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Rugaciuni la sarbatoarea
Buna Vestire
I.

Doamne,

Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel Care ai binevoit ca Fiul Tău

Cel Unul-Născut să Se întrupeze dintr-o femeie neispitită de nuntă şi să
Se facă om pentru a noastră mântuire, Cel Care ai trimis totodată şi pe
Gavriil, Arhanghelul Tău, spre a binevesti zămislirea Ta cea fără de
sămânţă Sfintei Fecioare Maria, mai înainte de veci rânduită drept locaş
al acestei Taine înfricoşătoare, dinainte-cunoscută Ţie şi Cuvântului Celui
dimpreună-veşnic cu Tine; Tu însuţi, pentru rugaciunile ei si ale tuturor
Sfinţilor Tăi, binevesteşte sufletelor noastre prin Harul Tău iertarea
păcatelor şi bucuria cea de neînstrăinat; binecuvântează poporul Tău cu
pace; dă-ne să cunoaştem calea pe care, păşind, vom plăcea bunătăţii Tale,
şi ne călăuzeşte spre a Ta Împărăţie cerească.
Cu îndurările Hristosului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu
Preasfântul şi Bunul şi de-Viaţă-Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
II.

Stapâne,

Doamne, Dumnezeul nostru, Care eşti fără de început

dimpreună cu Tatăl şi dimpreună-veşnic cu Duhul Tău Cel Sfânt, Făcătorul
cerului şi al pământului şi a toată zidirea; Care ai plăsmuit pe om şi i-ai
dat puterea de stăpânire asupra a tot ce ai făcut Tu; Care ai poruncit, ca
un Iubitor de oameni, să locuiască în Raiul desfătării, însă el, prin pisma
diavolului, alungat a fost din Rai. Or şi după întoarcerea sa în pământul din
care a fost luat, nu ai îngăduit făpturii Tale să zacă sub tirania diavolului;
ci în anii mai de pe urmă nu Te-ai ruşinat, cu toate că eşti Dumnezeu mai
înainte de veci, să iei chip de rob şi din bunătatea Ta să Te naşti dintr-o
fiică fecioară; prin proroci ai însemnat naşterea Ta negrăită din ea,
trimiţându-l pe Gavriil, Arhanghelul Tău, să binevestească Fecioarei
sfânta şi preacurata Ta zămislire dintr-însa; Tu însuţi, Stăpâne, pentru
rugăciunile ei şi ale tuturor Sfinţilor, dă-ne să auzim în suflete graiurile
Tale ce ne dăruiesc iertarea greşelilor şi bucuria de neînstrăinat. Fă
cunoscută poporului calea pe care să meargă, prin care vom bineplăcea
bunătăţii Tale, şi ne îndrumă spre a împărăţi dimpreună cu Tine în Ceruri.
Cu îndurările Hristosului Tău, cu Care bine eşti cuvântat, împreună cu
Preasfântul şi Bunul şi de-Viaţă-Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.

III.

Primeste-ne rugăciunea neîntinată. Preasfântă Stăpana, Fecioară de

Dumnezeu Născătoare, preadorita, prealăudată; tu eşti mai cinstită între
toate neamurile şi te-ai arătat mai înaltă decât toate cele văzute şi
nevăzute; că Dumnezeu S-a sălăşluit în mijlocul tău şi nu te vei clătina şi
Cel Preaînalt te-a sfinţit pe tine locaş al Său: aşadar, Domnul puterilor e
cu noi. [Tu eşti] rădăcina florii preacinstite, izvorul Hrănitorului şi mâna
Făcătorului, care porţi în braţe pe Cel Ce a aşezat oarecând cerul
deasupra apelor, care L-ai alăptat la pieptul tău pe Cel Ce luminează
zidirea şi pe care Moise a văzut-o sub chipul rugului ce ardea şi nu se
mistuia; [Tu eşti] scara însufleţită pe care a văzut-o Iacov, poarta
cerească pe care a văzut-o Iezechiel, prin care Domnul nostru Iisus
Hristos a intrat şi a ieşit, dar care apoi a rămas din nou închisă; [Tu eşti]
cea prin care pedeapsa lui Adam s-a dezlegat şi întristarea Evei
prefăcută a fost în bucurie. [Iar acum], noi, nevrednicii robii tăi,
binecuvântând şi cântând în locaşul tău curat şi înălţăm
preaînfricoşătoarea laudă, strigând dimpreună cu Arhanghelul Gavriil şi
grăind; „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!"
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu
Născătoare! Bucură-te, cea plină de har, care ai născut Lumina, fără a şti
cum [aceasta s-a petrecut]! Bucură-te, cea plină de har, că tu eşti cu
adevărat norul cel uşor! Bucură-te, cea plină de har, că tu eşti încăperea
Celui neîncăput! Bucură-te, cea plină de har, că tu eşti limanul cel lin al
celor învăluraţi! Bucură-te, cea plină de har, că tu eşti via neudată care a
înflorit lumii strugurele cel copt, pe Domnul nostru lisus Hristos! Bucurăte, cea plină de har, că prin tine magii se închină şi îşi aduc darurile
călăuziţi de lumina astrului! Bucură-te, cea plină de har, întru care s-a
descoperit taina Sfintei Treimi: Tatăl a binevoit întru tine. Fiul S-a
sălăşluit întru tine şi Duhul Sfânt te-a adumbrit. Pe Acesta roagă-L şi
acum pentru noi, păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, Preasfântă Stăpână
Fecioară de Dumnezeu Născătoare, şi pentru vremuri în pace şi roade ale
pământului îmbelşugate; neamurile vrăjmaşe să le îmblânzească, pe fraţii
noştri cei în robie să-i izbăvească, lumea să o împace şi să mântuie
poporul din toată primejdia.
Că Acestuia se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, împreună şi
Părintelui Său Celui fără de început şi Preasfântului şi Bunului şi deViaţă-Făcătorului Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugaciunile Amvonului după cele mai vechi manuscrise liturgice
de limba greaca (sec.VII-XII)

Psalmul 'La raul Babilonului'

Psalmul 136:
"La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte
de Sion.
În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre.
Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând:
“Cântați-ne nouă din cântările Sionului!“
Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin?
De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea!
Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de
tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul, ca început al bucuriei mele.
Adu-ți aminte, Doamne, de fiii lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului,
când ziceau: “Stricați-l, stricați-l până la temeliile lui!“
Fiica Babilonului, ticăloasa! Fericit este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe
care ai făcut-o nouă.
Fericit este cel ce va apuca și va lovi pruncii tăi de piatră".
Care este ințelesul psalmului "La raul Babilonului"
cantat in Postul Mare?
Psalmul acesta este o miscatoare icoana a omului cazut in robia pacatului
si a izbavirii lui. Cel robit de patimi este instrainat de cetatea bucuriei –
Sionul; este dus departe, ca si Fiul risipitor, in Babilonul cel intunecat si
in robie. „Canta si aici din cantarile Sionului“, porunceste diavolul.
„Bucura-te si in pacat, slaveste-ma si pe mine, cum slaveai pe Dumnezeu“.
Dar cum sa cantam cantarea Domnului in pamant strain? Cantarea
Domnului rasuna numai impreuna cu El si in casa Lui, numai cand
suntem cu El si implinim poruncile Lui. In robia pacatului insa, nu mai
putem face voia Lui, suntem sub stapanirea tiranului care ne robeste.
Cum sa te bucuri savarsind pacatul? Adevarata bucurie numai in casa
parinteasca se afla; numai in Sion putem canta „cantarea Domnului“.
Juramantul grozav al evreilor: „Sa-mi intepeneasca mana cea dreapta si
sa mi se lipeasca limba de cerul gurii“; sa devin adica, neputincios cu
mainile si sa-mi amuteasca limba daca te voi uita, Ierusalime, ne
indeamna sa nu uitam niciodata de Domnul, oricat de cumplita ar fi robia
noastra si instrainarea in care ne-a dus pacatul; numai Ierusalimul sa fie
inceputul bucuriei noastre; numai in Domnul sa se bucure inima noastra!
Fericit este cel ce loveste de piatra pruncii fiicei Babilonului! Caci daca
sunt omorati din fasa, pruncii babilonesti nu mai ajung mari, ca sa te
robeasca. Aceasta, talcuiesc Parintii, inseamna sa omoram patimile din
fasa, de la inceput, sa nu le lasam sa creasca; sa le lovim de Piatra-Hristos,
prin necontenita rugaciune si nu vom mai fi luati in robia babilonica a
patimilor.(Parintele Cleopa Ilie)

Părintele Serafim Rose spune ca in aceste cuvinte ale psalmului, noi,
creștinii ortodocși, Noul Israel, ne aducem aminte că suntem în exil. Dacă
pentru ortodocșii ruși, alungați din Sfânta Rusie, acest psalm are un
înțeles special, pentru creștini, în general, psalmul semnifică faptul că
suntem străini de această lume, că dorim întoarcerea la adevărata noastră
casă, raiul. Pentru noi, Marele Post este un prilej de înstrăinare dăruit de
Mama noastră, Biserica, pentru a ne întări amintirea Sionului de care neam îndepărtat atât de mult. Ne merităm această înstrăinare, și, de altfel,
avem nevoie de el datorită păcatelor noastre. Doar prin nevoința
înstrăinării, pe care o realizăm prin rugăciune, post, pocăință, tocmai în
această perioadă, putem cugeta la Sionul nostru.

“De te voi uita, Ierusalime“

Slabi și uitatori, deși suntem in mijlocul Postului Mare, totuși traim ca și
cum Ierusalimul nu ar fi existat pentru noi. Ne indragostim de lume,
Babilonul nostru; suntem seduși de frivolitatile „acestei lumi straine“ și
neglijam slujbele și disciplina Bisericii care ne reamintesc de adevarata
casa. Mai mult decat atat, ne iubim chiar rapitorii noștri – caci pacatele
noastre ne tin captivi mai mult decat orice rapitor – și petrecem zilele
postului in lene, deși ar trebui sa ne pregatim pentru a intalni rasaritul
Soarelui Noului Ierusalim, Invierea Domnului Nostru Iisus Hristos.
Inca mai este timp; trebuie insa sa ne amintim de adevarata noastra casa
și sa ne plangem pacatele care ne-au instrainat de casa noastra. Sa punem
la inima cuvintele Sf. Ioan Scararul: “Instrainarea este indepartarea de
toate, pentru ca gandul sa fie facut nedespartit de Dumnezeu. Instrainarea
este iubitoare și lucratoare a plansului celui fara de incetare.“ Instrainati
de Rai, trebuie sa devenim instrainati de lume, pentru a putea nadajdui in
intoarcerea noastra. Putem face aceasta daca vom petrece aceste zile in
post, rugaciune, instrainare de lume, participarea la slujbele Bisericii, in
lacrimi de pocainta, in pregatirea pentru plina de bucurie Sarbatoare de la
finalul acestei perioade de instrainare; iar prin urmarea acestor lucruri in
aceasta vale a plangerii, sa ne pregatim pentru și mai marea Sarbatoare
cand Domnul nostru se va intoarce sa Iși ia credincioșii sai in Noul
Ierusalim, din care nu va mai exista instrainare, caci este veșnic.
(Parintele Serafim Rose)
Parintele Al. Schmemann marturiseste ca Psalmul "La raul Babilonului",
cantat in Postul Mare, este Psalmul instrainarii. El era cantat de evrei in
captivitatea lor babilonica, pe cand se gandeau la orasul sfant al
Ierusalimului. El a devenit totdeauna cantecul omului atunci cand
realizeaza indepartarea sa de Dumnezeu si, realizand aceasta, devine om
din nou: ca unul ce nu poate fi niciodata deplin satisfacut de nimic in
aceasta lume cazuta, care prin structura si vocatie este un pelerin al
Absolutului. Acest Psalm va fi cantat inca de doua ori, in ultimele doua
Duminici, inainte de inceperea Postului. El ne infatiseaza Postul insusi ca
pelerinaj si pocainta - ca reintoarcere”. Sursa: CrestinOrtodox.ro

tău. Uneori există într-adevăr situații în care trebuie să apărăm
deschis adevărul, fără să ne temem să ne confruntăm cu răul.
Dar este necesar să separăm persoana de acțiunile sale și să nu
condamnăm persoana, ci acțiunile sale greșite. Condamnați păcatul,
dar nu păcătosul. Păcatul în sine nu are nevoie de justificare; este
chiar periculos: dacă vom opri judecarea păcatului, am putea pierde
înțelegerea limitei dintre adevăr și falsitate.
Nejudecarea persoanei, nu înseamnă că îi permitem în continuare
să facă lucruri lipsite de bun simț.Nejudecarea nu are nimic
neobișnuit. În plus, în cazul în care cineva persistă în păcatul său,
comunicarea cu el ar trebui întreruptă.

