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Revistă creștin-ortodoxă, cu caracter hristocentric și eclesiocentric
Anul I, Nr. 2, decembrie 2020
Editorial

Tămăduirea femeii gârbove
Evanghelia pe care am citit-o azi ne relatează
una dintre minunile pe care le-a făcut Mântuitorul. Vorbim despre o vindecare. Ceea ce consider că ar trebui să remarcăm prima oară e faptul
că această minunată vindecare a avut loc într-o
zi de Sabat. Pentru farisei și cărturari, această
vindecare a trecut pe planul secund, deoarece
pentru ei, a face ceva în ziua Sâmbetei, chiar și
simplu fapt de a vindeca, era considerat ca fiind
o greșeală de neiertat.
Practic dumnezeul fariseilor era Sâmbăta, iar
Adevăratul Dumnezeu, doar Cel care le-a descoperit aceasta. Pentru ei, semenii lor nu mai aveau
nicio valoare în raport cu ziua de odihnă. Ceea
ce e interesant, e că prima
dată sunt certați de către cel
mai mare dintre cărturari, cei
care erau simpli martori ai
acestei vindecări. Acesta era
deranjat de faptul că mulțimea de oameni Îl ascultau pe
Hristos, ci nu pe el. Cărturarul vedea vindecarea ca un
lucru care poate fi amânat,
ca și cum ar fi un lucru lipsit
de valoare. Aici cred că ar fi
util, să ne putem o simplă întrebare retorică: Dacă acest
cărturar ar fi avut nevoie să
se vindece, ce ar fi făcut? Ar
fi stat să aștepte să treacă ziua Sâmbetei? Dacă
ar fi făcut-o, ar fi dat dovadă de faptul că respectarea formală a Legii devenise mai importantă
decât propria sa viață. Iar dacă n-ar fi avut răbdare să aștepte să treacă ziua de Sâmbătă, ar
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fi demonstrat că e egoist, făcând diferența între
tratamentul care i se cuvine numai lui și celor
care li se cuvine celorlalți.
Vindecarea, de multe ori, poate să însemne
salvarea unei vieții. Oare, ce s-ar fi întâmplat cu
cel căzut între tâlhari, dacă samarineanul milostiv (Lc. 10, 25-37) ar fi făcut ca aceia care puseră
pe primul loc formalistul religios în dauna iubirii
aproapelui și nu l-ar fi băgat în seamă? Probabil,
foarte curând ar fi murit. Și să nu uităm că principalul criteriu după care vom fi judecați la A Doua
Venire a lui Hristos (Mt. 25, 31-46), nu va fi faptul
că n-am făcut absolut nimic Duminică, nici măcar
doar simplu fapt că am venit la biserică precum
un spectacol, ci faptul că i-am ajutat pe cei de
lângă noi. Și să nu uităm că în alt episod, fariseii
au fost mustrați de Mântuitorul că își arătau falsa
iubire față de proprii părinți, prin faptul că plăteau

la templu corbanul. Ca să corelăm acest eveniment cu vindecarea de azi, observăm o situație
tragică petrecută cu precădere în zilele noastre,
din păcate. Unii copii își cam neglijează proprii
părinți. Ei, care s-au muncit o viață întreagă, să
le ofere de la cele necesare vieții: hrană, îmbrăcăminte, un acoperiș deasupra capului, la ceea
ce se constituie într-un moft al tinerilor: o mașină
scumpă, un telefon mai scump decât un autoturism la mâna a două, banii care să fie cheltuiți
precum fiul cel risipitor (Lc. 15, 11-32) etc. Dacă
acesta s-a întors la tatăl său, mulți tineri de azi,
(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
nu doar că nu se mai întorc la părinții lor, după
ce își cheltuie tinereațea în plăcerile vinovate ale acestei perioade a vieții, ba chiar îi dau
afară din casă în care au crescut alături de ei,
trimițându-i la un azil de bătrân. Fiul risipitor a
cerut partea sa de avere și a fugit, fără să-i cauze un rău direct propriul său tată. Azi, auzim
de multe ori zicală strigătoare la cer de-a dreptul: nu mai moare odată să scap de ei, să obțin
luxul pe care îl au părinții mei? Dacă părinții lor
au fost alături de ei, când erau bolnavi, ei nu
suportă să-i asculte și atunci când le cer ajutorul, au impresie că rolurile s-au schimbat, căci
numai ei sunt cei care au dreptul să le ceară tot
ceea ce vor, chiar dacă pentru aceasta nu fac
absolut nimic.
Aici trebuie să facem o diferență foarte importantă. Una e să vopsim gardul într-o zi de
duminică, doar pentru că așa vrem, în timp ce
sâmbăta, stăm la televizor, și alta e să reparăm
soba care se strică duminica și există riscul ca
stând în frig să răcim și să ne îmbolnăvim.
Viața nu e precum matematica să știm ce se
va întâmpla înainte, având de la un început formula prin care vom rezolva exercițiul respectiv.
Viața e precum un roman pe care îl citim.
Niciodată, nu știm ce urmează să se întâmple
cu personajele noastre. Însă, spre deosebire
de o asemenea carte, în care autorul decide
dinainte ce are să se întâmple cu personajele
sale, în cartea vieții noastre, Dumnezeu e doar
Cel care știe ce se va întâmpla, ajutându-ne în
fiecare moment, fără să ne impună vreodată să
facem ceva. Tot la fel de adevărat, e faptul că
viața bate filmul. Unui film îi putem pune pauză,
îl putem revedea, îl putem derula mai încet sau
mai repede. Însă, cu viața noastră nu este chiar
așa. În viață, sunt momente în care trebuie să
luăm decizii rapide, în care n-avem timp să ne
gândim dacă e bine să fim ca fariseii să fim formaliști în litera Legii sau să fim trăitori în duhul
Legii cum ne învăța Hristos. Viața noastră n-o
mai putem relua, oricâți bani am avea. Averea
materială, dacă o pierdem, o putem recupera,
chiar înmulți. În schimb, timpul pierdut devine
ireversibil.
Să nu zicem că avem timp mâine, căci azi
poate să fie ultima zi a vieții noastre. Dar, nici
n-avem cum să ne prelungim momentele de
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plăcere și să le scurtăm pe cele de durere.
Un ultim aspect pe care aș vrea să-l menționez ar fi faptul că această femeie era bolnavă
de 18 ani. De aici, vedem că niciodată nu trebuie să ne pierdem nădejdea în Dumnezeu. Ni se
par clipe infernale o simplă durere de măsea.
Dar să nu uităm de dreptul Iov, care a suferit
cu bărbăție toate necazurile pe care le-a trecut.
Și să înțelegem că o viață în suferință trăită pe
pământ nu se compară cu o secundă în chin în
lumea de dincolo. De multe ori, vedem la televizor, părinți disperați care nu știu cum să facă
rost de bani pentru a-și vedea copilul sănătos,
ci nu pentru a-și extinde casa sau pentru a se
distra. Și să nu neglijăm cât a suferit Hristos
pentru noi. Duminica e ziua Bucuriei, nu a lenevirii. Ne bucurăm că a înviat Hristos, dar nici să
să uităm de cei necăjiți. Binele nu e condiționat
de o anumită zi, și mai mult, nici măcar interzis
să fie făcut într-o anumită zi a săptămânii. Ce
s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ne-ar uita o zi
pe săptămână? Și o secundă ar fi îngrozitoare,
dar atât de mult timp. Cerând ceea ce ne dorim
din lăcomie, uităm să mulțumim pentru ceea ce
n-avem. A fi recunoscător că nu ești bolnav e o
dovadă ca am descoperit ce înseamnă să fim
fericiți pe pământ. A fi înseamnă mai mult decât
a avea. Sau a nu avea vreo boală valorează
mai mult decât a fi bogat material. Amin.
Prof. Popescu Ionuț-Cătălin
Masterand la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Craiova
(reflecție la Duminica a XXVII-a după Rusalii,
Sf. Ev. Luca 13, 10-17, 6 decembrie)
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Poezii de Luminiţa Sàceleanu

