când ducea mâncare tatălui ei la câmp, o parte din ea o dădea unor oameni săraci. Într-una din zile,
pe când avea 12 ani, acesta a urmărit-o ca să vadă ce face cu mâncarea pe care trebuia să i-o aducă la câmp.
Încredinţându-se că o dădea celor lipsiţi, s-a înfuriat atât de tare, încât a scos securea pe care o purta la brâu şi
a aruncat-o asupra fetei. A rănit-o grav la un picior, încât după puţină vreme şi-a dat sufletul în mâna
Ziditorului a toată făptura.
Nevrednicul tată, înspăimântat de uciderea propriei sale copile, a încercat să-i ridice trupul spre
a-l înmormânta. Dar Dumnezeu a îngreunat în aşa fel cinstitul ei trup, încât nici tatăl ucigaş, nici alţi oameni
n-au putut să-l ridice. Îngrozit, a alergat la arhiepiscopul cetăţii Târnovo, istorisindu-i toate cele întâmplate.
Acesta, împreună cu mai marii cetăţii, cu preoţi, călugări şi mulţime de credincioşi, s-au îndreptat spre locul
în care se afla trupul neînsufleţit al tinerei Filofteia. Toţi s-au încredinţat că erau în faţa unei minuni
dumnezeieşti. Ierarhii şi preoţii aflaţi acolo, au săvârşit slujba prohodirii ei, după care au încercat să-i ridice
cinstitul trup, spre a-l duce în catedrala arhiepiscopală din Târnovo. Nici de data aceasta cinstitul ei trup n-a
putut fi ridicat. Au înţeles că Filofteia putea fi socotită acum ca o adevărată muceniţă a lui Hristos şi că ea
însăşi nu voia să fie dusă în cetatea Târnovo. Sfinţii slujitori au început să spună numele unor oraşe, biserici şi
mănăstiri din dreapta şi din stânga Dunării, spre a vedea dacă nu se uşurează trupul sfintei, la rostirea
vreuneia din ele. Când s-a rostit numele oraşului Curtea de Argeş, deodată trupul s-a uşurat şi a putut să fie
ridicat. A fost înştiinţat de îndată domnitorul român de la Argeş de dorinţa sfintei Filofteia, că cinstitul ei trup
să fie adus în ţara sa. A fost întâmpinat la Dunăre de domnitor, ierarhi, preoţi, călugări şi credincioşi, cu
rugăciuni, cântări duhovniceşti, lumânări şi tămâie. Sicriul cu trupul ei a fost dus apoi la Curtea de Argeş.
Adevărul este că moaştele ei au rămas la Târnovo şi au fost aduse în Ţara Românească numai
după anul 1393 când ţaratul bulgar de la Târnovo a fost ocupat de către turci. Se pare că de aici, au fost duse
pentru scurt timp la Vidin, probabil până în 1396. Pentru a nu fi profanate, au fost oferite domnitorului
Mircea cel Bătrân (1386-1418), care le-a aşezat în biserica Sfântul Nicolae (domnească) din Curtea de Argeş,
pe atunci catedrala mitropolitană, ctitoria domnitorilor Basarab I întemeietorul şi Nicolae Alexandru, fiul
său. Moaştele Sfintei au rămas acolo până în 1893, când - datorită stării de degradare în care a ajuns biserica au fost mutate în bisericile Sfântul Gheorghe, apoi la Adormirea Maicii Domnului-Olari, din aceeaşi
localitate. În timpul primului război mondial, când o bună parte din ţară era ocupată de trupe străine au fost
duse în paraclisul mănăstirii Antim din Bucureşti. După încheierea războiului au fost readuse la Curtea de
Argeş, dar de data aceasta în măreaţa biserică ctitorită de Neagoe Vodă Basarab. Din 1949 au fost mutate în
paraclisul din incinta acestei biserici, unde se găsesc şi astăzi.