DUMINICA IERTĂRII
Șapte etape ale iertării
Este posibil să iertăm pe toată lumea, pentru toate, într-o singură
zi și ce ar trebui să facem dacă nu funcționează?

Prima etapă: Nu va faceți niciun dușman
Cel mai corect comportament cu dușmanii este să nu ai deloc
dușmani. Prima etapă de realizare a păcii cu cei care vă jignesc este
de a evita situațiile în care oamenii devin ofensatori. Dușmănia
dintre oameni este cel mai adesea cauzată de păcat. De aceea,
trebuie să fim atenți la noi înșine, să ne analizăm comportamentul
și să nu cădem în emoționalism. Dacă simțiți o creștere a tensiunii
în relațiile cu cineva, în acele momente trebuie sa încearci să fii mai
liniștit, să rămâi tăcut, să fii răbdător și, dacă este posibil, să încerci
să faci o pauză de comunicare.
A doua etapă: În cazul unui conflict,
nu-l lăsați să devină personal
Dar poate că nu găsiți puterea de a realiza primul pas și izbucnește
un conflict. Trebuie remarcat că chiar Domnul Iisus Hristos a avut
conflicte cu oamenii. Uneori este imposibil să trăiești pe pământ
fără un conflict, păstrându-ți părerile și credințele doar în sufletul

A treia etapă:
încredințati pe cel care va jignește lui Dumnezeu
Atunci conflictul se epuizează și apare o fisură în relațiile voastre cu
persoana respectiva – jignirea. Avem o dorință arzătoare de a ne
răzbuna, fie pe față, fie în ascuns. În acest stadiu, este mai corect să
nu cauți astfel de oportunități, să nu îți susții „dreptatea” – ci să-l
încredințezi în totalitate pe vrajmașul tău în mâinile lui Dumnezeu.
Dacă este vrednic de pedeapsă, lăsați-l pe Dumnezeu să-l
pedepsească.
Pedeapsa Domnului nu este atât o pedeapsă pentru păcat, cât este o
avertizare. Nu este de mirare că cuvântul „pedeapsă” [în limba rusă]
provine din cuvântul „instruire”. [1]
Văzând că noi înșine nu putem să-l corectăm pe vrajmașul nostru, îi
putem cere lui Dumnezeu să-l mustre (nu doar prin dureri și
chinuri), căci Domnul Însuși va decide ceea ce este mai bun, mai
benefic și mai inteligibil pentru el.
A patra etapă: plecați în pace
Există o concepție greșită: dacă relațiile nu au fost restaurate după
un conflict, înseamnă că oamenii nu s-au iertat unii pe alții. Dar nu
este în totalitate adevărat.
Un om nu se poate schimbă și nu poate deveni altcineva peste
noapte. În același timp nu suntem obligați să continuăm relația cu
cineva care ne ofensează. Nu trebuie să ținem minte răul și să-l
dușmănim în sinele nostru – dar este necesar să rupem o prietenie
sau alte relații strânse, dacă sunt dăunătoare.

De exemplu, în cazul în care un soț își înșeală continuu soția,
atunci, aceasta după ce l-a iertat, i se permite să-l părăsească, ca să
se salveze de la distrugere.
Nu putem scuza păcatul, căci atunci când se agravează din ce în ce
mai mult, ar putea duce la o adevărată tragedie. De exemplu, dacă o
soție iartă fără încetare atacurile soțului ei și rămâne cu el, iar
acesta nu începe să-și schimbe comportamentul, se ajunge la
situatia soțul în închisoare, iar soția în mormânt.
Prin urmare, nu este nevoie să continuăm a fi „prieteni” cu cineva
care ne ofensează continuu. Iartă și pleacă.
Uneori există situații în parohie, când unii dintre enoriași nu se
înțeleg, deși ambii sunt oameni minunați, dar există între ei un fel
de neînțelegere … Deci, ce-i de facut? Nu întotdeauna poți fi prieten
cu toți. Ar fi ideal, dar oamenii nu trăiesc într-un ideal.
În astfel de cazuri, preoții sfătuiesc: Nu încercați să forțați o relație
– acordați-vă iertarea unii altora și apoi păstrați o distanță. Nu
contează cine are dreptate și a cui e vina. Este mai bine să evitați
păcatul în avans decât să vă impuneți unii altora și să fiți ispitiți.
Dar cum putem simți această iertare interioară? Încercați să
încredințați pe vrăjmașul vostru, în mâinile lui Dumnezeu. Dar
acest lucru nu are în nici un caz legătură cu așteptarea malefică a
suferinței umane. Chiar și atunci când simțim totul înăuntru
nostru, înțepenind și rănind, chiar și atunci când nu suntem în stare
să-l iertăm personal, ar trebui să cerem iertarea lui Dumnezeu
pentru cel care ne-a jignit.
Aceasta este cea mai bună și cea mai înaltă alegere pe calea iertării
– atunci când dorim sincer ca Dumnezeu să fie milostiv față de cel
care ne-a jignit.
De aceea, în Duminica iertării spunem: „Dumnezeu să te ierte”.
Aceasta înseamnă că în viața veșnică, în Împărăția cerească,
nădăjduim ca acest om să fie iertat de Dumnezeu.
Etapa a cincea: Dacă furia nu trece,
uitați de vrajmașul vostru
Uneori trece timpul și pur și simplu nu putem să uităm durerea și
să iertăm pe vrajmașul nostru. Vrăjmășia noastră a devenit cronică.

În acest stadiu, este cel mai corect să încercați să uitați cu
sinceritate de dușmanul vostru și să încercți să nu vă gândiți la el.
Imaginați-vă că parcurgeți cu o mașină un drum drept și neted și vă
decideți brusc să vă întoarceți. Dacă brusc treceți pe contra sens la
viteză maximă, nu numai că nu veți merge în sens invers, dar vă veți
distruge mașina. Mai întâi trebuie să frânezi, să oprești, și doar
după aceea să întorci și să mergi în direcția opusă.
Aceasta este calea de urmat, de a frâna și de a te opri – și aceasta
este calea de la furie și ură la iertare și pace. Trebuie în mod absolut
să ne liniștim și chiar să trecem printr-o anumită etapă de
indiferență față de vrajmașul nostru.
Abilitatea de a ierta nu ne este dată – trebuie să o dezvoltăm în noi
înșine.
Și nu în ultimul rând este abilitatea de a privi această persoană mai
larg decât ne-am obișnuit. La urma urmei, atunci când clasificăm pe
cineva drept inamic, vedem doar o parte a lui, ceea ce ne irită și ne
jignește. Am putea chiar să echivalăm persoana, în toată
diversitatea sa, doar cu una din acțiunile sale. Dar oamenii sunt mai
complicați decât asta!
Trebuie să înțelegem că răul pe care omul îl face nu reflectă întreaga
sa esență.
Iar cea mai importantă abilitate este abilitatea de a vedea ceva bun
în toată lumea. La urma urmei, așa ne iartă Dumnezeu – în spatele
mulțimii noastre de păcate, el vede un început bun în fiecare.
A șasea etapă: Rugați-vă pentru dușmanii voștri
Următoarea etapă a eliberării de păcatul vrăjmășiei este rugăciunea.
Desigur, ea ar trebui să fie prezentă și în toate etapele anterioare. În
prima etapă ne rugăm lui Dumnezeu, cerându-I să ne izbavească de
rău. Și în timpul conflictului ar fi bine să nu se răspundă irascibil
celeilalte persoane, ci cu o rugăciune în inimă.
Cu toate acestea, în etapele anterioare, rugăciunea este un mijloc,
dar în acest stadiu, ea devine țel. Rugăciunea pentru oameni, este
cel mai mare bine, cel mai important mod în care putem să ne
manifestăm iubirea. De fapt, este greu să ierți cu sinceritate.
Trebuie să recunoaștem acest lucru în sinea noastra și să nu ne mai

chinuim și să ne torturăm sufletele, cerând de la ele ceea ce este
insuportabil. Dar o rugăciune pentru o persoană, în care îi dorim
pace în loc de „nu vreau, nu pot ierta”, stă în posibilitatea noastră.
Nu este necesar să căutați peste tot vechii voștri dușmani pentru a
vă „testa” pe voi înșivă dacă ați iertat sau nu. În primul rând, se
poate aprinde o veche nemernicie și, în al doilea rând, aceasta poate
duce la un păcat și mai grav: mândria. Uită-te la mine – iert pe
toată lumea. Pentru a ne feri de acest lucru, Domnul nu ne-a putut
da un dulce sentiment al iertarii. Dar trebuie să facem ceea ce
suntem capabili: să nu dorim răul și să dorim cu sinceritate iertarea
de catre Dumnezeu a dușmanului nostru. E suficient să spui chiar și
în gând: „Dumnezeu să te ierte”.
Etapa a șaptea: Întoarceți-vă de la rău și faceți binele
Aceasta poate fi o surpriză, dar un dușman are nevoie de faptele
noastre bune chiar mai mult decât de un prieten. Desigur, trebuie
să ne ajutăm prietenii, trebuie să îi sprijinim … dar prietenii noștri
ne iubesc. Dacă împrumutăm un lucru celor de la care așteptăm
ceva în schimb, despre ce recunoștință poate fi vorba?
A face bine dușmanilor noștri are o mare importanță atât pentru
sufletele noastre, cât și pentru relațiile cu vrajmașul nostru. Un
astfel de comportament din partea noastră ar putea servi ca un
impuls pentru ca el să se împace cu noi și să ne ierte. La urma
urmelor, vrăjmășia este o sabie cu două tăișuri, iar de cealaltă parte
este aceeași persoană, aceeași suparare care trebuie vindecată.
Parintele Konstantin Kobelev