Ție îți aduc, Doamne, acum mulțumire!
Biserica din suflet
Biserica din suflet n-o vor putea închide
Acolo, niciodată răul nu va pătrunde,
Cu rădăcini și ramuri, din tată-n fiu sau fiică,
Credința nu dispare, de asta nu mi-e frică.
În suflet însuși Domnul Iisus sălășluiește,
Pe drumul vieții noastre El ne călăuzește,
Ne dă încercări în viață, forța să învingem,
Și zâmbete, și lacrimi cu care noi să plângem.
La El se roagă Sfântul, cel care ne-ocrotește,
Și Maica Sa Maria, cea care ne iubește.
Iertarea El ne-a dat-o, de fiecare dată,
Când am iertat, iubit ori ne-am căit de-o faptă.

Ție îți aduc, Doamne, acum mulțumire,
Pentru clipele încărcate de iubire!
Mi-ai dat in viață totul, fără să cer prea mult,
Și Oameni, de la care să-nvăț ce n-am știut.
În fiecare seară cu vorbe-ți mulțumesc,
Te port cu mine-n suflet, chiar de mai și greșesc,
Dar, sincer, doar cu vorbe nu cred că reușesc,
De-aceea și prin gesturi încerc să dovedesc.
Cu ajutorul Tău și multă dăruire
Să pot să le-aduc un strop de fericire,
Și celor care, poate, soarta nu le-a zâmbit.
Sunt mulți, așa ca mine, iar eu i-am întâlnit.
Sursă foto: playtech.ṛo

Pilda celor poftiți la cină
Mântuitorul a vorbit de multe ori despre Împărăția cerurilor, în cadrul activității Sale de propovăduire. El a căutat să răspundă la întrebările: Ce
este?, Cum este? și Unde este? această Împărăție. Este evident că Iisus identifica scopul suprem

al vieții omului cu dobândirea acestei Împărății.
Dar oamenii care Îl ascultau pe Fiul lui Dumnezeu
ar fi vrut să știe mai precis ce înțelegea El prin
aceste două cuvinte alăturate.
La prima vedere, Împărăție se referea la o
lume, la o patrie care exista în cer, un univers paralel cu acesta de pe pământ. Dar nu trebuie să
ne oprim la acest înțeles superficial, ci trebuie să
mergem mai în profunzime, unde vom descoperi
noi sensuri ale acestei sintagme. Practic, de fiecare dată când Iisus vorbește despre Împărăția
lui Dumnezeu, a întregit imaginea acesteia cu
noi dimensiuni, cu noi tâlcuri, spunând de fiecare
dată totul, sub o altă formă.

Domnul a utilizat de multe ori în prezentarea
Împărăției parabola sau metafora. În aparență, o
pildă încifrează, închide, ascunde un anumit lucru, dar de fapt ea descifrează, deschide și explică o noțiune, descurcându-se mult mai bine la
acest capitol decât o teorie și adresându-se mai
multor ascultători în același timp și în mod egal
la fiecare. Un scriitor francez a numit metafora „o
imagine literară pe care ai putea-o picta” (Voltaire), înțelegând prin aceasta că este ușor de înțeles și mult mai scurtă ca o explicație obișnuită.
Quintilian zicea că metafora este „brevior similitudo” (formă scurtă), iar Tudor Vianu vedea în ea
un „transfer logic de noțiuni”, de la noțiuni complicate la mai simple, de la forme abstracte la lucruri
concrete.
Astfel, pilda devine un „instrument de cunoaștere”, după mărturia Ortegăi Gasset. Sub această
formă, a folosit și Hristos parabolele. El alege să
lămurească un aspect privind Împărăția cerurilor
printr-o pildă. Probabil era mai simplu și pentru El
să explice lucrurile în acest fel, în loc să expună
teorii lungi și plictisitoare. Parabolele se memorau ușor și se repovesteau apoi de ascultători.
Putem spune că Iisus a fost un „creator original
de inepuizabile posibilități” (IPS Antonie Plămădeală), în această specie literară a parabolei.
Observăm din parabola celor poftiți la cină faptul că stăpânul casei s-a mâniat pe acei invitați
care au găsit tot felul de scuze și pretexte să nu
vină la cină. Să ne gândim: care dintre noi nu
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s-ar supăra, dacă am fi în locul acelui om? Facem pregătiri, invităm oaspeți și ei nu vin... Din
postura de gazde, ne simțim jigniți. Până la urmă,
stăpânul casei decide ca cei chemați care n-au
venit să nu guste niciunul din cina sa. Ne punem
întrebarea: din ce cină să nu guste, dacă ei n-au
venit deloc? Pare o amenințare gratuită. Dar lui
Iisus nu credem că i-a scăpat o așa inadvertență.
Domnul vorbește în finalul pildei despre aceeași
Cină pe care a avut-o în vedere la început: Împărăția cerurilor. Raiul se va asemăna cu un ospăț, cu
un prilej de petrecere, de bucurie, de comuniune,
de desfătare. Mulți sunt chemați la această Cină,
practic toți oamenii de pe pământ. În mod special,
poporul ales a fost chemat mai întâi. Fariseii, cărturarii, mai-marii templului, învățătorii de Lege sunt
categorii invitate la ospățul ceresc, dar care au găsit diferite pretexte să nu vină, deși cunoșteau cel
mai bine Sfânta Scriptură a Vechiului Testament
și profețiile despre Mesia. În locul lor, au fost chemați „săracii, neputincioșii, orbii și șchiopii”, adică
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neamurile, care nu erau pregătite în mod special
pentru venirea lui Hristos. Prin urmare, „mulți sunt
chemați, dar puțini aleși” (v. 24).
Cina este, așadar, Împărăția cerurilor, și de
aici, și de dincolo, părtășia reală cu Hristos, în
Biserică, prin Sfintele Taine, care se înveșnicește în viața viitoare. Cine nu se unește cu Hristos
aici, nu se va uni cu El nici dincolo. Cina la care
suntem invitați este credința în Mântuitorul ca Fiu
al lui Dumnezeu, ca Mesia, credința în viața veșnică. Dacă refuzăm această credință, o refuzăm
pentru veșnicie și nu mai participăm niciodată la
Cina Domnului.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne numărăm
printre cei puțini care vor intra în Împărăția lui
Dumnezeu și să nu căutăm pretexte, ca cei necredincioși, pentru a nu participa la Cină! Amin.
Prof. Coană Mihai-Ionuț
(reflecție la Duminica a XXVIII-a după Rusalii,
a Sf. Strămoși, Sf. Ev. Luca 14, 16-24,
13 decembrie)

Nașterea Domnului Iisus Hristos (Crăciunul-25 Decembrie)

Dumitra
Groza

De la „căderea în păcat”,
Bunul Dumnezeu ne-a promis,
(Chiar dacă nu L-am ascultat),
Că putem reveni-n Paradis.