De peste 600 de ani, Sfânta Filofteia a devenit o adevărată ocrotitoare a Ţării Româneşti, iar
binefacerile sale sunt nenumărate. Tămăduitoare de boli, apărătoare împotriva încercărilor vieţii, aducătoare
de ploaie, protectoare a animalelor, dar şi a viilor, patroana a copiilor şi a tinerilor. Sărbătoarea Sf. Filofteia se
ţine şi pentru a fi feriţi de diferite boli şi necazuri atât noi, cât şi animalele noastre. Chiar şi viile sunt protejate
de mană în urma rugăciunilor Sfintei Filofteia. Moaştele ei sunt venerate, atât de credincioşii din partea
locului, cât şi de alţi creştini, din alte zone ale ţării, care îşi îndreaptă paşii spre prima capitală a Ţării
Româneşti. În mai multe rânduri s-au făcut procesiuni în ţară cu sfintele ei moaşte, mai ales în vreme de
secetă. De la aducerea moaştelor sale în ţară şi până astăzi, în numeroase biserici s-au zugrăvit fie chipul ei,
fie scene din viaţa ei. Unii părinţi dau numele Filofteia fiicelor lor la botez, iar unele credincioase care iau
îngerescul chip al călugăriei, de asemenea poartă acest nume. Pomenirea ei cu laudă se face în fiecare an în
ziua de 7 decembrie. A fost aleasă această zi ca dată de prăznuire, îndată după ziua Sfântului Nicolae, întrucât
moaştele ei au stat secole în şir în biserica domnească din Curtea de Argeş, care are hramul Sfântului Nicolae,
deci la 6 decembrie.
Sfântă Mare Muceniţă a lui Hristos, Filoftee, ne rugăm ţie cu genunchii plecaţi şi cu lacrimi
fierbinţi. Adu-ţi aminte de neputinţa firii omeneşti, care cuprinde şi împresoară pe tot muritorul, de la
naştere tocmai ca mrejele păianjenului. Întru aceste mreje fiind căzuţi şi noi, smeriţii, şi neputând scăpa
de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El Însuşi te-a
preamărit şi te-a trimis în această ţară ca s-o aperi şi s-o păzeşti de toate răutăţile. Aşa Sfânta Mare
Muceniţă a lui Hristos, Filoftee, milostiveşte-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinurile maicilor, spre
cererile pruncilor şi spre noi, care cădem cu genunchii plecaţi şi cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte,
ajutor şi mântuire din supărările ce ne cuprind. Căci ştim, Sfântă Muceniţă, că pentru păcatele noastre
pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcie, prigoniri de la vrăjmaşi, neploaie la vreme şi alte asemenea
rele. Pentru aceasta cădem la milostivirea ta ca să nu pătimească şi cei nevinovaţi din pricina noastră. Fieţi milă şi roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ţie: Bucură-te fecioară, Mare Muceniţă Filoftee.
Amin.
Silvia VICOL
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SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR
ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLULUI
Ziua de 13 noiembrie a fiecărui an este sărbătorită
cu fast de Biserica Ortodoxă, deoarece, atunci se
prăznuieşte Sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul
Constantinopolului, mare dascăl şi luminător al lumii.
Acesta s-a născut în anul 344 în cetatea Antiohia,
din părinţi binecredincioşi; mama sa se numea Antreza, iar
tatăl, pe numele său Secund, era căpetenia Siriei.
Şi-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă, iar mama, a fost cea
care a îndeplinit ambele roluri, îngrijindu-se de creşterea şi
educaţia acestuia. Încă din copilărie, tânărul Ioan arată o
mare dragoste către ştiinţa vorbirii. Învaţă limba greacă şi
încet-încet stăpâneşte Scriptura, având doi îndrumători de
seamă: Arhiepiscopul Antiohiei, Meletie şi pe Diodor
episcopul din Tars.
În munţii din apropierea Antiohiei trăieşte patru ani
de mănăstire cu viaţă de obşte şi doi ani de pustnicie , întro peşteră. În anul 381 este sfinţit şi diacon iar cinci ani mai
târziu , preot. Tot în această perioadă scrie preafrumoasa
carte “Despre preoţie” închinată prietenului său Vasile,
căutând să-şi îndreptăţească fuga lui de preoţie, socotinduse nevrednic.