Mitropolitul Antonie de Suroj:
OMUL IERTAT PRIN POCAINTA – OMUL
NOU. Taina vindecarii sufletului prin
cautarea iertarii
Pe masura ce trec anii, anumite lucruri devin dificil de realizat,
tinand seama nu atat de varsta, ci mai ales deoboseala, de uzura
trupului si a sufletului. Unul dintre aceste lucruri dificil de
realizat este acela de a te afla fata in fata cu trecutul tau, cu
ochii larg deschisi si de a nu fi cuprins de spaima. Caci pe
masura ce acumulam experienta si privim inapoi, suntem de cele
mai multe ori stupefiati sa constatam ca intr-o anumita
problema am facut dovada unei orbiri, a unei surditati,
ingustimi, si ramanem uimiti socotind binele pe care l-am fi
putut face si raul pe care l-am fi putut evita.
Imi amintesc de o credincioasa foarte in varsta din parohia mea,
carea a adormit cu mult timp in urma, si cand zic „a adormit” imi
exprim exact sentimentul pe care l-am avut atunci: dupa multi ani
trupul ei adormit si ea a intrat in vesnicie. A venit intr-o zi sa ma
vada, agitata de o neliniste care n-o parasea nicicum. Mi-a zis ca
odata cu venirea batranetii nu-si mai putea stapani gandurile
ca altadata. Noptile ii pareau din ce in ce mai lungi, caci nu avea
somn, iar imaginile din trecut reveneau in memoria ei. Uneori ii
apareau si imagini frumoase, luminoase, insa ea si le amintea
doar la lumina zilei; cat despre celelalte, ele erau sinistre,
pline de tristete, morbiditate si rusine. Ele o inconjurau ca un
nor, fara sa-i lase vreun ragaz. Apareau noaptea si o acopereau
ziua intreaga ca un val intunecos, de rusine si remuscare.
Nu vedea nici o posibilitate de eliberare din aceste ganduri.
Cum sa iasa din aceasta?I s-au prescris somnifere, insa efectul
a fost ca aceste imagini din trecut, aceste ganduri s-au involburat
si mai tare si o cuprindea groaza. Ele nu conteneau si in loc sa-i

lase o amintire clara asupra a ceea ce s-a intamplat, chiar
dureroasa, ele deveneau cosmaruri.
I-am zis atunci ceea ce vreau sa va spun si ceea ce repet fara
incetare: sa ne intoarcem la acele momente din trecut care tasnesc
in memoria noastra si, plecand de la toata experienta acumulata,
sa ne modificam comportamentul de atunci este inevitabil mai
presus de puterea noastra. Trecutul se prezinta sub diferite
aspecte. Exista evenimente care, survenite in trecut, au murit cu
acest trecut si sunt indepartate asemenea frunzelor cazute
toamna. Aceste evenimente din trecut si-au avut timpul lor si siau pierdut orice consistenta in prezent. Asa se intampla si cu
pacatul pentru care ne-am pocait: omul s-a purtat urat in
cuvant, gand, dorinta si deodata capata repulsie fata de
acestea si se intoarce spre Dumnezeu, isi plange durerea si
rusinea, se pocaieste si renunta la predispozitia sufletului
care l-a putut impinge spre o astfel de purtare urata si care a
trezit asemenea sentimente si cuvinte. Se intampla ca un pacat
grav, precum si teama pentru o fapta rea savarsita sa se stearga,
pentru a nu lasa decat o cicatrice ca semn de avertisment,
pentru a ne aminti de fragilitatea noastra si de necesitatea de
a trai cu prudenta pentru a nu cadea din nou in aceleasi
obiceiuri.
Faptele pot fi oribile, insa exista posibilitatea de a fi sterse
definitiv printr-o pocainta sincera. Sfantul Nichita Stithatul,
ucenicul Sfantului Simeon Noul Teolog, zice ca lacrimile unei
pocainte sincere pot sa ne redea chiar fecioria pierduta. Iar
Sfantul Varsanufie cel Mare zice ca daca ne pocaim cu adevarat
in fata lui Dumnezeu si daca stim ca orice intoarcere la
actiunile anterioare ne este de acum imposibila, pentru ca
datorita pocaintei, ceva in noi a fost distrus prin foc si de nu
vom mai putea da prilej acelei actiuni rele de care suntem
responsabili, atunci vom putea zice ca am fost iertati si ca
ceea ce s-a intamplat a fost sters din cartea vietii. Trecutul a
disparut. Cum zice un proverb rusesc: „Trecutul? – Sa nu mai
vorbim de el”.

Dar exista in trecutul nostru fapte care, o data savarsite, au
supravietuit
in
timp
si
n-au
fost
eliminate
din
comportamentul nostru. La un moment dat, s-a instalat in noi
dispozitia rea care s-a transformat in ura. Desigur, nimic grav nu
s-a intamplat, insa aceasta ura s-a depozitat intr-o anumita
parte din sufletul nostru, intr-un anumit punct. Si chiar daca
am fi pierdut amintirea persoanei sau a imprejurarilor in care
s-au nascut aceste sentimente, aceste miscari ale dispozitiei,
ele au ramas acolo. Si oricare ar fi fost modul nostru de a
trai, oricare ar fi persoana care am devenit, ele otravesc viata
noastra la radacina ei, in profunzimile sale, astfel incat
acest „trecut” nu mai este de domeniul trecutului, ci este
ancorat in prezent. O anumita etapa a vietii n-a fost depasita,
ramanand in punctul ei de plecare. Ceva trebuie sa intervina
pentru a aduce vindecarea completa a acestui trecut.Pentru a
ilustra cuvantul meu de inceput, iata exemplul unui barbat, a
carui imagine mi-a ramas clara in memorie. El a fost primul care
s-a apropiat de mine pentru a se spovedi. Cu mult timp inainte
de intalnirea noastra el comisese o crima si timp de mai multi
ani traise cu un sentiment de spaima fata de aceasta fapta. Se
caise si nu numai ca regretase fapta sa, dar fusese macinat si
de groaza in care cazuse. El a sfarsit prin a-L gasi pe
Dumnezeu datorita pocaintei care se maturizase in el pana la
starea de a-I putea zice lui
Dumnezeu:
„Eu nu mai sunt barbatul
care
crima;

a

comis

iarta-ma,

aceasta
lasa-ma

sa traiesc ca un om liber!”
Prin aceste cuvinte: „Eu nu mai
sunt barbatul care a comis
pacatul”, se masoara pacatul
nostru si se verifica daca crima a
fost stearsa, daca am fost sau nu
iertati. In masura in care
suntem capabili sa zicem: „Eu

nu mai sunt acel om”, atunci nu ne indoim ca acest pacat se
aplica celui care am fost. Dar acest om este mort, el nu mai
este; nu mai ramane decat omul nou, nascut din pocainta, un
om nou care a trecut printr-o incercare grea si caruia Sfantul
Varsanufie cel Mare ii zice:
„In asemenea caz se poate chiar scuti de a merge
la

spovedanie,

caci

se

poate

zice

cu

toata

certitudinea: Dumnezeu m-a iertat, pentru ca El a
facut din mine un om nou”
Insa adeseori se intampla altfel. Cum zicea femeia aceea in varsta
din parohia noastra: imaginile din trecutul sau, unele dupa altele
stapaneau memoria ei, evenimentele mai mici aveau aceeasi
importanta ca si cele mari. Acestea nu erau pacate de marimea
unei crime, ci erau pacate mici care otraveau inima si viata
sa. Atunci, sa le uitam? Eu insist asupra faptului ca nu trebuie
sa le uitam, ca uitarea nu e o sansa. Putem primi iertarea, dar
nu ne putem ierta pe noi insine. Uitarea nu e o sansa, pentru ca
nu rezolva nici o problema, nu vindeca sufletul si nu schimba
viata.
Atunci ce sa facem? Eu am sfatuit-o ca de fiecare data cand o
imagine din trecut
ii
revine
in
memorie,
sa-si
puna
o
intrebare: daca mas afla din nou in
conditiile in care
am pacatuit, cum
m-as
comporta
acum
cu
noua
experienta de viata
acumulata
de-a
lungul
anilor?
Aveam 20, 30 sau
40 de ani, astazi

am 80 si de atunci multe lucruri mi-au fost date pentru a le indura
si pentru a le intelege. Daca va puteti intoarce la acest
eveniment, daca aruncati o privire patrunzatoare, sfasietoare
privire fara gand ascuns si fara compatimire asupra voastra
insiva si va intrebati: „Daca aceleasi conditii s-ar repeta
astazi, cum m-as comporta? Ce as face?” si daca sunteti in
masura sa afirmati: „Eu n-as mai putea face acel lucru
niciodata; nu l-as mai putea zice, gandi sau trai”, sa stiti
atunci ca ati trecut printr-o renastere spirituala si-I puteti
zice lui Dumnezeu: „cel care a comis aceasta fapta rea,
actorii acelei imprejurari, acum sunt morti; eu nu ma mai
pot pocai pentru acest pacat pentru ca acest personaj care
era in mine este mort acum….”.
Imi vine in minte o spovedanie similara in care persoana in cauza
imi zicea:
„Iata pacatele pe care le-am comis in trecut, le cunosc, le
reneg, le urasc; dar eu nu pot sa ma mai pocaiesc cu
lacrimi pentru acestea pentru ca eu nu mai sunt omul
care le-a comis; acela este mort si n-a mai ramas nimic
din el in mine, datorita cutremurarii fiintei mele pe care
mi-a adus-o pocainta si penitenta”.

Înţelesul şi folosul Canonului cel
Mare al Sfântului Andrei Criteanul

pe creştinii care au suferit de pe urma incursiunilor musulmanilor în
insulă etc. A fost un bun predicator, iar pentru a încuraja participarea poporului la viaţa liturgică a Bisericii a compus o mulţime
de imne liturgice. El este considerat cel dintâi autor de canoane
liturgice, între care cel mai renumit este Canonul cel Mare, care a
intrat în cartea Triodul şi constituie o piesă liturgică deosebit de
importantă pentru perioada postului Sfintelor Paşti.
Sfântul Andrei Criteanul a trecut la viaţa veşnică în anul 740, pe
când se întorcea de la Constantinopol spre Creta. De aceea,
mormântul său nu se află în Creta, ci în localitatea Eresos din
insula Mitilina (Lesbos).

Ce este Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul?

Cine este Sfântul Andrei Criteanu?
Sfântul Andrei Criteanul s-a născut la Damasc în jurul anului 660,
sub stăpânire musulmană, într-o familie creştină care i-a dat o
educaţie aleasă. Mai târziu, el devine monah în „Frăţia Sfântului
Mormânt”- Ierusalim, fapt pentru care a fost mai târziu supranumit
şi „Ierusalimiteanul”.
Curând devine secretar al patriarhului de Ierusalim, iar în anul 685,
în calitate de delegat al acestuia, semnează la Constantinopol
actele Sinodului al VI-lea Ecumenic, care a condamnat în 681
erezia monotelită (a unei singure voinţe în persoana Domnului
nostru Iisus Hristos).
Monahul Andrei rămâne în Constantinopol, unde i se încredinţează
conducerea unei importante opere social-filantropice, în special
conducerea unui orfelinat şi a unei case pentru bătrâni, lucrare
socială foarte populară pentru Biserica bizantină din acea vreme.
În anul 692, a fost ales episcop de Gortyna, în Creta. De aici a
primit şi numele de „Cretanul” sau „Criteanul”, pe care i l-a dat
tradiţia bisericească.
Andrei Criteanul a fost un mare episcop misionar. A construit
biserici, a înfiinţat mănăstiri, a dezvoltat lucrarea filantropică a
Bisericii, s-a ocupat de educaţia tineretului din eparhia sa, a ajutat

Este vorba de un canon de pocăinţă, adică un lung imn liturgic
(peste 250 stihiri), alcătuit din 9 cântări bogate, compuse, la rândul
lor, din stihiri scurte de pocăinţă, ritmate de invocaţia: „Miluieştemă, Dumnezeule, miluieşte-mă!”, cerere care aminteşte de
rugăciunea vameşului din prima duminică a perioadei Triodului.
Canoanele liturgice au apărut la sfârşitul secolului al VII-lea şi
începutul secolului al VIII-lea, înlocuind, în mare măsură, imnele
liturgice numite Condac. Totuşi, între cântarea a 6-a şi a 7-a a
fiecărui Canon se mai păstrează un Condac urmat de un Icos.
Canoanele, care au fost compuse la început de creştini sirieni
elinizaţi din Palestina, sunt mai sobre din punct de vedere muzical
şi au un conţinut teologic mai accentuat.
Canonul liturgic are nouă cântări lungi, formate din multe stihiri
scurte, iar acestea nouă intercalau la început cele nouă cântări
biblice folosite în viaţa liturgică răsăriteană: Cântarea lui
Moise (Ieşirea 15, 1-19); Noua cântare a lui Moise (Deuteronom 32,
1-43); Rugăciunea Anei, mama lui Samuel (1 Regi 2, 110); Rugăciunea profetului Avacum (Habacuc) (Avacum 3, 219); Rugăciunea lui Isaia (Isaia 26, 9-20); Rugăciunea lui
Iona (Iona 2, 3-10); Rugăciunea celor Trei tineri; Cântarea celor
Trei tineri; Cântarea Născătoarei de Dumnezeu (Luca 1, 46-55)
şi rugăciunea lui Zaharia, tatăl Sfântul Ioan Botezătorul (Luca 1, 6879).
Fiecare cântare a Canonului începe cu un Irmos (o strofă dătătoare
de ton), se continuă cu stihiri mai scurte şi se încheie cu o laudă de
preamărire adresată Sfintei Treimi (doxastikon) şi o laudă adresată
Maicii Domnului (theotokion).