Și astăzi suntem înșelați,
După atâtea mii de ani:
Ne lăsăm ușor influențați
Și nu vedem acești dușmani.

Și-o fecioară imaculată,
S-a născut pe-acest pământ
Prin rugăciunea neîncetată
Și nădejdea cuplului sfânt.

S-a întristat atât de rău,
Pentru că n-am respectat,
Porunca prin cuvântul Său
Și de „moarte” nu am scăpat,

Noi suntem mereu copleșiți
De ofertele tentante
Și ne lăsăm amăgiți,
Cu atâta naivitate!

La vârsta înaintată,(70 de ani)
Din pântece neroditor,
Ana a născut o fată
Spre mirarea tuturor.

Dar, pe Adam l-a mângâiat,
Spunându-i că nu e pierdut,
Că va fi răscumpărat
Și va putea fi ca la-nceput.

Dar, în mila Sa cea mare,
(Pentru că ne-a iubit nespus),
Și în marea Sa îndurare
Ne-a promis să ne ia Sus.

I-au pus numele Maria
Și s-au bucurat nespus;
Rugăciunile și cucernicia,
N-au rămas fără răspuns.

Că prin Eva au fost înșelați,
Despărțiți fiind de Dumnezeu;
Prin „Eva cea nouă” vor fi iertați,
De-or fi cu trezvie mereu.

Și nu oricum, deși putea,
Ci chiar prin Fiul Său iubit,
Care, pentru-a ne răscumpăra,
S-a lăsat bătut și răstignit.

Ioachim și Ana au promis,
Că o vor duce la Templu
La trei ani și jumătate; (21nov.)
Și-a devenit bun exemplu,

Va trimite Mântuitor,
Ca să-i scape de păcat
Pe ei și toți urmașii lor,
Dar, Raiul a fost încuiat!

„Taina cea din veac ascunsă”
(De-a veni printr-o Fecioară)
Și de îngeri nepătrunsă,
Nu era deloc ușoară.

Pentru-ntreaga omenire,
Că-ntre văduve și fecioare
A crescut în mănăstire,
Ca-ntr-o sfântă sărbătoare.

I-a lăsat să se căiască;
Să-și dea seama ce-au pierdut
Prin calea copilărească
Ce au ales, și n-au știut,

În sânul Preasfintei Treimi,
O hotărâre S-a luat;
Să pogoare din Înălțimi
Fiul, și, El a acceptat!

În Sfânta Sfintelor stătea
Și se ruga necontenit,
Supravegheată de Arhanghel,
Cum Dumnezeu a rânduit.

Că diavolul s-a „deghizat”
Într-un șarpe inofensiv;
Dar nici apoi n-au sesizat,
Cât poate fi de agresiv!

Când Domnul a binevoit,
Ca să ne scoată din păcat,
Un vas ales și preamărit,
Pe măsura Sa a căutat.

El îi tâlcuia Scriptura,
Învățând-o să citească,
Să-și înțeleagă menirea,
Ca mai mult să se smerească.
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Părinții săi fiind bătrâni,
La Domnul, sus, au plecat
Și, la paisprezece ani,
Pe preoți i-a înduplecat,
Să nu o căsătorească,
Ci să rămână-n mănăstire,
Ca toată viața să slujească
Domnului spre-a Lui cinstire.
Îndemnați de Duhul Sfânt,
Tot soborul a acceptat
Și-ncredințând-o lui Iosif (de 80 ani)
Acesta s-a conformat,
Să-i fie supraveghetor,
Ca să rămână fecioară
Și i-a fost bun ocrotitor
Pentru lumea de afară.
Pentru paza fecioriei,
Ca martor al tainei Dumnezeiești,
Era de trebuință Iosif,
Pentru cârtelile omenești.
Fiind considerat de oameni,
Bărbatul Sfintei Fecioare
(Pentru a se tăinui și de diavol),
Că Domnul vrea să coboare
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Și puterea Celui Preaînalt
O va umbri, zămislind Pruncul Sfânt.
Atunci Fecioara a înțeles
Și, cu smerenie a zis:
„Fie mie, după cuvântul tău!…”
Asumându-și ceea ce s-a scris,
Că a primit cu bucurie
Misiunea ce i s-a dat;
Maică omenirii să fie,
Nouă, și Marelui Împărat!
Și pentru a se încredința,
Că la Domnul, toate-s cu putință,
I-a spus că rudenia sa,
A zămislit la bătrânețe.
Maria s-a dus la Elisabeta acasă
Și văzând-o însărcinată,(la 70 de ani)
A salutat-o bucuroasă,
Pe cea binecuvântată.
A rămas în casa lui Zaharia,(3 luni)
Pân-ce vremea s-a împlinit,
Ca să se nască Ioan Botezătorul,
Apoi, la Nazaret a venit,

Poate nici nu ar fi crezut,
Dacă i-ar fi povestit;
Vrând să o lase, (în ascuns),
Sfântul Iosif s-a gândit,
Că la evrei, în acea vreme,
Fetele erau alungate
Și omorâte cu pietre,
De nășteau, fiind nemăritate.
Știindu-se nevinovat,
Că el a ocrotit-o pe Maria,
Care, la el acasă s-a mutat,
Ca să-i păzească fecioria!
Arhanghelul Gavriil, în vis,
Noaptea i s-a arătat;
Zicând că ceea ce s-a zămislit,
De la Dumnezeu a fost dat.
Taina a rămas ascunsă,
De „stăpânitoru-acestei lumi”
Și chiar de oameni, nepătrunsă,
De cei ce nu sunt creștini buni;
C-așa a vrut Dumnezeu
De guri rele s-o ferească,
Iar de necuratul diavol,
Vestea să o tăinuiască.

Și cu lumea să petreacă, (bunăoară),
Vrăjmașul știind că va fi născut,
Mântuitorul, dintr-o fecioară,
Cel Care a fost de la început.

A prorocit Isaia,
Cu sute de ani înainte;
Accentuând fecioria,
A acelei Fete Sfinte.

