GLASUL
DOMNULUI
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va deschide,
voi intra la el, şi voi cina cu el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)

Evanghelia*: Ioan 1, 43-51

Î

n vremea aceea, Iisus a vrut să meargă în Galileea şi l‐a
găsit pe Filip. Şi i‐a zis Iisus: „Urmează‐Mi!” Iar Filip era
din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip l‐a
găsit pe Nata-nael şi i‐a zis: „Noi L‐am aflat pe Acela despre
Care au scris Moise în lege şi profeții, pe Iisus, fiul lui Iosif
din Nazaret”. Şi i‐a zis Natanael: „Din Nazaret poate fi ceva
bun?…”. Filip i‐a zis: „Vino şi vezi!” Iisus l‐a văzut pe
Natanael venind către Dânsul şi a zis despre el: „Iată
într’adevăr israelit întru care nu este vicleşug!” Natanael I‐a
zis: „De unde mă cunoşti?” A răspuns Iisus şi i‐a zis: „Mai
înainte ca Filip să te fi chemat, te‐am văzut când erai sub
smochin”. Răspunsu‐I‐a Natanael: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui
Dumnezeu, Tu eşti Regele lui Israel!” Răspuns‐a Iisus şi i‐a
zis: „Pentru că ți‐am spus că te‐am văzut sub smochin, de
aceea crezi? Mai mari decât acestea vei vedea”. Şi i‐a zis:
„Adevăr, adevăr vă spun: De acum veți vedea cerul
deschizându‐se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu‐se şi
pogorându‐se peste Fiul Omului!”
* ) Texte preluate din Biblia, ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000 (citată pe scurt: Biblia Bartolomeu)
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Ortodoxia - firea omului
Părintele Rafail Noica