La Canonul iniţial al Sfântului Andrei Criteanul, mai precis la
cântările a 3-a, a 4-a, a 8-a şi a 9-a, au fost adăugate de timpuriu
câteva canoane mai mici, formate din trei cântări (trei ode),
compuse de „Teodor” şi „Iosif”, adică Sfântul Teodor Studitul (+
826) şi Iosif de Sicilia (+ 886).
În secolele XI-XII, un canon de două stihiri pentru o cântare a fost
adăugat în cinstea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, din vremea
în care duminica a V-a din Postul Sfintelor Paşti a fost închinată
pomenirii Sfintei Maria Egipteanca. Apoi a fost adăugată la sfârşitul
fiecărei cântări o stihiră de cerere către Sfântul Andrei Criteanul
însuşi.
După sinaxar se cântă sau recită 16 stihiri, toate intercalate între
Fericiri.

Cum şi când se cântă/citeşte Canonul cel Mare?
Acest canon al Sfântului Andrei Criteanul se cântă pe glasul al 6lea, care este mai trist. Irmosul se cântă de două ori, la începutul şi
la sfârşitul cântării. Rugăciunea „Miluieşte-mă, Dumnezeule,
miluieşte-mă!” este însoţită de metanie mică şi de semnul sfintei
cruci.
Canonul Sfântului Andrei Criteanul se citeşte pe fragmente în prima
săptămână
a
Postului
Sfintelor
Paşti,
în
zilele
de luni, marţi, miercuri şi joi, în cadrul Slujbei Pavecerniţei; iar în
întregime se citeşte la Denia de joi din săptămâna a V-a a Postului
Sfintelor Paşti, la Utrenie.

Ce conţine Canonul cel Mare?
Acest bogat şi frumos canon este, în acelaşi timp, meditaţie biblică
şi rugăciune de pocăinţă. Canonul Sfântului Andrei Criteanul este
un dialog al omului păcătos cu propria sa conştiinţă, luminată de
citirea Sfintei Scripturi. Sufletul care se pocăieşte plânge că nu a
urmat pilda luminoasă a drepţilor virtuoşi, ci robia patimilor arătate
în mulţi păcătoşi, dintre care unii nu s-au pocăit, iar alţii s-au
mântuit tocmai fiindcă s-au pocăit.
Cu inima plină de smerenia vameşului, cu strigătul de iertare al
fiului risipitor şi cu gândul la înfricoşătoarea judecată, despre care
vorbesc Evangheliile primelor trei duminici ale Triodului,
autorul Canonului cel Mare ne arată, în acelaşi timp, durerea şi
puterea pocăinţei, leac şi lumină a învierii sufletului din moartea
păcatului.

Rugăciunea vameşului: „Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine
păcătosul!” devine, în Canonul Sfântului Andrei Criteanul, ritmul şi
respiraţia pocăinţei în stăruitorul stih: „Miluieşte-mă, Dumnezeule,
miluieşte-mă!”.
Pocăinţa-rugăciune a fiului risipitor: „Părinte, greşit-am la cer şi
înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primeştemă ca pe una din slugile tale” ia accentul unui regret nesfârşit
pentru păcat, ca pierdere şi moarte a sufletului care valorează mai
mult decât toată lumea materială: „Ia aminte, Cerule, şi voi grăi;
pământule, primeşte în urechi glasul celui ce se pocăieşte lui
Dumnezeu şi-L laudă pe Dânsul” (Cântarea a Il-a, 2).
Păcatul este alipirea sufletului de cele pământeşti, încât: „…toată
mintea ţărână mi-am făcut” (Cântarea a II-a, 6). Prin păcat se
pierde frumuseţea nevinovăţiei din Rai, se pustieşte sufletul, se
schimbă demnitatea omului în ruşine, iar apropierea de Dumnezeu
se preface în înstrăinare de El.
Păcatul pe care îl descrie Canonul cel Mare nu este al unui singur
om, ci al firii omeneşti căzute, începând cu Adam şi Eva. De
aceea, Canonul cel Mare îmbină pocăinţa cu meditaţia la căderile
în păcat sau biruinţa asupra păcatului, aşa cum se văd acestea în
Sfânta Scriptură. Canonul cel Mare se cântă în Biserică în timpul
perioadei de pocăinţă a Postului Mare al Sfintelor Paşti, tocmai
pentru a se arăta că toţi oamenii au nevoie de pocăinţă şi de iertare
a păcatelor pentru a ajunge la mântuire.
Marii păcătoşi care s-au pocăit şi s-au ridicat din păcat şi patimi
devin nu numai dascăli ai pocăinţei pentru întreaga Biserică, ci şi
rugători pentru cei ce se luptă cu păcatul sau se curăţă de el prin
pocăinţă.
Astfel, Cuvioasa Maria Egipteanca este invocată în Canonul cel
Mare în stihul: „Cuvioasă Maică Mărie, roagă-te lui Dumnezeu
pentru noi păcătoşii!”. Iar mai târziu, Biserica a adăugat în Canonul
Sfântului Andrei Criteanul şi stihul-rugăciune adresat chiar lui,
autorului: „Cuvioase Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru
noi păcătoşii!”.
Rugăciunile din Canonul cel Mare adresate Maicii Domnului şi
Sfinţilor Apostoli arată, în general, legătura dintre pocăinţă şi
înviere, dintre vremea Postului şi sărbătoarea Paştilor: „Apostoli,
cei doisprezece de Dumnezeu aleşi, aduceţi acum rugăciunea lui
Hristos, ca să trecem toţi curgerea postului, săvârşind rugăciuni de
umilinţă şi săvârşind virtuţi cu osârdie; ca în acest chip să ajungem

să vedem învierea cea slăvită a lui Hristos Dumnezeu, slavă şi
laudă aducând” (Sedealna a 2-a de după Cântarea a III-a, Triod).
Maica Domnului, care a purtat în pântecele ei şi pe braţele ei pe
Hristos-Domnul, arătându-L lumii, împreună cu Apostolii care au
binevestit lumii pe Hristos, arată aici însăşi taina Bisericii. În ea
lacrimile pocăinţei devin pregătire şi dor de înviere, arvună a vieţii
veşnice, legătură de iubire a omului cu Dumnezeu.
Mărturisirea şi preamărirea Sfintei Treimi în Canonul cel Mare arată
că pocăinţa creştină este taina refacerii comuniunii oamenilor cu
Sfânta Treime. Botezaţi în numele Sfintei Treimi, creştinii
reînnoiesc Taina Botezului prin lacrimile pocăinţei, mor pentru
păcat şi înviază sufleteşte pentru Hristos.
Mărturisirea dreptei credinţe prin doxologie se leagă strâns de
redescoperirea dreptei vieţuiri prin pocăinţă. Milostivirea Sfintei,
Celei de o fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi este
temelia şi puterea care face ca „uşile pocăinţei” să devină „porţile
împărăţiei cerurilor” deschise în inimile celor ce caută mântuirea şi
viaţa veşnică.
Un alt element care susţine rugăciunea de pocăinţă şi, în acelaşi
timp, constituie semnul pocăinţei profunde este plânsul
sau lacrimile căinţei. Lacrimile sunt un dar de la Dumnezeu.
Lacrimile care susţin rugăciunea de pocăinţă sunt numite întristarea
cea după Dumnezeu, după expresia Sfinţilor Părinţi. Sfântul Ioan
Damaschinul, explicând fericirea a doua, „Fericiţi cei ce plâng că
aceia se vor mângâia”, arată clar că nu orice plâns aduce fericire,
nu orice tânguire şi lamentare este o virtute, ci numai plânsul
pentru păcate aduce mângâiere. Nu plânsul celui ce este supărat
pentru că ar fi dorit să câştige mai mulţi bani, dar a câştigat mai
puţini, sau a ratat o şansă de a ajunge într-un rang mai mare, dar
nu a reuşit. Sfântul Ioan Damaschin arată că nu acesta este plânsul
adevărat, ci acesta este un plâns egoist, un plâns din
orgoliu. Plânsul adevărat este regretul sau căinţa pentru păcatele
pe care le-am făcut, regretul sau căinţa pentru timpul pierdut,
pentru energiile sufleteşti şi trupeşti pe care le-am cheltuit în zadar,
fără niciun sens duhovnicesc şi fără nicio roadă folositoare altora.
În timpul Postului Mare, în Triod se subliniază legătura deosebită
dintre taina smochinului neroditor care s-a uscat pentru că l-a
blestemat Hristos Domnul şi existenţa umană cea îndepărtată de
Dumnezeu, care nu aduce roada faptelor bune.
Sfântul Andrei Criteanul şi alţi Sfinţi Părinţi, meditând la pilda
smochinului neroditor, cer lacrimile pocăinţei ca să ude cu ele