De aceea Dumnezeu,
A păstrat cu strășnicie
„Taina ascunsă din veac”
Despre-a Mariei feciorie,

Că-fiind și mamă și fecioară,
Nicicând nu s-a mai auzit
Și chiar Dreptul Simeon (la 70 ani)
În mintea lui s-a îndoit,

Că-a fost fecioară înainte,
În timpul nașterii, fecioară
Și va rămâne-n veșnicie,
Maică Sfântă și Fecioară.

Până ce-a ținut în brațe (pe 2 febr.)
Pe Pruncul Sfânt și Dumnezeu,
(La vârsta înaintată (350 ani),)
Cum i-a prezis Îngerul Său,

Bătrânul Iosif s-a logodit
Cu Fecioara cea aleasă,
Pentru a o proteja,
Luând-o la el acasă,

Că nu va muri până va vedea
Mântuirea poporului…,
(Așa cum Isaia scria)…,
La „Întâmpinarea Domnului”. (2 febr.)

Chiar după „Buna-Vestire”, (25 mart.)
Când Arh. Gavriil a intrat,
Ca Mariei să-i dea de știre,
Că va fi mamă, Marelui Împărat.
Sfânta Fecioară s-a mirat;
Cum ar putea mamă să fie,
Neștiind ea de vreun bărbat
Și să rămână-n feciorie?!
Arhanghelul i-a explicat
Că Se va pogorî Duhul Sfânt,

Că la sosirea unui copil pe lume,
Fecioarele erau trimise
Din acea casă, anume,
Ca să nu fie compromise.
Văzând-o Bătrânul Iosif,
Că pântecele ei s-a mărit
N-a înțeles, neștiind taina,
Crezând că Maria a greșit.
Întrebând-o, ea a răspuns,
Că nu se știe vinovată,
Dar ce i-a prezis Arhanghelul,
Nu a recunoscut îndată.

Când cărturarul Anin a văzut,
Că Fecioara era îngreuiată
A plecat repede la templu,
Spunând preoților îndată.
Arhiereul fiind dezamăgit,
De ceea ce s-a întâmplat
Și cunoscându-l pe teslar,
La Templu, urgent, i-a chemat.
I-a certat pe amândoi, crezând,
Că așteptarea i-au înșelat,
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(Deși a avut încredere-n ei…),
Văzând-o, a rămas stupefiat.
Fecioara a spus că-i nevinovată,
Ca și dreptul bătrân teslar,
Dar fiind ea însărcinată,
Cuvintele-au rămas în zadar.
Chiar i-a pus să bea „apa vădirii”
Ca Domnul un semn să arate,
Că promisiunile celor doi,
Fără jenă au fost încălcate.
Degeaba „semn” au așteptat,
Că erau cei doi nevinovați;
Arhiereul i-a binecuvântat
Și să plece-au fost lăsați.
La 9 luni, de la „Buna-Vestire”, (25 mar.)
Bătrânul Iosif a aflat,
Că Cezarul August a dat de știre
Să meargă-n locul predestinat,
Adică la Bethleem, în cetate,
Așa cum Miheia a rostit,
Cu 400 de ani mai înainte,
Că Bethleem va fi vestit.
Înțelegându-și menirea,
Iosif și Maria se gândeau
Cu emoție la sosirea,
Celui pe Care Îl așteptau.
Din timp, Maria a pregătit
Multe hăinuțe minunate
Din materiale fine,
Chiar de mâna Sa lucrate.
În toate era neîntrecută:
La țesut, cusut, împletit, brodat,
Că în vremea petrecută
La templu, cu răbdare a învățat.
Era ocrotită de Sus,
Și de toată lumea îndrăgită:
Era frumoasă de nespus,
Cuminte, harnică, smerită.
Și la Iosif acasă,
Toată familia o iubea;
Era o fată supusă,
Ce muncea mereu și se ruga.
Preoții i-au dat acasă,
Catapeteasma de la templu:
Maria o broda pioasă,
Fiind pentru toți un exemplu.
Că ieșeau din mâna ei
Lucruri nemaipomenite,
Adevărate opere de artă,
În lume nemaiîntâlnite.

Și era Ea fără de cusur,
Așa cum Dumnezeu ne-a creat,
Doar cu păcatul strămoșesc,
Pe care Fiul Său i l-a spălat.
Iosif a plecat cu Maria
Și au călătorit cu greu, (4 zile)
Că Maria trebuia să nască
Pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu.
Ajungând la Betleem, pe seară,
Loc de găzduire n-au găsit;
Cineva le-a oferit o peșteră
Sub cetate, unde ei au poposit.
Fecioara era obosită de drum
Și rugându-se lui Dumnezeu,
Cu căldură, la miezul nopții,
(Spre Duminică), a născut pe Fiul Său.
Într-o peșteră (staul) săracă,
În iesle, jos, pe paie reci,
A născut Sfânta Fecioară,
Pe Împăratul Cel din Veci.
Născând fără stricăciune,
Fără dureri, fără păcat,
Pruncul Sfânt și Dumnezeu,
A ieșit așa cum a și intrat.
Și cu nimic n-a vătămat
Pântecul ei cel fecioresc;
Dimpotrivă, l-a protejat,
Prin Fiul Cel Dumnezeiesc,
Care a „locuit” nouă luni
În pântecele cel curat,
Iar din preacuratu-i sânge
Și din trupu-i S-a alimentat.
Maria, cu smerenie I S-a închinat;
Singură L-a spălat, L-a-nfășat
Și fără să mai fi văzut vreodată,
Cu dragoste L-a alăptat.
Pe nimeni n-a lăsat s-atingă
Pruncul, (cu mâini necurate),
Pe Cel Care din veșnicie,
Cu mâna Sa le-a făcut pe toate.
Atunci, Iosif a cunoscut,
Că pentru Ea a scris Isaia:
„Iată Fecioara-n pântece va lua…”
Și-acum..., L-a văzut pe Mesia!
Și, Iosif privea înmărmurit,
Încercând să dezlege misterul,
Cum Fecioara neprihănită,
De pe pământ, hrănește Cerul!?
Că el avusese mai mulți copii
Și femeia lui altfel a născut;
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Acum vedea o mare minune,
Care din veci, nu s-a văzut!
O privea altfel pe Fecioara
Și era înspăimântat
De marea responsabilitate,
Cu care-a fost binecuvântat.
Deși era foarte credincios,
Tot îi era greu să înțeleagă
Lucrurile supraomenești,
Ce nu văzuse lumea întreagă.
Că prin „poarta” fecioriei,
Cea cu curățenia pecetluită,
A trecut Domnul bucuriei,
Intrând în lumea oropsită.
În acea noapte, în acel ceas,
În peșteră a țâșnit izvor
De apă limpede, ce-a rămas
Spre mărturie tuturor.
În Roma a ieșit izvor
De untdelemn și s-a vărsat
În Râul Tibrului, de zor,
Și pe mulți a vindecat.
O capiște idolească,
Deodată s-a cutremurat
Și oastea, făcută, drăcească,
Căzând pe jos, s-a sfărâmat.
Și alte minuni s-au văzut
În noaptea cea mai sfântă
Că îngerii slavoslovesc…
Și cu păstorii cântă.
Lângă iesle stând, rumegau
Cele două animale,
Obosite, că pe Pruncul Sfânt
Îl însoțiseră pe cale.(4zile)
Iosif le luase de-acasă
Ca să le și folosească;
Boul spre a-l putea vinde,
Iar cu asinul să călătorească.
Le-au fost de mare ajutor
Și-n staulul sărăcăcios,
Că prin aburul suflului lor,
L-au încălzit pe Hristos.
O…, dar câtă ironie...,
În lumea îndobitocită!
Iisus a venit să ne scoată
Din viața nelegiuită,
Din patimile dobitocești
A venit El să ne mântuiască
Și din păcatul strămoșesc,
A vrut să ne curățească.
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Dobitoacele-L slujesc
Pe Fiul lui Dumnezeu,
Cete de îngeri Îl preamăresc,
Noi,… L-am izgonit mereu.