Ca preot, timp de 12 ani a slujit şi predicat,
alcătuind multe cuvinte de învăţătură ca de exemplu:
Cuvântările celor 14 Epistole ale Sfântului apostol
Pavel.
La 28 februarie 398, a fost sfinţit patriarh al
Constantinopolului. În această calitate, Sfântul Ioan s-a
ostenit cu răspândirea credinţei, cu evanghelizarea
locuitorilor de la sate, cu întemeierea de aşezăminte pentru
bolnavi şi săraci, pentru fecioare şi văduve. A predicat
pentru îndreptarea năravurilor, împotriva luxului, a
lăcomiei şi pentru Evanghelia iubirii de oameni.
A fost izgonit din scaunul patriarhal de două ori şi a
îndurat foarte multe suferinţe fizice şi morale.
A trecut la cele veşnice în Armenia, iar ultimele
sale cuvinte au fost ”Slava lui Dumnezeu pentru toate”.
Pentru că a fost unul dintre cei mai de seamă sfinţi
ai Bisericii Creştine, aceasta îl pomeneşte pe marele ierarh
de trei ori pe an astfel, 13 noiembrie: Sfântul Ioan Gură
de aur, 27 ianuarie: Aducerea moaştelor sfântului Ioan
Gură de aur şi 30 noiembrie: Sfântul Ioan Gură de Aur,
pomenit de alţi doi mari sfinţi: Vasile cel Mare şi Grigorie
Teologul.
Prof. Cătălin CIUREA
Şcoala Generală Scoarţa

Cum se uită Dumnezeu la vrăjmaşii noştri?
Suntem tentaţi cu toţii, foarte des, să-i
judecăm pe cei de lângă noi. Şi cât de atenţi
suntem la detalii atunci când facem aceste
evaluări sau aprecieri! Bineînţeles că nu
reuşim să ne evaluăm şi propria persoană cu
aceeaşi rigoare. Nu reuşim să taxăm cu
aceeaşi stricteţe şi propriile greşeli sau
defecte.
Sf. Evanghelist Matei ne învaţă să „nu
judecăm ca să nu fim judecaţi”. Dar cu câtă
inconştienţă ignorăm, zi de zi, acest sfat
biblic. Şi nu ne oprim aici. Nu ne oprim la
simpla judecată. Mergem mai departe şi
pronunţăm chiar sentinţe: „cutare este
păcătos”, „cutare este mincinos”, „cutare este
o femeie rea la suflet”, etc.
În urmă cu mai mulţi ani am citit
undeva un sfat: când vezi un om, ca să-i afli
valoarea, încearcă să-ţi închipui cum se uită
Dumnezeu la acel om. Mântuitorul ne-a
arătat, izbăvind tâlharul de pe cruce, că
nimeni – nici cei mai mari ticăloşi – nu este
cu adevărat pierdut nici în ultimele clipe ale
vieţii.
Atunci când noi vedem un mare
dregător, putred de bogat, pe care toţi se
înghesuie să-l omagieze şi să-i arate respect,
este foarte posibil ca Dumnezeu să vadă în
acel om doar nişte oase într-un mormânt, un
suflet ros de păcate şi greşeli şi să privească
cu mai multă bucurie la o bătrână sărmană
care îşi poartă cu smerenie singurul rând de
haine pe care îl are.

Tot aşa, de la nivelul nostru de
observare, ne putem feri cu grijă şi cu teamă
de un om – să zicem, un tâlhar – despre care
se ştie că a făcut mari greşeli în timp ce
Dumnezeu, care îi cunoaşte căinţa, regretele
şi dorinţa de îndreptare, să privească la acel
păcătos cu bucuria păstorului care a găsit o
oaie rătăcită de turmă şi pe care o considera
definitiv pierdută.