smochinul neroditor al sufletului pentru a nu se usca definitiv. Iar
Sfântul Efrem Şirul ne spune că sufletul omului păcătos este plin de
spinii păcatelor şi de uscăciunea lipsei de iubire smerită faţă de
Dumnezeu şi faţă de semeni, însă lacrimile pocăinţei vin peste
sufletul acesta plin de spini şi de uscăciune ca o ploaie curăţitoare
şi roditoare. În acest sens, Părinţii duhovniceşti vorbesc despre
curgerea lacrimilor nevoitorilor sau asceţilor din pustie care au făcut
roditoare pustia prin rodirea virtuţilor. Nu e vorba doar de pustia
fizică, exterioară, ci, în primul rând, ei au făcut roditoare pustia
sufletului păcătos, transformând-o într-un sol fertil al virtuţilor.
Părinţii Bisericii, mari dascăli şi trăitori ai pocăinţei, au împărţit
lacrimile în două categorii: lacrimile de întristare numite şi
„străpungerea inimii” şi lacrimile bucuriei. Lacrimile de întristare ard
păcatul şi spală sufletul păcătos precum focul curăţă fierul de
rugină. Aceste lacrimi pot continua şi după ce au fost iertate
păcatele omului, ele transformându-se în lacrimile bucuriei care
izvorăsc din rugăciunea curată. Însă în viaţa spirituală ortodoxă,
lacrimile bucuriei se dobândesc, în general, după ce credinciosul a
trecut prin lacrimile pocăinţei. Acest adevăr ni-1 arată Sfântul Ioan
Scărarul care, în lucrarea sa Scara virtuţilor, vorbeşte despre
„lacrimile pocăinţei celei de bucurie aducătoare”, adică despre
bucuria iertării, bucuria ridicării, bucuria învierii sufletului din
moartea păcatului.
După împăcarea omului cu Dumnezeu prin Spovedanie, lacrimile
pocăinţei aduc pace în suflet. Lacrimile nu sunt un scop în sine, dar
sunt semnul căinţei profunde şi semnul bucuriei iertării şi al refacerii
comuniunii omului cu Dumnezeu, Izvorul bucuriei.Cântările
bisericeşti ortodoxe compuse, în general, de monahi care au plâns
o viaţă întreagă, care s-au învrednicit de lacrimile pocăinţei şi de
lacrimile bucuriei, conţin o bucurie paşnică şi pacificatoare. Ele nu
urmează ritmul naturii umane împătimite de plăceri, ci urmează
ritmul metaniilor, acela al pocăinţei. O astfel de muzică ajută la
susţinerea rugăciunii de pocăinţă. Muzica din timpul Postului Mare
este adaptată acestei perioade, după cum şi veşmintele liturgice,
de culoare cernită, închisă, ne antrenează în inferioritatea
pocăinţei; ele ne cheamă să privim nu atât la solemnitatea slujbelor
exterioare, cât la sărăcia sufletului nostru slăbit de păcate, pentru a
aduna, prin smerită rugăciune, comori de lumină în inimă.
Totuşi, întrucât pocăinţa are ca scop bucuria învierii, sâmbăta şi
duminica din timpul Postului Mare, Liturghia Sfântului Ioan Gură de
Aur şi cea a Sfântului Vasile cel Mare se săvârşesc în veşminte

luminoase, iar miercurea şi vinerea, Liturghia Darurilor mai înainte
sfinţite unită cu Vecernia, ca semn de pocăinţă, se săvârşeşte în
veşminte cernite. Această Liturghie este săvârşită pentru
împărtăşire euharistică mai intensă întrucât şi postul acesta este
mai intens sau mai sever, iar cel ce posteşte are nevoie de mai
multă întărire duhovnicească. În Biserica veche Liturghia Darurilor
mai înainte sfinţite nu se săvârşea dimineaţa, ci seara, la vecernie.
În mediul rural, primăvara, oamenii mergeau în timpul zilei la câmp,
iar după munca de la câmp, seara, veneau şi se împărtăşeau, ca
pregătire pentru înviere, deoarece perioada Postului Sfintelor Paşti
este potrivită pentru învierea lentă a sufletului din moartea păcatului
şi culminează cu revărsarea bucuriei învierii Domnului din noaptea
de Paşti. Astăzi, în mănăstiri şi parohii, Liturghia Darurilor mai
înainte sfinţite se săvârşeşte de obicei înainte de amiază, cam în
acelaşi timp în care era săvârşită Liturghia Sfântului Vasile cel
Mare din duminica precedentă, când au fost sfinţite Darurile, pentru
a fi folosite în timpul săptămânii următoare.
Să rugăm pe Hristos-Domnul şi pe toţi sfinţii Lui să ne ajute cu
rugăciunile lor şi să ne dăruiască puterea de a simţi în suflet
roadele pocăinţei din Postul Mare, adică sfinţirea vieţii noastre,
după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Noi dăruim ceea ce
avem, postirea, ca să primim ceea ce nu avem, nepătimirea.”

Cuvântul IPS Mitropolit Nicolae
la Duminica Ortodoxiei

Prima Duminică a Postului Sf. Paşti este dedicată biruinţei credinţei
ortodoxe asupra ereziilor. Părinţii ce s-au reunit în Sinoadele
Ecumenice din secolele IV-VIII au statornicit dreapta învăţătură
despre dumnezeirea Fiului şi a Sfântului Duh, precum şi despre
adevărata cinstire ce se cuvine icoanelor. După mai bine de o sută de
ani de controverse și de lupte împotriva sfintelor icoane provocate de
unii împărați bizantini, cultul sfintelor icoane, al sfintei cruci și al
sfintelor moaște a fost restabilit de Sinodul al VII-lea Ecumenic de la
Niceea din anul 787, iar apoi de Sinodul de la Constantinopol din anul
843. Acest Sinod a hotărât ca în prima duminică din Postul Sf. Paști să
se sărbătorească biruința Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor și ca
această
duminică
să
poarte
numele
de
Duminica
Ortodoxiei. Duminica Ortodoxiei aminteşte lupta şi biruinţa împotriva
ereticilor, biruinţă sintetizată în restabilirea cultului icoanelor.

Icoana este o fereastră spre Absolut ce ne descoperă lumea
transfigurată, lumea celor care se împărtăşesc de harul dumnezeiesc şi
ne dezvăluie această transfigurare, adică sfinţenia. Reprezentarea în
icoane a Mântuitorului și a sfinţilor este justificată de Întruparea
Cuvântului lui Dumnezeu: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit
între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia Născut din Tatăl, plin
de har şi de adevăr.” (Ioan 1, 14). Potrivit mărturiei Sf. Evanghelii,
Dumnezeu cel Nevăzut S-a făcut văzut prin Fiul Său, Care s-a făcut om,
luând așadar chip de om. Iar dacă Fiul Cel ce S-a făcut om este chipul
sau icoana văzută a Tatălui ceresc (cf. Coloseni 1, 15), atunci chipul
văzut al Fiului poate fi pictat în icoană. Astfel, în icoana lui Hristos
vedem pe Dumnezeu – Omul, pe Fiul lui Dumnezeu Întrupat. În acest
sens icoana are ca temei Întruparea Fiului lui Dumnezeu după al cărui
chip a fost făcut primul om (cf. Facere 1, 26).
Părinții Bisericii ne-au învățat că prin cinstirea icoanei, noi nu ne
închinăm materiei, ci persoanei pe care ea o înfățișează. Părinții spun
că cinstea adusă icoanei trece la cel zugrăvit pe ea (Sf. Vasile cel
Mare, Despre Sf. Duh), că pictura tăcută grăiește de pe ziduri, mult
bine făcând (Sf. Grigorie de Nyssa), iar noi creștinii, sărutând cu
buzele trupești chipul lui Hristos, al apostolului sau mucenicului, cu
sufletul și cu gândul nostru sărutăm pe Hristos și pe sfinții Lui (Leonte
de Neapole).
Dar icoana se fundamentează nu numai pe Întruparea Fiului lui
Dumnezeu, ci şi pe Învierea Lui. Fără Învierea lui Hristos, icoana nu ar
fi o reprezentare a vieţii transfigurate, ci numai un tablou
comemorativ. Ceea ce înseamnă că icoana ni-L aduce pe Dumnezeu
printre noi, dar ne şi ridică la înţelegerea vieţii noastre ca participare la
viaţa lui Dumnezeu. Aceasta este viaţa creştină ce ne-o descoperă
icoana, anume omul restaurat ca şi chip al lui Dumnezeu, omul ce
tinde spre sfinţenie adică spre strălucirea chipului lui Dumnezeu pe
faţa lui.
În icoana unui sfânt este zugrăvit trupul său înduhovnicit care devine
nestricăcios asemeni trupului slăvit al lui Hristos, deoarece trupul
sfântului participă în arvună la starea trupului duhovnicesc pe care îl
va primi omul la învierea cea de obște. Sf. Apostol Pavel spune în
Epistola întâi către Corinteni: ”Se seamănă trupul întru stricăciune,
înviază întru nestricăciune. Se seamănă întru necinste, înviază întru

slavă; se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă
trup firesc, înviază trup duhovnicesc... Și după cum am purtat chipul
celui pământesc, să purtăm și chipul celui ceresc... Căci trebuie ca
acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup
muritor să se îmbrace în nemurire.” (1 Cor. 15, 42-44, 49, 53). Așadar
icoana ne prezintă istoria vieții sfântului și arvuna vieții sale din
Împărăția cerurilor. Icoana prezintă chipul omului în care locuiește
harul lui Dumnezeu sfințind omul întreg, trup și suflet. În acest sens,
icoanele sfinților ne arată că dobândirea sfințeniei este posibilă în orice
timp și în orice loc, dacă omul iubește pe Dumnezeu și caută sfințenia
Lui.
Sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei este un prilej extraordinar să
mărturisim aceste adevăruri ale credinței ortodoxe. Să vorbim despre
icoană și despre sfințenie, despre pregustarea bucuriei din Împărăția
lui Dumnezeu. Singură Ortodoxia a păstrat icoana cu semnificațiile ei
profunde. Singură Ortodoxia mai are acest semn al veșniciei în biserici
și în casele credincioșilor. La sfârșitul slujbei Vecerniei din Duminica
Ortodoxiei se face o procesiune cu sfintele icoane și vom spune cu
tărie: "Aceasta este credința apostolilor, aceasta este credința
părinților, aceasta este credința ortodocșilor, aceasta este credința care
susține universul!" Această mărturisire trebuie să depășească zidurile
bisericilor ortodoxe și să se audă în întreaga lume. Lumea noastră are
nevoie să audă mărturisirea credinței ortodoxe, adică a credinței
creștine adevărate. Căci descoperim în lumea noastră rânduieli care, în
numele libertății, sunt în totală contradicție cu învățătura creștină. Și,
surprinzător pentru istoria creștinismului, unii din cei ce ar trebui să
apere și să proclame învățătura creștină se lasă duși de această mare
ispită a lumii numită de unii post-modernă. Aflăm că în numele
toleranței încălcăm principiile creștine și acceptăm ca normalitate,
numită de unii alteritate, ceea ce a reprezentat pentru creștinii celor
două milenii păcat și neputință omenească. Neînțelegând că vremurile
se succed, dar credința rămâne neschimbată. Dacă ne mărturisim
ortodocși, adică păstrători ai credinței adevărate, ai credinței
apostolilor, trebuie să aflăm calea să aducem la lumină mărturisirea
credinței noastre.
Care este oare această cale? Cum putem răspunde provocărilor lumii
noastre, acelea ale tehnologiei, vitezei, comunicațiilor prin internet

aducătoare de multe ori de false informații? Cum putem răspunde
ispitei lumii noastre care promovează cu insistență materialul în
defavoarea spiritualului? Cum putem face ca aceste frumoase cuvinte
despre sfințenie și veșnicie să nu rămână vorbe goale? Cred că trebuie
să ne amintim că Ortodoxie înseamnă dreaptă credință, dar
și dreaptă cinstire a lui Dumnezeu. Ortodoxia înseamnă a crede drept,
nu în ceva, ci în Cineva, în Hristos ca Dumnezeul cel adevărat revelat
lumii; şi înseamnă dreaptă cinstire nu a unui lucru abstract, ci a lui
Dumnezeu Celui în Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ori această
dreaptă cinstire se descoperă în rugăciune. Rugăciunea este glasul
omului care îl caută pe Dumnezeu. Rugăciunea este dăruire către
Dumnezeu, acest fapt fiind evident în rugăciunea comunitară ce
culminează în Sf. Liturghie. În Sf. Liturghie ne aducem pe noi înşine
şi-L cerem pe Hristos care ne poate schimba firea după chipul Lui,
chipul cel adevărat al lui Dumnezeu. Prin rugăciune şi prin
împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, fiinţa noastră cea
dezbinată primeşte puterea de a se recompune şi a se pacifica. În
rugăciune, mintea se uneşte cu inima şi întreaga făptură îşi regăseşte
unitatea dintru începuturi cu Dumnezeu şi cu lumea. Semnul dreptei
noastre cinstiri trebuie să fie în primul rând rugăciunea. Rugăciunea
pe care o împlinim acasă împreună cu familia poate fi exemplul cel mai
potrivit pentru copiii noștri în a nu-și părăsi credința ortodoxă.
Rugăciunea împreunată cu postul poate fi școala duhovnicească a
familiei noastre unde copiii vor primi educația creștină potrivită.
Rugăciunea în Biserică pentru cei apropiați și pentru toți semenii
întărește și sporește rugăciunea de acasă. Și prin rugăciunea noastră
sporită, cea de acasă și cea din Biserică, putem afla calea mărturisirii
credinței adevărate către lumea în care trăim. Sfinții reprezentați în
icoane au fost cu toții rugători. Dacă suntem creștini ortodocși
cinstitori ai sfintelor icoane trebuie să ne arătăm oameni de rugăciune,
oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și caută sfințenia. Nu poate fi
îndemn mai potrivit în această zi de prăznuire a Duminicii Ortodoxiei
decât acesta la rugăciune pentru sfințenie. Și lumea va primi mărturia
noastră și va redescoperi credința creștină adevărată, credința
ortodoxă.
______________________