Taina nașterii lui Iisus,
A descoperit-o Dumnezeu,
Și celor Trei Magi de la Răsărit
Spre a-L vedea pe Fiul Său.

Deasupra locului unde se-afla
Fecioara Maria cu Pruncul, s-a oprit;
Intrând magii înăuntru,
Familia Sfântă-au descoperit.

Arhanghelul Gavriil s-a arătat,
Păstorilor, în mare lumină:
Le-a poruncit să lase frica
Și la staulul lui „Crăciun” să vină,

Erau înțelepți și bogați,
În părțile Persiei locuiau
Și erau astronomi învățați
Care, cerul văzut, studiau.

Pruncului I S-au închinat,
Ca unui Rege și Dumnezeu,
Aur, smirnă și tămâie I-au dat
Și I-au înțeles… rolul Său.

Că vor găsi în iesle culcat,
În staulul vitelor
Pe Pruncul Sfânt înfășat,
Slăvit de corul îngerilor.

În una din acele nopți,
Descoperind o nouă stea
Au rămas impresionați,
Că era cu totul altceva.

Fiind luminați de sus,
Drumul lor li s-a schimbat
Și-n vis învățați de Înger,
Pe altă cale au plecat.

„Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu, și pe pământ pace,
Între oameni bunăvoire”
Au auzit ei, venind încoace.

Era mai strălucitoare,
Decât cele cunoscute
Și mergea în sens invers,
Parcă voia să-i ajute.

Întâlnirea cu Hristos,
Le-a oferit o altă cale;
De la păgânism s-au întors,
Și au crezut,... multe popoare.

Intrând în staul, au găsit
Culcat pe paie, pe Stăpânul,
Înconjurat de Heruvimi,
Și-alături, era legat asinul.

Când au hotărât să meargă,
Încotro ea se îndrepta,
Au pornit spre miazănoapte
Și ea drumul le lumina.

Văzând c-a fost înșelat,
De Magii de la Răsărit,
Irod, rău s-a mâniat,
Și parcă a înnebunit!

Toate fiind semne ale chenozei,
(A deșertării de slava Dumnezeiască)
Prin care, de bunăvoie, și din iubire,
A vrut, Domnul, să se smerească.

În Israel când au intrat,
Steaua călăuzitoare-a dispărut;
Atunci au înțeles mai bine,
Că un Rege mare S-a născut.

A pus să fie omorâți
Băieții de doi ani și mai în jos,
Și-au tăiat paisprezece mii;
Vrând să taie pe Domnul Hristos,

Păstorii I s-au închinat
Și tot ce Arhanghelul le-a spus
Au crezut și s-au bucurat,
Că a venit Hristos Iisus

Au întrebat în rândul oamenilor:
„Unde este Cel Care S-a născut,
Rege al iudeilor?”,…
Dar, mai târziu, L-au și cunoscut!

Dar, Iosif a fost înștiințat, (prin Înger)
Să ia Pruncul și pe Mama Sa;
Să fugă cu Ei în Egipt,
Unde, de Irod, vor scăpa.

Și-au povestit fascinați
Sfintei Fecioare Maria,
Lui Iosif și Salomeei… (o rudă)
Și-au împărtășit toți bucuria.

Irod i-a chemat, tacit,
Întrebându-i cu viclenie,
Ce caută și ce-au găsit?
(…Și-a aflat de prorocie).

Și au rămas acolo câțiva ani,
Până ce crudul Irod a murit;
Chemați de Dumnezeu înapoi,
Ei, în orașul Nazaret au venit,

De-atâția ani Îl aștepta,
Toată suflarea omenească
Și drepții trecuți la Domnul,
Așteptau să-i mântuiască,

I-a convins să îl anunțe
Când Îl vor găsi pe Cel căutat,
Ca și el să I se închine
Ca unui mare Împărat.

Așa cum prorocii au spus,
Că „Nazarinean se va chema”;
Aici, a crescut Copilul Iisus
Și, pe Iosif, la atelier, îl ajuta.

Că Raiul rămăsese închis,
După căderea în păcat
Și erau ei cu toții în iad,
Rugându-se să vină Cel așteptat.

Când au plecat de la palat
Steaua, iar s-a arătat pe cer
Și înaintea lor a plecat,
Dezvăluind sfântul mister.

(Decembrie 2020)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Duminica dinaintea Nașterii Domnului
„Hristos Se naște, slăviți-L, Hristos din
ceruri, întâmpinați-L, Hristos pe pământ, înălțați-vă. Cântați Domnului tot pământul”
(Catavasia I a Praznicului)
Fericitul Augustin spune că „Noul Testament se ascunde în cel Vechi, iar cel Vechi se
descoperă în cel Nou”. Dacă cercetăm dumnezeiasca Scriptură, vom vedea închipuiri și
prototipuri ale Mântuitorului Hristos, care s-au
arătat la plinirea vremii prin Iisus Hristos, venit

să mântuiască neamul omenesc din robia păcatului. Chiar strămoșul Adam, cel dintâi zidit
de Dumnezeu, a închipuit pe Hristos Domnul,
după mărturia marelui Pavel: „Făcutu-s-a omul
cel dintâi, Adam, cu suflet viu, iar Adam cel de
pe urmă cu duh de viață dătător” (I Cor. 15, 45).
La fel, Abel cel drept a fost închipuire a lui
Hristos, deoarece a fost ucis de Cain, fratele
lui, precum și Hristos de cei de un neam cu El
(Fac. 4, 8; Evr. 11, 4). La fel, Iosif, vândut de
frații lui, Aaron care închipuia preoția lui Hristos
sau David, ce prefigura pe Hristos Împăratul.
Toate acestea, încă de la începutul lumii, au
închipuit umbros și tainic venirea lui Hristos în
lume, nașterea, preoția Lui, și toate câte s-au
împlinit în El.