Sigur ca da! Anticipez o comparaţie
pe care este posibil să v-o imaginaţi: pot fi şi
ierarhi care să fie mai puţin plăcuţi în faţa
lui Dumnezeu, nefiind suficient de vrednici de
darul sau de harul primit.
De fiecare dată când greşim cu ceva,
în loc să aşteptăm resemnaţi o pedeapsă pe
măsura greşelii noastre, ne punem nădejdea
în mila lui Dumnezeu şi sperăm că vom fi
iertaţi ca de atâtea alte ori. Exact ca un copil
care ştie că este iubit de părintele său.




De ce refuzăm, atunci, această
nădejde greşiţilor noştri? De ce ne-am crede
noi ca fiind mai vrednici de mila şi ajutorul
lui Dumnezeu decât alţii. De multe ori, într-o
familie, părintele se arată mai binevoitor cu
un copil mai îndărătnic tocmai pentru că are
drept scop îndreptarea, şi nu pedepsirea lui.
Atunci când judecăm ne supunem la
un risc major: acela de a fi şi noi judecaţi! Şi
nu oricum, ci cu aceeaşi măsură. Dacă ne
gândim bine, nici unul dintre noi nu ar vrea
să aibă parte de un judecător aşa de aspru
cum putem fi noi înşine câteodată cu alţii!
Nici la fel de scormonitor în căutarea
defectelor şi greşelilor celorlalţi sau de
meticulos în argumentarea sentinţelor date
celor din jurul nostru.
Sfânta Scriptură ne dă şansa de a
spera la o judecată blândă dacă dovedim
puterea de a-i înţelege şi accepta pe semenii
noştri şi dacă ne arătăm interesaţi de bârna
din ochiul nostru mai repede decât de paiul
din ochiul celuilalt.
Ne dă şi o armă foarte puternică de
luptă împotriva tentaţiei de a ne transforma
în judecătorul semenului nostru: rugăciunea.
Să ne rugăm pentru cei care ne fac rău?!
Iată cea mai sigură cale spre Mântuire! Este
exprimarea convingerii că Dumnezeu se uită
la noi toţi ca la nişte copii pe care nu vrea săi piardă, ci să-i salveze. Dar şi exprimarea
speranţei că nici noi nu vom fi lipsiţi de
această sfântă părtăşie.

Nu trece cu vederea cuvintele înţelepţilor,
ci îndeletnicește-te cu pildele lor. (Sirah 8.5)
1. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii.
2. Dumnezeu cheamă pe toți la sine dar necredincioșii nu
ascultă, iar când vine necazul peste ei şi îi înconjoară
nenorocirea ei strigă şi cheamă pe Dumnezeu. Atunci şi
Dumnezeu nu îi ascultă şi nu îi aude.
3. De vrei să te mântuiești cu întrebarea să călătoreşti.
4. Mântuirea stă în buna sfătuire; cei ce nu se sfătuiesc,
cad ca frunzele. Ca în orice treabă, dacă nu te sfătuiești…
5. Cel ce crede în Dumnezeu, se teme de El, şi împlinește
poruncile Sale.
6. Crede, cercetează şi învaţă credința ortodoxă.
7. Puneți nădejdea în Dumnezeu din toata inima ta şi nu
te bizui pe priceperea ta.
8.Cinsteşte pe Dumnezeu din averea ta şi din roadele
pământului tău şi din roadele muncii tale. Atunci cămările
şi hambarul tău se vor umple de grâu de untdelemn de vin
şi de toate bunătăţile.
9. Nu te supăra când te ceartă si te mustră Dumnezeu, că
Dumnezeu ceartă tot omul pe care îl iubește şi
pedepsește ca un tată pe tot omul care îi este drag iar la
urma vine mângâierea şi bucuria.
10. Ferește-te de prietenia cu femeile străine, frumoase şi
ademenitoare ca să nu cazi în păcat că nu poate cineva
să puie cărbuni în sân şi să nu se frigă sau să meargă pe
jăratec şi să nu-şi frigă tălpile.