De ce cinstim icoanele?
Ce ne cere a doua poruncă dumnezeiască?
Să nu venerăm pe nimeni, fară numai pe Unul Dumnezeu. Precum
am spus mai înainte, suntem opriţi de la adorarea oricărei creaţii
a lui Dumnezeu sau a oamenilor ca pe Dumnezeu. Dumnezeu Se
află mai presus de toate creaturile Sale şi ale oamenilor.
De ce atunci cinstim icoanele?
Noi cinstim icoanele ca pe reprezentări binecuvântate ale
Unicului Dumnezeu celui Viu, ale îngerilor Săi, ale sfinţilor şi mucenicilor, care sunt prieteni şi mijlocitori pentru noi.
Când ne rugăm înaintea icoanei, cui ne rugăm?
Sfântului viu din ceruri, al cărui chip este zugrăvit pe icoană, iar
prin mijlocirea sfântului, lui Dumnezeu cel Unul.
Când sărutăm icoana, ce sărutăm?
Buzele noastre sărută chipul sfântului, iar prin gândurile şi inima
noastră sărutăm pe sfânt ca pe o persoană adevărată şi vie în
Biserica Cerească.
Cine aduce critici Bisericii Ortodoxe pentru cinstirea pe care o
dă și pentru rugăciunile pe care le înalţă sfinţilor?
Exclusiv protestanţii, care nu au avut experienţa duhovniceasca
a comuniunii cu sfinţii şi care nu înţeleg că principala lucrare a
lui Hristos este să facă din oameni credincioşi şi renăscuţi
familia lui Dumnezeu în cele mai strânse relaţii şi prin întovărăşirea copiilor lui Dumnezeu în cer şi pe pământ.
Cum mai putem păcătui împotriva credinţei intr-un singur
Dumnezeu?
Când ne purtăm astfel încât stomacul ne devine Dumnezeu prin
mâncare şi băutură peste măsură (v. Filipeni 3, 19), sau banii, sau
averea (v. Coloseni 3, 5), propria noastră persoană, statul,
naţiunea sau civilizaţia ş. a.
Sfântul Nicolae Velimirovici

gaseasca si sa deosebeasca gandurile proprii (de cele
insuflate de cel-rau). Abia atunci cand este aprinsa
lumina divina, care lumineaza casa cea intunecata, abia
atunci vede cum gandurile sale sunt ingropate in noroiul
si murdaria pacatului.“
Cu alte cuvinte, simtirea pocaintei o dobandim numai atunci cand
aceasta faclie este aprinsa in inima noastra prin lucrarea Duhului
Sfant, Care incepe astfel sa ne zideasca din nou.

DESPRE POCAINTA SI LUPTA CU PATIMILE Arhimandrit Zaharia Zaharou
Orice contact cu lumea de dincolo ne apropie si mai mult de
pocainta, si atunci cand degetul lui Dumnezeu se atinge de inima
noastra, chiar in aceasta atingere incepem a intrevedea chipul
vietii dumnezeiesti; cunoastem virtutile si energiile lui
Dumnezeu. Sufletul este luminat de o dreapta intelegere, iar
pocainta urmeaza in chip firesc. Ne aducem aminte de femeia din
Evanghelie care, pierzandu-si drahma, a aprins o faclie si a curatat
intreaga casa pentru ca sa o afle (cf. Luca 15,8-10). Intr-una din
omiliile sale, Sfantul Macarie cel Mare talcuieste cu multa iscusinta
aceasta pericopa:
„[Sufletul] are nevoie de faclia divina, de Duhul Sfant,
pentru a pune ordine in casa sa cea intunecata; are
nevoie de lumina Soarelui dreptatii, care rasare in inima
si o lumineaza; are nevoie de arma ca sa invinga in
razboi. (Se spune) ca o vaduva, pierzand o drahma, a
aprins mai intai o faclie, apoi a facut ordine in casa.
Fiind ordine in casa si faclia fiind aprinsa, s-a gasit si
drahma, care era acoperita de pamant, de praf si
murdarie. (Tot asa) si acum sufletul nu poate, singur, sa

Dumnezeu ne-a facut dintru inceput dupa chipul si asemanarea Sa,
si a suflat in narile noastre suflare de viata iar noi am devenit duh
viu (nu duh datator de viata, pentru ca numai Dumnezeu este duh
datator de viata). Si aceasta noua suflare in inima noastra se face
inceputul unei noi zidiri, inceputul reinnoirii noastre ca
persoana. Insa pentru ca omul sa pastreze harul dumnezeiesc al
pocaintei trebuie ca puterile sufletului sau sa fie curatite si intarite
de Duhul Sfant.
Pe de alta parte, odata ce a cunoscut felul in care lucreaza harul, el
va sti ce sa caute. Si cu toate ca cei mai multi dintre noi pierdem
harul, se cuvine sa ne aducem aminte de cuvantul Domnului care
ramane adevarat in veac. De pilda, Domnul a zis:
„Luati, mancati, acesta este Trupul Meu… Beti dintru
acesta toti, ca acesta este Sangele Meu” (Matei 26,26-28).
De fiecare data cand pomenim si repetam aceste cuvinte in
rugaciune in timpul Sfintei Liturghii, patrundem in realitatea lor
vesnica prin chemarea Duhului Sfant. Si indemnul la pocainta pe
care ni-l adreseaza Domnul apartine, de asemenea, vesniciei. La fel
cum in Sfanta Liturghie ne aducem aminte de anumite evenimente
din viata Mantuitorului si Ii cerem lui Dumnezeu sa le faca din nou
prezente in viata noastra, tot asa ar trebui sa ne amintim si de
chemarea cea dintai, de ravna si de fierbinteala inimii cea dintru
inceput si cu smerenie sa-I cerem lui Dumnezeu sa le reinnoiasca
in noi.

Asijderea si Sfantul Pavel le amintea ucenicilor de inflacararea
duhului lor de mai-nainte, incercand in felul acesta sa reaprinda
in ei ravna pocaintei. El le scria, de pilda, Galatenilor:
„Unde este, deci, fericirea voastra? Caci va marturisesc ca, de
ar fi fost cu putinta, v-ati fi scos ochii vostri si mi i-ati fi dat
mie” (Gal. 4,15).
Apostolul ii mustra doar pentru a-i ajuta sa-si vina in fire. Acelasi
lucru il face si in Epistola catre Evrei. Stim ca evreii patimeau atunci
o indoita prigoana, atat din partea romanilor, cat si din partea
compatriotilor lor. Erau in mare suferinta si necaz, si, pentru a-i
intari in incercarile grele prin care treceau, le-a amintit de ravna lor
de mai-nainte:
„Caci Dumnezeu nu este nedrept, ca sa uite lucrul vostru si
dragostea pe care ati aratat-o pentru numele Lui, voi, care ati
slujit si slujiti sfintilor. Dorim, dar, ca fiecare dintre voi sa
arate aceeasi ravna spre adeverirea nadejdii, pana la
sfarsit, ca sa nu fiti trandavi, ci urmatori ai celor ce, prin
credinta si indelunga-rabdare, mostenesc fagaduintele” (Evr.
6,10-12).
Sfantul Ioan Scararul il sfatuieste pe Păstor ca, din cand in cand, sai aminteasca turmei sale de harul ei dintai si sa starneasca in ea
dorinta de a-l redobandi.
Si in Cartea Apocalipsei Domnul vorbeste despre pocainta prin
gura Apostolului Sau. La inceputul epistolei catre Episcopul
Efesului, Sfantul Ioan il lauda pentru lucrarea cea buna, pentru
prigoana pe care a patimit-o pentru Numele lui Hristos si pentru
ortodoxia invataturii sale, insa adauga:
„Dar am impotriva ta faptul ca ai parasit dragostea ta
cea dintai. Drept aceea, adu-ti aminte de unde ai cazut
si te pocaieste si fa faptele de mai inainte; iar de nu, vin
la tine curand si voi misca sfesnicul tau din locul lui,
daca nu te vei pocai” (Apoc. 2,4-5).
Sfantul Apostol Ioan, sau mai degraba Dumnezeu prin el, spune
ca trebuie sa ne aducem aminte de iubirea noastra cea dintai

pentru ca sa se reinsufleteasca in noi darul cel atotcuprinzator al
pocaintei.
Unul dintre sfintii egipteni din secolul al patrulea, Avva Ammona,
il indeamna pe monah sa se roage zi si noapte ca Dumnezeu sa-i
daruiasca duhul pocaintei. Caci atunci cand rugaciunea ii va fi
ascultata si va dobandi duhul pocaintei, un cerc de foc il va
strajui, impiedicandu-l sa cada in pacat.
Pocainta
este
mijlocul prin care
se
curateste
oglinda sufletului
si se reinnoieste
chipul
lui
Dumnezeu in noi.
In cele din urma,
pocainta ne aduce
la asemanarea cu
Dumnezeu. Dupa
cum bine stim din
Cartea
Facerii,
omul a fost facut
dupa chipul si
asemanarea
lui
Dumnezeu: chipul
este
ceea
ce
Dumnezeu a pus
in om, ceea ce a
suflat inlauntrul
lui, in vreme ce asemanarea este potentialul omului care se implineste prin vietuirea potrivit poruncilor dumnezeiesti. Omului ii
sta in putinta sa se pocaiasca tocmai pentru ca a fost zidit dupa
chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Daca nu am avea in noi
aceasta inrudire cu Dumnezeu, ar fi cu neputinta sa luam asupra
noastra nevointa pocaintei si sa purcedem pe calea Domnului. Dar
pentru ca asa a hotarat si a lasat sa fie Dumnezeu [căci cuvantul
Sau este fapta: „Ca El a zis si s-au facut” (Ps. 32, 9)], omul poate lua
asupra
sa
nevointa
desavarsirii
asemanarii
sale
cu