Sfântul Evanghelist Matei în Evanghelia Sa
ne prezintă „Cartea neamului lui Iisus Hristos”,
care începe de la Avraam și coboară până la
Sfântul și Dreptul Iosif și Preacurata Fecioară
Maria, care a născut de la Duhul Sfânt pe Hristos, Mântuitorul lumii. Toate praznicele dumnezeiești care sunt rânduite de Biserică în cursul
anului ascund în ele taine și fapte importante
din viața Mântuitorului Hristos. Nașterea Domnului nu este doar o taină duhovnicească, ci
este o taină a tainelor, este „taina cea din veac
ascunsă și necunoscută îngerilor și oamenilor”,
cum spune Sf. Dionisie Areopagitul. Iar Sfântul
Vasile cel Mare zice: „Din câte a făcut Dumnezeu în cer și pe pământ, nicio minune nu este
mai mare ca aceasta, ca Dumnezeu să Se întrupeze și să Se facă Om, să Se pogoare din
ceruri, din slava Sa cea nemărginită și să Se
facă asemenea nouă, afară de păcat”.
Această taină a iconomiei întrupării covârșește cu puterea și mărirea ei mai presus de
minte toate minunile și toată zidirea celor văzute. Sfântul Grigorie de Nyssa spune: „Dacă ai
vedea undeva, în văzduh, o pară de foc, un foc
mare arzând, și în loc să vezi că para focului se
ridică în sus, cum este firesc, ai vedea un lucru
înfricoșător, că para focului se pogoară de sus
în jos, oare nu te-ai înfricoșa?”. La fel și Sfântul
Ioan Damaschin zice că Dumnezeu a făcut lumea din patru stihii: două sunt grele, pământul
și apa, iar două sunt ușoare, aerul și focul, care
se urcă în sus. În viziunea sa, întruparea Fiului
este singurul lucru nou sub soare (Solomon zisese în Ecclesiast că nimic nu e nou sub soare).
A luat Iisus în Ipostasul Său divin sufletul și
trupul nostru. A luat sufletul și trupul ca să le
îndumnezeiască cu dumnezeirea Sa. Iată, dar,
câtă milă arată Dumnezeu neamului omenesc,
căci după Persoană Se unește Hristos cu firea
omenească, prin Curata Fecioară Maria, și se
face o mare unire a Fiului lui Dumnezeu cu firea
noastră. A luat Hristos în Ipostasul Său întreaga noastră fire și S-a unit cu noi după Ipostas,
ceea ce nici cu Tatăl nu are. Dar nu după îngăduință vine Fiul lui Dumnezeu în trup, nici după
acceptare, ci după voia cea înainte povățuitoare a Părintelui Său, Care Îl trimite în lume să
facă ascultare și să aducă neamul omenesc la
starea cea dintâi, din care a căzut.
Dumnezeu a zis către șarpe: „Vrăjmășie voi
pune între tine și femeie, între sămânța ta și
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sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi
vei înțepa călcâiul” (Fac. 3, 15). Călcâiul este
sfârșitul nostru pe pământ, pe acesta îl pândește Satana că doar ar câștiga sufletul pentru
veșnicie. Marele Praznic al Nașterii Domnului a
înnoit lumea și a chemat pe oameni la o viață
de credință și de trăire nouă. Niciun alt praznic
nu aduce atâta bucurie în sufletele și-n casele
noastre ca Nașterea Domnului. Și, dintre toți,
Biserica este cea care pregătește această sărbătoare cu grijă și cu vrednicie. Înaintea praznicului este rânduit post de 6 săptămâni, pe care
creștinii îl țin după putere.
Hristos intră în casele noastre, în sufletele
noastre curățite prin post, Spovedanie și fapte
bune. Domnul nu vine în inimile împietrite sau
lovite de necredință, de învățături false, de îndoială sau care sunt locuite de păcat. Iisus S-a

9

născut cu trupul numai o dată la Betleem, dar
duhovnicește Se naște permanent în inimile și
sufletele noastre, prin Biserică, prin rugăciune,
prin Sfânta Liturghie și prin Sfintele Taine. Peștera Betleemului s-a transformat în nenumărate
biserici creștine, ieslea în care S-a culcat Iisus
este înlocuită astăzi de Sfintele Altare, în care
se săvârșește Sfânta Liturghie.
Așadar, laudă să aducem Domnului și cântări , El este Domnul păcii din sufletele noastre,
Izbăvitor de păcat și de moarte, Căruia îngerii Îi
cântau la Betleem ca și noi astăzi: „Slavă întru
cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace,
între oameni bunăvoire”. Amin.
Pr. Tănasie Marius-Olivian
(predică la Duminica Sf. Părinți după trup ai
Domnului, Sf. Ev. Matei 1,1-25, 20 decembrie)
Sursă foto: doxologia.ṛo

Duminica după Nașterea Domnului
De multe ori în viață, marile bucurii sunt urmate de încercări și jale adâncă. Cât de minunată
și plină de lumină este ziua Nașterii Domnului,
pe atât de tristă și de înfricoșătoare este pericopa aceasta evanghelică din duminica de după
Nașterea Domnului. După închinarea magilor și
plecarea lor, care au făcut
mai frumos tabloul de Crăciun, urmează un episod
aparte în viața Mântuitorului: călătoria cu Sfânta
Fecioară Maria și Dreptul
Iosif în țara Egiptului. Și
toate sunt din cauza aversiunii lui Irod, ucigașul copiilor din Betleem.
Dacă la Naștere vedem
„bucurie foarte mare”,
tabloul acesta ne arată
„plângere și tânguire multă” (v. 18). Îngerul Domnului vestește Dreptului Iosif
să ia Pruncul și pe mama
Sa și să fugă în Egipt, „fiindcă Irod are să caute
Pruncul ca să-L ucidă” (v.
13). Irod se simțea amenințat de Prunc și, așa
cum o făcuse de multe ori, orice frică închipuită
sau reală era înnăbușită chiar din fașă. Aflând de
la magi despre Prunc, regele ia măsuri extreme:
ucide toți pruncii din Betleem și împrejurimi de
doi ani și mai jos, voind să-L omoare și pe Iisus.
Nu este descriere mai potrivită a lui Irod ca