B

iserica ortodoxă nu este o Biserică între altele, ci este, pur și simplu,
firea în care Dumnezeu l-a creat pe om. Esența Ortodoxiei este firea
omului. Și a luat în istorie nume de “dreaptă slăvire”, nume foarte frumos și
foarte sugestiv, adică nume care trădează, dacă vreți, ceea ce au căutat
Părinții cei adevărați, care n-au căutat nici slavă lumească, nici filosofie mai
adevărată, ci au căutat un singur lucru: să rămână în dreapta slăvire,
descoperită de Însuși Dumnezeu; au încercat să păstreze nestricată viziunea
acestei firi omenești.
(…) Prin cădere, omul a ieșit din această fire, a căzut din firea lui și a trebuit
ca Însuși Dumnezeu să vină în istoria omului, să-Și “suflece mâinile” și să
spună: “Uite, omule, vin Eu să fiu om, căci tu n-ai aflat, n-ai știut cine ești”.
Dumnezeu a venit în istorie să fie El om, a trăit toate nefericirile noastre și
toate rezultatele căderii noastre, a trebuit să trăiască și moartea noastră, să
treacă și prin iad și acolo Dumnezeu a dat o singură lovitură. Până acolo
Dumnezeu a fost blând ca un miel, dar acolo Mielul a distrus porțile iadului
și, cum cântăm la Înviere, prin moartea Lui a biruit moartea. A săvârșit un
lucru pe care primul Adam n-a știut și n-a putut să-l săvârșească, din cauza
căderii. Dar prin Înviere, Înălțare și ședere de-a dreapta Tatălui, El a parcurs
drumul pe care ar fi trebuit să-l facă măcar un om și, deci, în Hristos, omul
s-a desăvârșit și s-a schimbat. Acesta este sensul Noului Testament.(…)
Căutăm cu nesaț viața adevărată, în toate direcțiile vieții noastre, prin
cultură, prin călătoriile noastre duhovnicești, ba chiar și în păcat. Și în păcat
omul, până la urmă, își caută menirea lui cea adevărată. Dar păcatul ne este
adevăr și de aceea ceea ce Domnul nu ne-a dat ca poruncă, noi numim
păcat, nu în sens moral sau etic, ci în sens ontologic, al firii. Chiar dacă noi
nu înțelegem deplin poruncile, avem încredere în Dumnezeu, Care ne-a
dezvăluit nouă ceea ce știe El mai bine că ne trebuie, fiindcă El ne-a făcut și
El ne dezvăluie, prin cuvintele Sale, care sunt năzuințele noastre și unde
găsim hrana ce o căutăm cu atâta poftă, adică viața veșnică.
(…) existența noastră aici, pe pământ, nu este decât al doilea stagiu al
trecerii noastre dintre neființă întru ceea ce ne cheamă Dumnezeu, ființa lui
Dumnezeu, adică veșnicia. Primul stagiu a fost viața noastră în pântecele
maicii noastre. A fost o gestație “mecanică”, unde s-a format sistemul
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acesta, trupul acesta, potrivit pentru a putea trăi în existența pământească, pe
care ne-o dă Dumnezeu. În existența aceasta, se petrece a doua gestația; am
murit ca să ne năștem aici, am murit pentru viața noastră precedentă, în
pântecele maicii, și acum începe, de când ni se conturează personalitatea,
dialogul nostru cu Dumnezeu. De acum, Dumnezeu nu mai face nimic în viața
noastră, decât dacă Îl lăsăm, dacă zicem “Amin” cuvântului Lui. Dacă avem încredere în El, ne arată ce poate și ce vrea să facă cu noi și, prin acest dialog între sufletul nostru și Dumnezeu, Părintele ceresc continuă creația omului, de data asta
nu fără voia omului. Nimic nu face fără voia noastră (este foarte importantă noțiunea aceasta a libertății omului); Dumnezeu face apel la libertatea noastră și ne
învață în viața aceasta că și ea este o “gestație” pentru viața ce va să fie, adică
viața veșnică. În pântecele maicii noastre ni se formau mădularele, de care
n-aveam nevoie acolo. Ce căutau acolo mâini și picioare; ce aveam de făcut cu
nasul, cu ochii și cu gura? Acestea erau însă pentru viața ce avea să fie după
aceea.
Mulți dintre intelectualii noștri se smintesc și nu cred în rugăciune, nu cred în
duhovnicie și pare normal așa; cu intelectul rămas în limitele vieții acesteia, nu se
poate vedea o rațiune a lucrurilor duhovnicești, fiindcă ele sunt mădularele vieții
ce va fi. Spre deosebire însă de starea dinainte de naștere, Dumnezeu nu ne formează mădularele acestea decât prin voia noastră liberă, care voie se exprimă
prin credința pe care ne încurajează Dumnezeu să o avem și o cultivă în noi. Zic
că: Dumnezeu în noi, mai mult decât o cultivăm noi. Deci, răspunzând prin liberul
nostru arbitru lui Dumnezeu, Îi dăm putința să continue în noi creația Sa;
Dumnezeu ne învață în viața aceasta să începem noi înșine să tăiem ombilicul
dintre noi și pântecele creației acesteia. Și aici începe, în starea căzută a omului,
durerea și tragismul vieții duhovnicești, care trebuie văzute în perspectiva vieții
veșnice. Și, precum pruncul, în pântecele maicii sale, nu știe nimic, ci lasă firea să
facă ce știe ea cu el, așa și noi, în pântecele vieții acesteia, să ne încredințăm întru
totul Domnului.
Și chiar să colaborăm, prin rugăciune și prin participarea la Tainele Bisericii, care
sunt energiile vieții ce va să fie. Începând de la Botez, despre care Sfântul Pavel
zice că este deja o moarte în Hristos – ne pogorâm în moarte, în apa botezului, și
ieșim din ea înnoiți întru viața cea nouă, în Hristos; prin eforturile ascetice ale
vieții noastre, învățăm, puțin câte puțin, să ne îndreptăm, să ne detașăm, în
măsura în care ne este cu putință, de elementele vieții acesteia și să gustăm
ceva din viața cea veșnică, adică al treilea stadiu. Vom muri până la urmă și
trupește, vom muri definitiv vieții asteia, ca să ne putem naște definitiv în cea
care va să fie. (...)
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Vitamine duhovnicești
Despre smerenie

Postul - Cădere și ridicare

Cuvântul “umilinţă" vine de la cuvântul latin
“humus", care înseamnă pământ roditor.
Pentru mine, umilinţa nu este câtuşi de puţin
ceea ce credem cel mai adesea că este: modul
bleg prin care încercăm să ne închipuim că
suntem cei mai mari ticăloşi şi prin care
încercăm să-i convingem pe ceilalţi că felul
nostru artificial de a ne purta dovedeşte că
suntem constienti de asta.