Dumnezeu. Asijderea, daca Dumnezeu nu ar fi zis: „Luati,
mancati, acesta este Trupul Meu. Beti dintru acesta toti, ca acesta
este Sangele Meu”, evenimentul acesta nu ar fi devenit punctul
central al Sfintei Liturghii. Cuvantul Domnului este temelia a
toata fiintarea si aceasta se vadeste in rugaciunea Bisericii facuta
in Duhul Sfant.
Prin urmare, se cuvine sa stim ca Dumnezeu ne-a dat sa fim
„chip” al Sau, in vreme ce la „asemanarea” cu El ajungem doar
prin nevointa de bunavoie a pocaintei. Sfintii Parinti au talcuit in
mod diferit chipul si asemanarea lui Dumnezeu; unii au identificat
chipul lui Dumnezeu in om cu caracterul sau de fiinta
intelegatoare, altii cu libertatea lui. insa, potrivit Sfantului Grigorie
Palama, intreaga fiinta a omului este zidita dupa chipul si
asemanarea lui Dumnezeu, nu doar sufletul, ci si trupul, pentru
ca si trupul primeste suflarea lui Dumnezeu si se sfinteste, dupa
cum neobosit ne aminteste Sfantul Siluan.
Am fost ziditi pentru scopul unic de a vadi in viata noastra
virtutile lui Dumnezeu:
„Iar voi sunteti semintie aleasa, preotie imparateasca, neam
sfant, popor agonisit de Dumnezeu, ca sa vestiti in lume
bunatatile Celui Ce v-a chemat din intuneric la lumina Sa cea
minunata“ (1 Petru 2,9).
Si, iarasi, Evanghelia ne spune intr-un fel chiar mai simplu
ca lumina lui Dumnezeu ar trebui sa se reverse din noi, ca oamenii
vazand aceasta sa laude pe Dumnezeu (cf. Matei 5,16). Din
pacate, chipul lui Dumnezeu in noi e atat de slutit incat a devenit
aproape de nerecunoscut, insa cu toate acestea suntem chemati sa
dobandim adevarata asemanare cu Dumnezeu, numita
si indumnezeire.
Pentru a intelege mai bine caderea omului si, prin urmare, nevoia
de a dobandi acea pocainta care sa refaca in noi chipul lui
Dumnezeu si sa desavarseasca asemanarea noastra cu Ziditorul,
ingaduiti-mi sa va amintesc pe scurt de invatatura Sfantului
Grigorie Palama despre energiile dumnezeiesti. El identifica patru
categorii de energii. Prima categorie cuprinde energiile lui

Dumnezeu care dau substanta sau fiinta lucrurilor. Zidirea
neinsufletita primeste de la Dumnezeu doar acest fel de energii.
Plantele, animalele si fiintele omenesti poseda un al doilea fel de
energie, energia datatoare de viata a lui Dumnezeu. Ele poseda si
energia care da substanta, si cea care da viata, dar numai omul poseda un al treilea fel de energie, care il face sa fie o fiinta intelegatoare. In cele din urma, cea de-a patra si cea mai inalta forma
de energie este energia indumnezeitoare care le este data numai
crestinilor, ca madulare vii ale Trupului lui Hristos, care isi
lucreaza mantuirea, asemanarea lor cu Dumnezeu si care se fac
partasi la firea Sa dumnezeiasca. Ingerii si oamenii care se
mantuiesc participa la acest al patrulea fel de energie.
Folosindu-ne de terminologia Sfantului Grigorie Palama, am putea
spune ca atunci cand Adam a cazut, el a pierdut energia
indumnezeitoare, dar nu si chipul, pentru ca acesta este
nepieritor si nu poate fi nimicit. Chiar daca chipul lui Dumnezeu
in om s-a intunecat, omul inca mai detine cea de-a treia forma de
energie atata vreme cat continua sa fie o fiinta intelegatoare. Rostul
pocaintei este acela de a redobandi cea de-a patra forma de energie,
si anume cea care il indumnezeieste pe om si-l face asemeni
ingerilor.
Cu alte cuvinte, cand omul a cazut din rai prin
neascultare, pamantul a fost blestemat si a inceput sa rodeasca spini
si palamida (cf. Fac. 3, 18). Omul, care a fost plamadit din
tarana (Fac. 2, 7), a suferit si el aceeasi soarta, adica sufletul sau
fost napadit de spinii si maracinii patimilor. Prin pocainta omul
isi regaseste starea de nepatimire dintru inceput, nevoindu-se
pentru a dobandi asemanarea cu Dumnezeu.
Din pricina caderii din har, omul devine slab si nu izbuteste sa
implineasca poruncile lui Dumnezeu. Insa pocainta intareste
puterile sufletului pentru a putea face voia Domnului. La
inceput, el primeste destul har pentru a-si „veni in fire”. Insa
adevarata pocainta harica este un dar de la Duhul Sfant, Care vine sa
aprinda candela sufletului. Dar ce se intampla cu cei ale caror
candele nu au fost aprinse de Duhul Sfant? Potrivit Sfantului
Grigorie Palama, acestora le este de folos sa urmeze cu credinta

calea plansului duhovnicesc cel de bunavoie. Simtim din nou
nevoia sa subliniem ca plansul duhovnicesc nu este totuna cu
introspectia morbida a plansului sufletesc care poate sa distruga
o persoana. Plansul duhovnicesc este o nevointa asumata de
bunavoie si se intemeiaza pe nadejdea ca chemarea Celui Care pe
toate le-a zidit ne va aduce mangaiere in suflet, dupa cum si scrie
in Evanghelie:
„Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia“ (Matei 5, 4).
Plangem pentru ca ne-am venit in fire, pentru ca ne-am vazut
starea cazuta si primim mangaiere de la Mangaietorul, Cel Care
da har biruitor a toata deznadejdea si ne intoarce la asa o
neclintita nadejde, incat ne apropiem tot mai mult de minunata
iubire a lui Dumnezeu.
Domnul zice in Evanghelie:
„Dar, mai inainte de toate acestea, isi vor pune mainile pe voi
si va vor prigoni, dandu-va in sinagogi si in temnite,
ducandu-va la imparati si la dregatori, pentru numele Meu. Si
va fi voua spre marturie. Puneti deci in inimile voastre sa nu
ganditi de mai inainte ce veti raspunde; caci Eu va voi da gura
si intelepciune, careia nu-i vor putea sta impotriva, nici sa-i
raspunda toti potrivnicii vostri” (Luca 21,12-15).
Aceste indemnuri le erau adresate crestinilor care urmau sa fie
prigoniti, insa noi acum suferim foarte putin, ba mai mult,
asteptam chiar sa fim laudati pentru aceasta. Atunci cum ramane
adevarat in veac cuvantul acesta al Domnului (cf. 1 Petru 1, 23)? El
ramane adevarat atunci cand primim a ne osandi pe noi insine,
cand ne intoarcem spre Dumnezeu si ne infatisam de bunavoie
inaintea scaunului Sau de judecata, luand asupra noastra toata
vina pentru slabiciunea si pacatul nostru. Atunci Dumnezeu ne
da gura si intelepciune pentru ca rugaciunea noastra de pocainta
ne indreptateste inaintea Lui. El este Cel Ce ne da cuvant de
rugaciune si tot El ne si indreptateste; si suntem cu adevarat
mangaiati.

Ba mai mult, ne statornicim in credinta pentru ca devenim partasi
la Crucea si Invierea lui Hristos, precum si la harul si mantuirea
care izvorasc din ele. Insa aceasta nu se intampla intr-o clipa, ci
este vorba mai degraba de un proces, de o perioada din viata
noastra
duhovniceasca
pe
care
Sfintii
Parinti
o
numesc catharsis sau curatirea de patimi, de spinii si palamida
care au napadit tarina sufletului nostru dupa nesocotirea poruncii
lui Dumnezeu (cf. Matei 13,7,22). La fel cum nesiliti de nimeni neam lasat dusi in ispita, tot asa si acum, prin pocainta, ne intoarcem de bunavoie la Dumnezeu. Intr-adevar, catharsis-ul, curatirea
de patimi, nu poate fi decat un act voluntar.
Cuvantul catharsis ne trimite cu gandul la un proces mai degraba
negativ de lepadare de ceva, dupa cum citim in Epistola catre
Coloseni: „V-ati dezbracat de omul cel vechi, dimpreuna cu faptele
lui” (Col. 3, 9). De fapt, procesul nu se limiteaza la a ne curati casa
sufletului de duhurile rautatii care s-au cuibarit in ea, precum ne
zice Domnul. Pentru ca, daca numai ne razboim cu patimile,
sfarsim prin a ne matura casa fara insa a ingadui harului
dumnezeiesc sa patrunda inlauntru, iar usa casei ramanand
deschisa, exista primejdia ca un numar si mai mare de duhuri rele
sa intre si sa se salasluiasca intr-insa (cf. Luca 11,24-26). Trebuie
mai degraba sa „sporim in cresterea lui Dumnezeu” (Col. 2,19) si sa
incepem, incetul cu incetul, a ne impodobi casa sufletului cu
lucrurile cele bune ale lui Dumnezeu.
Lepadarea de omul cel vechi dimpreuna cu faptele lui, adica lupta
cu patimile este fara indoiala un aspect negativ al procesului de
curatire, insa noi suntem chemati sa facem si ceva pozitiv:
„sa ne imbracam cu omul cel nou, care se innoieste, spre
deplina cunostinta, dupa chipul Celui Ce l-a zidit” (cf. Col.
3,10).
Incepem sa intelegem ca Hristos, Noul Adam, este adevaratul chip
al lui Dumnezeu in om. Hristos Se descopera pe Sine ca insusi
Chipul lui Dumnezeu si pentru ca Dumnezeu ni Se arata in trup,
ne dam seama ca omul a fost plamadit dupa chipul lui Hristos.
Omul este zidit dupa chipul Chipului, precum spun Parintii; noi nu
suntem chipul lui Dumnezeu, pentru ca atunci am fi de o fiinta cu

Dumnezeu, dar suntem ziditi dupa chipul Lui, adica suntem
oglindiri ale lui Dumnezeu produse de energiile Lui.

„Sfinte, de Dumnezeu insuflate, tu ai aflat in faptuire scara
spre contemplatie.”

Ba mai mult, atunci cand se curata chipul lui Dumnezeu in noi,
omul biruie toata dezbinarea pricinuita de cadere, asa incat
pentru el

Crucea faptuirii este stradania noastra personala de a omori
pacatosenia trupului; daca vom vietui dupa trup, vom muri, zice
Sfantul Pavel, dar daca vom ucide cu duhul cele ale trupului, atunci vom
trai vesnic (cf. Rom. 8,13). Prin purtarea acestei prime cruci noi
incercam sa biruim patimile, caci inca nu am ajuns la desavarsita
nepatimire. Cand omul ia asupra-si de bunavoie crucea curatirii
de toata lucrarea si pofta trupului, o noua vedere se naste
inlauntrul lui: Hristos i Se descopera in toata frumusetea Lui si
omul I se da cu totul. Tocmai la aceasta se gandea Sfantul Pavel
cand ne indemna ca „tot gandul [sa] il robim spre ascultarea lui
Hristos” (2 Cor. 10, 5). Cu alte cuvinte, trebuie sa ne lasam rapiti
de frumusetea, curatia, smerenia si blandetea lui Hristos, a
Arhetipului nostru.