aceea pe care i-a făcut-o un istoric evreu: „Irod
s-a suit pe tron ca o vulpe, a domnit ca un tigru și a murit ca un câine”. Nu s-a dat înapoi
de la nicio cruzime, de la nicio crimă. Fie că a
fost vorba de nepoți, de soție sau copii, toți au
îngroșat rândurile celor uciși de el numai pentru
simplul fapt că îi considera amenințări, de multe ori
închipuite. De la demnitari
ai statului la oameni simpli sau acești prunci de la
Betleem, toți au cunoscut
mânia lui Irod.
Pruncul Iisus, protejat
de Pronia divină, ia drumul Egiptului, acolo unde
se refugiau evreii în vreme de cumpănă. Potrivit
tradiției, Dreptul Iosif n-a
intrat adânc în pământul
Egiptului, ci a rămas undeva aproape de graniță,
într-un loc numit Mataneea, care înseamnă „apă
rece”. Sfântul Evanghelist
Matei, numit „Evanghelistul plinirii”, pune față în față profețiile mesianice
cu evenimentele din viața lui Iisus. Pentru acest
moment, Evanghelistul aplică cuvântul profetic
al lui Osea, care spune: „Din Egipt am chemat
pe Fiul Meu” (Mt. 2, 15).
Tot din Pronia divină, după moartea lui Irod, Iisus Se întoarce în Țara Sfântă, la „porunca înge-
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rului” (v. 20). Dreptul Iosif ia „Pruncul și pe mama
Sa” și vrea să se așeze în Iudeea, după cum
rezultă din exprimarea Evanghelistului (v. 22).
Dar, „luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galileii”. Aici s-au așezat, în Nazaret, unde o aflase
Arhanghelul pe Sfânta Fecioară atunci când i-a
adus Buna Vestire a nașterii Mântuitorului (Lc.
1, 26). Contemporanii aveau să-L identifice pe
Iisus mai târziu cu numele de Nazarineanul.
Nu putem trece ușor peste această pericopă a zilei fără să o punem în legătură cu „Irozii” ucigași ai zilelor noastre și cu milioanele de
prunci uciși în pântecele maicii lor. Atunci, Iisus a
scăpat de mânia lui Irod. Acum, el suferă chinul
morții cu fiecare din pruncii uciși cu instrumentele moderne ale medicinei, prin voința mamelor și
a taților, prin voința unei societăți care din nefericire se identifică mai mult cu o cultură a morții,
decât cu cultura vieții. Păcatul uciderii pruncilor
de către Irod, descris în Evanghelia după Matei,
este astăzi des întâlnit chiar și la aceia care se
numesc pe ei înșiși „creștini”.
Dacă acest păcat nu ne înfricoșează, măcar
să aflăm cum a murit Irod. Încărcat de tulburări
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care i-au cuprins mintea, cu trupul lovit de o boală cumplită, pe care medicii au numit-o „boala lui
Irod”, mâncat de viu de viermi, turbat și bântuit
de fantomele victimelor sale, a murit în chinuri
cumplite, singur, fără mângâiere și fără speranță. Un tiran care a plătit încă din această viață
pentru cruzimea sa. Ori noi, lepădând din faptele
lui Irod, să ne gândim la un creștinesc sfârșit,
„fără durere, neînfruntat, în pace și cu răspuns
bun la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos”.
Cu bucurie să ne apropiem și să venim la
ieslea de la Betleem, care este Biserica. Să-I cerem Pruncului Iisus har, pace, mântuire, mângâiere și ajutor. Să-I cântăm într-un glas: „Fecioara
astăzi pe Cel mai presus de ființă naște și pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii
cu păstorii slavoslovesc și magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut Prunc tânăr,
Dumnezeu Cel mai înainte de veci”. Amin.
Pr. Tănasie Marius-Olivian
(predică la Duminica Sf. Iosif logodnicul,
Sf. David Prorocul și Sf. Iacov,
Sf. Ev. Matei 2, 13-23, 27 decembrie)
Sursă foto: cuvantul-ortodox.ro

Am vorbit cu Moș Crăciun

(Vasile Militaru)

Moș Crăciune, Moș Crăciune, – vrăjitor cu barba albă,
Ce te-arăți la toți copiii în a visurilor salbă, –
Câtă sfântă bucurie mi-aduceai, – la toate leac, –
Când veneai, luptând prin vifor,
Mai acum un sfert de veac!
Te-am văzut în vis și-azinoapte, Moș Crăciune bun și sfânt:
Se făcea că, – eu, căruntul, – tot copil ca-n vremuri sunt,
Însă, trist ieșind în cale-ți și de doruri mari pătruns,
Tu m-ai întrebat, moșnege, de ce-s trist, – și ți-am răspuns:
„Moș Crăciune, Moș Crăciune, – vesel nu mai pot să fiu,
Fiindcă azi, – nu știu de unde, – știu atâtea câte știu:
Și, anume, știu, moșnege, că, în tolba ce-ai în spate,
Tu duci daruri la copiii fericiți de prin palate;
Duci acelor care-n lume sunt în adevăr bogați, –
Ce-n căminuri mângâioase au și mame, au și tați, –
Însă uiți mereu orfanii aruncați de nenoroc
În coliba fără pâine, în bordeiul fără foc!...
Și-astfel, bune Moș Crăciune, – pe când unii veseli cântă, –
Încărcați de-atâtea daruri ce le-aduci în tolba sfântă, –
Alții, triști, cu frigu-n oase, lunecând pe-al morții iaz,
Plâng în umbră și le-ngheață lacrimile pe obraz!...”			
Sursa: versuri-si-creatii.ro
Surse foto: 3minute.net, botosaneanul.ro
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Sfinții închisorilor: Valeriu Gafencu
Am avut șansa unor confruntări dramatice
pentru credință. Am cunoscut oameni care au
realizat plinul uman, sfințenia, mucenicia – dar
printr-o cernere cruntă... Am tăria să mărturisesc că sunt un om fericit întrucât am văzut un
om în care via, gândea, zâmbea, trăia și biruia
Hristos...
Între legionarii aduși în Aiud din toate orașele
țării se distingea cu deosebire unul, înalt, frumos, cu ochi adânci, albaștri ca cerul. Îl chema
Valeriu Gafencu. Se născuse în Basarabia în
Ajun de Crăciun, la 24 decembrie 1920.
Tatăl lui, Vasile, era intelectual și luptase
pentru unirea Basarabiei cu România. Ulterior
însă s-a retras în gospodăria sa, căci i-a displăcut politicianismul venal ce se instalase în țară.
Familia lor era un cuib de bucurie și desfătare. După o copilărie de iz patriarhal, Valeriu a
urmat liceul în Bălți.
Însă în 1940 Basarabia a fost ocupată de
Armata roșie, ca urmare a înțelegerii Ribbentrop-Molotov, dar și a faptului că Anglia și Franța nu garantaseră granițele țării noastre, deși
se angajaseră să o facă. Vasile era îngândurat,
asemenea și Valeriu.
- Ce facem, tată? l-a întrebat.
- Dragul meu, i-a zis Vasile, familia noastră
este prizonieră. Eu nu pot părăsi familia. Pe
mine nu mă vor ierta pentru că am votat unirea
Basarabiei cu România. De aici nu se mai poate face nimic pentru Basarabia. E mai bine ca
tu să pleci în România. Vei vedea acolo ce se
poate face.
- Tată!...
- Taci și du-te! Să nu spui nimic mamei și surorilor!
Astfel se face că Valeriu a trecut Prutul și a
sosit în 1940 la Iași, unde s-a înscris la Facultatea de Drept. Sufletul lui ardea nu numai pentru
destinul Basarabiei, ci și al României, nu numai
pentru conștiința națională, ci și pentru aceea
creștină, care era amenințată de ateismul bolșevic în expansiune. Așezările lumii se sfârtecau
nu numai între state, ci și între ideologii. Războiul început în Occident se anunța și în Răsărit.
Românii aveau nevoie de sprijin și în Răsărit și
în Apus. Comunismul amenința lumea. În aceste condiții, Valeriu aderă la organizația „Frățiile
de Cruce”, care se ocupa de educația creștină
și națională a elevilor și a tineretului în general.
Dar organizația a fost declarată ilegală de către