’’Scoală-te, suflete adormit şi istovit de păcate – scoală-te

Umilinţa împărtăşeşte statutul pământului.
Pământul este întotdeauna acolo, ca şi cum ar
fi de la sine înţeles, niciodată amintit,
întotdeauna călcat în picioare, locul în care
aruncăm şi vărsăm tot ceea ce respingem şi
tot ceea ce este de prisos. El este acolo, tăcut
şi acceptând totul şi, într-un mod miraculos,
prefăcând tot acest refuz într-o nouă bogăţie,
în ciuda degradării, transformând stricăciunea
însăşi într-o putere a vieţii şi într-o nouă sursă
de rodnicie, deschis către soare, deschis către
ploaie, gata să primească orice sămânţă o
plantăm pentru a da înapoi de treizeci de ori,
de şaizeci de ori şi de o sută de ori mai mult
pentru fiecare.

defăimarea de sine; am căzut prin nepocăintă, să ne

şi te va sfinţi Hristos! Ai fost deja sfinţit şi ştii ce mare este
fericirea celor sfinţiţi! Umple-te iar de rână pentru acelaşi
lucru şi scoală-te! Iată, acum este vremea bine primită,
iată, acum este ziua mântuirii!’’
Am căzut prin mâncare, să ne străduim a ne ridica prin
post; am căzut prin părerea de sine, să ne ridicăm prin
ridicăm prin lacrimile străpungerii; am căzut prin lenevie şi
uitare de Dumnezeu, să ne ridicăm prin grija de mântuire
şi frica de Dumnezeu; am căzut dedându-ne plăcerilor, să
ne ridicăm prin vieţuire aspră şi îndurare de bună voie a
lipsurilor; am căzut prin înstrăinarea de Biserică, să ne
ridicăm prin mersul în casa lui Dumnezeu; am căzut
ascultând cântece ruşinoase şi îngăduindu-ne să dansăm,
să ne ridicăm prin ascultarea cântecelor bisericeşti şi prin
metanii dese; am căzut prin multa vorbire, să ne ridicăm
prin tăcere; am căzut prin împrăştiere, să ne ridicăm prin
însingurare şi păzirea luării aminte; am căzut prin

ascultarea de vorbe deşarte şi citirea de cărti deşarte, să
I-am spus acestei femei: “învaţă să fii la fel
ne ridicăm prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu şi citiînaintea lui Dumnezeu; abandonată, predată,
neaşteptând să primeşti nimic de la oameni şi rea de cărţi mântuitoare.
totul de la Dumnezeu".
Să ne folosim de vremea mântuitoare a postului aşa cum ne

(Sursa: ”Şcoala rugăciunii”, arată mama noastră cea înţeleaptă şi grijulie, Sfânta
Mitropolitul Antonie de Suroj, Ed. Sophia) Biserică. Să ne folosim de ea, fiindcă nu ştim de ni se va mai
da o vreme ca aceasta – şi cine vrea să rămană în cădere şi
să se înfăţişeze în cealaltă viată căzut? Acesta, poate, este
cel din urmă an când mai suntem lăsaţi între cei vii, poatepoate vom aduce roadele pocăinţei, poate-poate ne vom
îndrepta. Şi dacă nici acum nu ne vom îndrepta, vom fi tăiaţi
şi aruncaţi în foc. Având acest lucru în gând, să luăm
hotărârea ca de acum, intrând în post, să intrăm şi în
nevoinţele ridicării din cădere. Asta cere de la noi Domnul;
asta aşteaptă Sfânta Biserică, asta doresc toţi sfinţii lui
Dumnezeu, ce se gândesc la noi cu grijă şi privesc cu
împreună-pătimire la abaterile vieţii noastre! Amin!
(Sursa: ‘’Predici’’, Sfântul Teofan Zăvorâtul
, Ed. Sophia 2009)