„nu mai este elin si iudeu, taiere imprejur si netaiere
imprejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate si intru toti
Hristos“ (Col. 3, 11).
Cu alte cuvinte, Hristos devine viata noastra si, dupa cum spune
Sfantul Pavel, nu mai traim noi, ci Hristos traieste in noi (cf. Gal. 2,20).
In Epistola catre Coloseni, Apostolul vorbeste despre Hristos ca
fiind Capul Trupului de la Care toate „incheieturile si legaturile” (Col.
2,19) isi primesc hrana. Trebuie sa ramanem alipiti de Hristos
Care este Capul Trupului, Capul Bisericii, asa incat viata si
energia Lui sa curga fara oprelisti prin madularele Bisericii Sale,
ca sa ne umplem incetul cu incetul de curatia Lui dumnezeiasca.
Si atunci cand vom primi darul curatiei dumnezeiesti vom ajunge si
la starea de nepatimire. In Epistola catre Efeseni, Apostolul isi
exprima dorinta ca noi sa nu mai fim asemeni pruncilor care se
lasa „purtati incoace si incolo de orice vant al invataturii”, ci ca „tinand
adevarul, in iubire, sa crestem intru toate pentru El, Care este capul
– Hristos”, pana
„vom ajunge toti la unitatea credintei si a cunoasterii Fiului
lui Dumnezeu, la starea barbatului desavarsit, la masura
varstei deplinatatii lui Hristos” (Efes. 4,14-15; 4,13).
Aceasta crestere ontologica este urmarea fireasca a curatirii si
restaurarii noastre ca si chipuri ale lui Dumnezeu, Care ne
daruieste plinatatea, inaltimea, chiar masura lui Hristos Insusi.
Sfintii Parinti, mai cu seama Sfantul Grigorie Palama, vorbesc
despre doua cruci. Prima cruce este nevointa pe care o luam
asupra noastra de bunavoie, precum postul, plansul duhovnicesc,
metaniile,
rugaciunea;
aceasta
este
crucea praxis-ului, a
faptuirii. In troparul Sfintilor Sfintitilor Mucenici spunem:

Cea de-a doua cruce despre care vorbesc Sfintii Parinti este crucea
nepatimirii, cand nu mai suntem noi cei care trudim, caci toate
faptele noastre sunt calauzite acum de Duhul Sfant. Omul devine
„roibul” lui Dumnezeu, dupa cum spunea odata un preot grec,
adica este rapit de vederea lui Dumnezeu, este manat de Duhul
Sfant precum un cal de calaretul lui si incepe sa guste din
nepatimirea cea desavarsita si dumnezeiasca.
Cata vreme ne aflam inca in perioada de curatire a primei cruci,
nu vom fi statornici in niciuna din starile de despatimire pe care
ne este dat sa le traim, caci duhul nostru sufera multe schimbari
intrucat puterile sufletului nu sunt inca pe deplin curatite si
tamaduite. De pilda, la inceput, cand suntem plini de har,
inclinam sa ne rugam mult si pentru o vreme ni se pare ca mintea
s-a curatit si traim parca intr-o alta lume. Insa nu trebuie sa ne
amagim ca am ajuns deja la limanul nepatimirii. S-ar putea sa fi
dobandit o oarecare curatie a facultatilor noastre intelegatoare
datorita rugaciunii neincetate, dar nici dorintele si nici trupul
nostru nu au fost inca pe deplin curatite. Daca credem ca am ajuns
la nepatimire, atunci riscam sa cadem in inselare. Potrivit
Sfantului Simeon Noul Teolog, noi izbutim sa pastram harul si
rugaciunea neincetata, si sa inaintam cu hotarare pe calea

Domnului, numai atunci cand Lumina dumnezeiasca vine si ne
tamaduieste sufletul de toata rana.
Din viata Sfantului Grigorie Sinaitul aflam ca acesta a trait multi
ani fara sa fi avut vreun povatuitor in lucrarea duhovniceasca a
rugaciunii inimii, insa a avut multa ravna si in fiecare noapte
citea toata Psaltirea si facea nenumarate metanii. Se ruga
neincetat, insa nu cunostea mestesugul rugaciunii isihaste, asa
cum a fost el invatat de Sfantul Grigorie Palama, de Sfantul Paisie
Velicicovschi, de Sfantul Nicodim Aghioritul si de Staretii rusi din
secolul al XIX-lea. Insa el se daruise cu totul nevointei si postului,
virtuti despre care se spune ca valoreaza cat jumatate de
rugaciune. Sfantul Grigorie Sinaitul a excelat in virtute, insa
chiar si in manastiri astfel de oameni sunt o mustrare tacita la
adresa celor delasatori.
Astfel, unii dintre frati au inceput sa se simta stanjeniti de
prezenta lui, asa incat, in cele din urma, a trebuit sa paraseasca
Sinaiul. A plecat in Creta unde a intalnit niste Batrani iscusiti in
viata isihasta, de la care a invatat Rugaciunea lui Iisus. In biografia
sa se spune ca, in ciuda nestiintei sale, in doar doua saptamani
rugaciunea i-a intrat in inima, pentru ca inima ii era pregatita si
toate puterile sufletului i se curatisera prin nevointa din perioada
primei cruci, a faptuirii. Citim la Sfantul Teofan Zavoratul si la alti
Parinti ai Bisericii ca unii oameni primesc imediat darul
rugaciunii, datorita curatiei inimii lor.
Astfel, important este sa fim curati cu inima, caci chiar daca vom
plange de dimineata pana seara, rugaciunea nu va prinde
radacini in noi daca sufletul nostru nu va fi pe deplin
curatit. Sfantul Grigorie Sinaitul a dobandit si a stapanit
mestesugul acestei mari arte in doar doua saptamani, pentru ca
implinise mai inainte lucrarea pocaintei. In cele din urma, el a
parasit Creta pentru a se stabili in Sfantul Munte, unde a insuflat
un intreg „nor” de lucratori ai rugaciunii inimii. Datorita lui
Rugaciunea lui Iisus s-a raspandit pretutindeni in Balcani,
reinnoind viata intregii Biserici.
Dar sa revenim la stradaniile primei cruci, cea a
faptuirii. Rugaciunea singura nu poate sa curete sufletul, ea

trebuie impreunata cu plansul duhovnicesc, caci plansul
duhovnicesc zdrobeste toate patimile si vindeca puterile fiintei
noastre. Cand omul plange de bunavoie, chemand harul
Domnului, mintea si inima sa devin una. Fiinta lui isi
redobandeste intregia si astfel izbuteste sa implineasca poruncile
lui Hristos. De pilda, cel ce plange devine capabil sa iubeasca, de
vreme ce plansul duhovnicesc este felul in care raspundem cu iubirea noastra la atingerea iubirii dumnezeiesti.
Potrivit Sfantului Grigorie Palama, cand omul afla calea
plansului duhovnicesc, pana si trupul lui, sfintindu-se, devine
usor. Atunci
omul
izbuteste
sa
implineasca poruncile
lui Hristos, care il
invata sa-L iubeasca pe
Dumnezeu
cu
tot
cugetul, cu toata inima
si cu toata puterea
lui (cf.
Matei
22,37). Dar
cum
putem sa-L iubim pe
Dumnezeu cu toata
inima si cu tot cugetul
nostru cata vreme mintea si inima noastra sunt dezbinate, iar
puterile sufletului imprastiate? Doar in lucrarea plansului
duhovnicesc poate mintea sa se coboare si sa afle locul inimii si
intreaga noastra fiinta sa devina una. De aceea Sfintii Parinti
considera plansul duhovnicesc o virtute atotcuprinzatoare.
Aceasta lupta a curatirii de patimi este o perioada duhovniceasca
foarte bogata. In cartea Parintelui Sofronie despre Sfantul Siluan
citim ca atunci cand Sfantul Ioan Colov (cel mic de stat) a ajuns la
nepatimire, el s-a rugat sa se intoarca iarasi asupra lui razboiul
patimilor, pentru ca intelesese ca lupta lui fusese o jertfa
bineplacuta Domnului.[4] Imi vin in minte cuvintele Sfantului
Pavel:
„Va indemn, deci, fratilor, pentru indurarile lui
Dumnezeu, sa infatisati trupurile voastre ca pe o jertfa

vie, sfanta, bineplacuta lui Dumnezeu, ca inchinarea
voastra cea duhovniceasca, si sa nu va potriviti cu acest
veac, ci sa va schimbati prin innoirea mintii, ca sa deosebiti
care este voia lui Dumnezeu, ce este bun si placut si
desavarsit” (Rom. 12,1-2).
Astfel nevointa curatirii de patimi este inchinarea noastra
intelegatoare inaintea lui Dumnezeu; este jertfa de pocainta pe
care zi de zi I-o aducem lui Dumnezeu in rugaciune; este
inceputul preotiei imparatesti care se desavarseste in noi
atunci cand ajungem la acea stare duhovniceasca ce a
nascut rugaciunea scrisa pe sulul din
icoana Sfantului Siluan:
„Rogu-Te, milostive Doamne,
sa Te cunoasca in Duhul Sfant
toate noroadele pamantului.”
Adica, noi Ii aducem ofranda lui
Dumnezeu pocainta noastra si
cand Dumnezeu, cu harul Sau,
face ca ea sa rodeasca, atunci ne
deschide ochii sa vedem ca
intreaga lume are mare trebuinta
de harul Duhului Sfant, caci voia
Domnului este ca intreaga lume sa
se
mantuiasca. Si
atunci
o
suferinta uriasa pentru intreaga
lume pune stapanire pe inima noastra, asemenea suferintei pe
care a trait-o Hristos. De adancimea suferintei Lui ne dam seama
din cuvintele pe care le-a rostit in timpul Cinei celei de Taina:
„Parinte drepte, lumea pe Tine nu Te-a cunoscut” (Ioan 17, 25).
Asadar, atunci cand omul afla har inaintea lui Dumnezeu datorita
jertfei pe care o face pentru a dobandi curatia, Dumnezeu il
cheama la cea mai inalta jertfa, aceea de a se ruga pentru
mantuirea intregii lumi, asemenea sfintilor. Aceasta este
desavarsirea in noi a asemanarii cu Dumnezeu. Aceasta este
desavarsirea preotiei imparatesti.

PROGRAMUL LITURGIC 1 - 20 MARTIE
Sâmbătă 5 MARTIE:
Sfânta Liturghie și Parastas .............................................................. 9.00 AM
DUMINICA 6 Martie: Duminica Iertării
Utrenie și Sfânta Liturghie ................................................................. 8.00 AM
Luni 7 MARTIE: Începutul POSTULUI MARE
Pavecerniţa Mare și Canonul Sf. Andrei Criteanul ......................... 6.00 PM
Marţi 8 MARTIE:
Pavecerniţa Mare și Canonul Sf. Andrei Criteanul ......................... 6.00 PM
Miercuri 9 MARTIE:
Pavecernița Mare și Canonul Sf. Andrei Criteanul ........................... 6.00 PM
Joi 10 MARTIE:
Pavecerniţa Mare și Canonul Sf. Andrei Criteanul .......................... 6.00 PM
Vineri 11 MARTIE:
Sfântul Maslu și Moliftele Sf. Vasile cel Mare ................................ 6.00 PM
Sâmbătă 12 MARTIE:
Sfânta Liturghie și Parastas ............................................................... 9.00 AM
Vecernie ..................................................................................................... 6.00 PM
Duminică 13 MARTIE: DUMINICA ORTODOXIEI
Utrenie și Sfânta Liturghie .................................................................. 8.00 AM
Miercuri 16 MARTIE:
Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite .......................................... 6.00 PM
Vineri 18 MARTIE:
Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite .......................................... 6.00 PM
Sâmbătă 19 MARTIE:
Sfânta Liturghie și Parastas ............................................................... 9.00 AM
Vecernie ...................................................................................................... 6.00 PM
Duminică 20 MARTIE: DUMINICA SF. GRIGORIE PALAMA
Utrenie și Sfânta Liturghie ............................................................... 8.00 AM
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