guvernul militar din România, cu asentimentul
Germaniei. Valeriu investise tot ce era sfânt și
bun în el pentru a forma o conștiință creștină
și națională elevilor din Iași și prin urmare nu
putea accepta această scoatere în ilegalitate.
Nu era deci de acord nici cu guvernul român,
nici cu cel german. În cele mai intime fibre ale
sufletului el năzuia spre cele mai sfinte idealuri. Nu avea veleități politice, nu complota, nu
uneltea împotriva statului, ci tocmai atitudinea
sa idealistă îl întărea în continuarea procesului
de educație.
Elevii îl iubeau. Reușise să realizeze o comuniune sufletească, deși nici el nu era decât
un tânăr student. Vibra în el necesitatea curăției, imperativul adevărului, o imensă capacitate
de dragoste și visul unei lumi ideale. În același
timp îl înfiora abisul materialismului bolșevic din
Rusia dar și concepția burgheziei egoiste, exploatatoare, afaceriste, indiferente moral.
Educația tradițională din școli și Biserică nu-i
dădea răspuns la confruntarea titanică la care
era chemat veacul. Era nevoie de o apă vie,
care să dea viață acestei lumi muribunde spiritual. Înfrigurat deci, el apela la tot ce era bun în
tineri pentru a-i pregăti pentru marea confruntare. Valeriu avea o orientare și o atitudine, dar nu
făcea propriu-zis politică. Nu a ocupat niciodată
o funcție publică. Guvernanții de atunci nu s-au
obosit să se intereseze de problemele ce-l frământau.
În 1941 a început războiul germano-sovietic,
cu participarea românilor. A fost dată o lege severă care condamna orice activitate subversivă. Valeriu a fost arestat împreună cu un grup
de tineri elevi din Iași și condamnat la 25 de ani
de muncă silnică, deși nu era vinovat decât exclusiv de educația morală și națională pe care
o susținea. Prin urmare, el s-a simțit liber de
orice vinovăție. Așa se face că în ianuarie 1942
a fost adus la penitenciarul Aiud, cu lanțuri la
mâini și la picioare, pentru a executa nemiloasa
condamnare.
În temniță el a continuat să se ocupe de
educația tinerilor, dar își punea totodată grave și severe probleme de conștiință. La început a studiat și a citit foarte mult, dar curând
s-a oprit asupra creștinismului, care i-a apărut în adevărata lui lumină, adică în latura sa
duhovnicească.
(continuare în pagina 12)

Revistă gratuită cu apariție lunară, în tiraj de 20 de exemplare

12

CALEA ORTODOXĂ

An 1, Nr. 2, decembrie 2020

Sfinții închisorilor: Valeriu Gafencu
(urmare din pagina 11)
Valeriu s-a dedicat unei intense lecturi teologice, făcând o cercetare atentă a spiritualității
ortodoxe. Printre cărțile pe care le-a citit au fost
Patericul, Mântuirea Păcătoșilor, Viețile Sfinților, Urmarea lui Hristos. A citit pe Sfinții Ioan
Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Palama,
Grigorie de Nazianz, Efrem Sirul, Ioan Damaschin. A studiat de asemeni pe Pascal, Bulgakov,
Berdiaev, Papini, precum și toate cursurile ce
se predau la Facultatea de Teologie. Lectura lui
se concentra mai ales asupra Bibliei. În același timp se ruga intens în singurătatea celulei.
Inteligența lui strălucită și sufletul său curat au
descoperit repede adâncimile spiritualității ortodoxe. Dacă până aici fusese un credincios,
acum devenea un trăirist; fusese animat de
creștinismul tradiționalist iar acum se adâncea
în cea mai autentică spiritualitate.
***
Viața își continua cursul între zidurile masive
ale închisorii. Valeriu se
ruga mult. Adesea cădea
cu fața la pământ și plângea cerând mila, ajutorul
și luminarea cerească.
Treptat a înlocuit studiul
cu rugăciunea.
Noaptea citea Paraclisul Maicii Domnului,
iar ziua acatiste. Mergea
regulat la slujbe, se spovedea smerit, se cumineca cu bucurie. Respecta
preoții, deși n-a găsit un
duhovnic pe potriva dimensiunilor sufletului său.
Ii plăcea să cânte rugăciuni și psalmi. Bătea multe metanii, în funcție și de
starea fizică. Liniștea era
deplină, izolarea de lume aproape totală, deci
condiții prielnice lucrării duhovnicești.
Dragostea îl făcea să se reverse către prieteni la un nivel sufletesc adânc și sincer. Se
străduia să plinească în sine virtuțile, proces
care avea să se desăvârșească pe parcursul
anilor. Se sfătuia mereu cu cei de un cuget cu el
și împreună au luptat să se curățească.

Zi de zi făcea ordine în sufletul său, devenea
altul, se deprindea să trăiască în Duhul, potrivit
învățăturii creștine. Sporirea îi era armonioasă,
tinzând să realizeze omul cel nou. Prin harul lui
Dumnezeu, el a străbătut calea celei mai autentice spiritualități ortodoxe.
Prin 1943 Valeriu a fost izolat, împreună cu
alții, în Zarca cu regim sever, fără cărți, fără
contact cu familia și cu o rație de hrană insuficientă, care l-a distrofiat. Aici s-a dedicat în
întregime Rugăciunii inimii, spunând neîncetat
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiește-mă pe mine, păcătosul!“. Începutul
bun era pus, orientarea era limpede, așa încât
această perioadă i-a adus un spor duhovnicesc
însemnat.
Primii ani fuseseră de căutare, următorii de
lacrimi și pocăință, iar acum erau ani de vorbire cu Dumnezeu, de trăire
cu Dumnezeu și unire cu
Dumnezeu pe calea rugăciunii. Îndrumătorul care
i-a stat la dispoziție a fost
acea carte mică scrisă de
un anonim, intitulată Pelerinul rus.
Toate celelalte preocupări au dispărut, pentru a
fi înlocuite cu rugăciunea.
Dar ea, o dată cu descoperirea luminii interioare,
o dată cu ordinea sufletească, o dată cu lumina
harică, i-a revelat în minte
toate problemele ce l-au
preocupat, evident nu ca o
aflare, ci ca o dăruire.
Și astfel, în acel regim
sever de temniță căruia el
îi dăduse rol duhovnicesc,
Valeriu era plin de bucurie
și de cântec. Impetuozitatea tinereții sale era acum
tradusă în neostenită lucrare lăuntrică. Iar darurile cerești nu încetau să sosească. Lumina
era tot mai cuprinzătoare. Hristos îi devenise
Prieten și de aici înainte nu se vor mai despărți
niciodată.
(Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos.
Document pentru o lume nouă)
Sursă foto: fericiticeiprigoniti.net
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