Ioan Dorel ŞCHIOPU




11. Numai binecuvântarea Domnului îmbogățește iar osteneala
fără Dumnezeu nu e bună de nimic.
12. Frica de Dumnezeu lungește viața omului, iar cei
necredincioși vor trăi puţin.
13. Mândria nu dă prilej decât numai la ceartă iar cei înţelepţi
primesc sfaturile. La o discuție aprinsă, cel înţelept cedează
primul.
14. Cine cruță nuiaua îşi urăşte copilul iar cel care îl iubește îl
ceartă la vreme.
15. Cel încet la mânie este bogat în înțelepciune iar cel ce se
mânie degrabă îşi dă pe faţă prostia.
16. Nu sta la masa omului zgârcit şi nu manca mâncarea lui, căci
el zice ia, mănâncă, iar inima lui nu-i pentru tine şi îți numără
bucatele pe care le mănânci.
17. Trei lucruri, trei năravuri, trei patimi îl sărăcesc pe om şi îl fac
de poartă zdrențe: lenea, beția, distracția. Deci să nu fii printre
leneși, printre bețivi şi printre cei care se distrează.
18. De trei feluri de oameni se scârbește Dumnezeu şi toată
lumea înțeleaptă: omul bogat şi mincinos, omul sărac şi mândru,
omul bătrân şi desfrânat.
19. Păcătoşii sunt ca sacii cărbunarului, se murdăresc unul de
altul. Deci ferește-te tu, cel cu sufletul curat şi haina albă de cei
ce stau în cărbuni şi mocirla păcatelor ca să nu te faci negru şi
murdar ca ei.
20. Dreptatea îi place oricui dar să fie de partea lui.
21. Să te laude alții şi nu gura ta, un străin şi nu buzele tale.
22. Ce să-i cerem lui Dumnezeu: Doamne, nu îmi da prea multă
bogăţie ca să nu mă mândresc. Nu-mi da nici prea multă sărăcie,
ca să nu mă apuc de furat, ci dă-mi numai pâinea care îmi este
de trebuință.



23. Tinere, feciorule: caută-ti un tovarăș de viață din fetele
credincioase, cu multă frică de Dumnezeu, timidă, rușinoasă,
harnică, modestă şi blândă, ea va fi pentru tine cea mai mare
bogăţie şi îți va lungi viața, ea se dă în dar celor ce se tem de
Dumnezeu.
24. Nu te lăsa a doua oară tras de păcat, că şi pentru o
singură dată nu vei scăpa nejudecat.
25. Mai bine să nu făgăduieşti, decât să făgăduieşti şi să nu
împlinești.
26. Caută pe Dumnezeu câta vreme Îl poți găsi şi strigă la El,
câtă vreme este aproape de tine.
27. Adună din tinerețe ca să ai la bătrâneţe.
28. Să nu fii leneș cu mâinile şi harnic cu gura.
29. Adu-ţi aminte de Dumnezeu din tinerețe şi slujește-i lui, nu
lăsa până la bătrâneţe, că atunci nu vei mai putea face nimic
pentru mântuirea sufletului tău.
30. Mulți să fie prietenii tăi, dar inima ta să o dai unuia dintr-o
mie. Secretul nimănui să nu-l dai.
31. De vrei să faci un prieten mai întâi pune-l la încercare.
32. A fi mare nu-i mirare, a fi om, îi lucru mare.
33. Cine ajută Biserica, Mănăstirile şi pe cei săraci, acela
împrumută pe Dumnezeu.
34. De vrei să fii fericit în Rai şi pe pământ, cu un ochi să
privești cerul şi cu unul pământul, cu o mână să aduni pâinea
şi cele de trebuință şi cu o mână să te ții de Dumnezeu, să fii
în permanentă legătură cu Dumnezeu.
35. Bărbaţilor, nu îmbrăcaţi haine femeiești, femeilor nu
îmbrăcaţi haine bărbăteşti. Cei ce fac aceasta, urâciune este
în faţa lui Dumnezeu. (Deuteronom 22-5)
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