
Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul 
Tesalonicului, vieţuitor în sec.14 (†1359), 
unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii 
Ortodoxe, care prin activitatea, scrierile şi 
învăţătura sa a înscris un capitol nou în teo-
logia şi spiritualitatea ortodoxă, fiind pro-
motorul unui curent nou numit „isihasm”.

Sfântul Grigorie Palama învaţă că sfinţii, 
prin credinţă puternică, aspre nevoinţe şi 
rugăciune neîncetată, pot ajunge încă din 
viaţa aceasta la dobândirea Luminii Dum-
nezeieşti necreate, pe care o simt ca Slavă 
Dumnezeiască ce se revarsă în mintea şi 
inimile lor.

Această Lumină necreată a strălucit pe 
Tabor când Mântuitorul S-a schimbat la 
Faţă. Dumnezeu comunică prin energiile 
Sale necreate cu întreaga Creaţie susţinând 
pe toate în existenţă şi conducându-le la 
desăvârşire. În Sfintele Taine ale Bisericii 
ne împărtăşim cu aceste puteri harice ale 
energiilor necreate ale lui Dumnezeu prin 
care intrăm în comuniune cu Creatorul 
nostru, devenind fii ai Lui prin har. Acesta 
este temeiul Îndumnezeirii noastre.

De asemenea Sfântul Grigorie a fost un 
dascăl iscusit al rugăciunii neîncetate (sau 
rugăciunea inimii cum este cunoscută): 
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dum-

Duminica a Doua  
Din Postul mare

nezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul” pe 
care a practicat-o el şi ucenicii lui. Omul 
sfinţit prin rugăciune neîncetată, cu mintea 
coborâtă în inimă, copleşit de căldura iubirii 
lui Dumnezeu, se uneşte tot mai mult cu 
Ziditorul său, primind în dar vederea 
Luminii Dumnezeieşti şi înţelegerea mai 
presus de raţiune a tainelor Împărăţiei 
Cerurilor.

În acest urcuş duhovnicesc spre 
desăvârşire, un element important este şi 
despătimirea, adică lepădarea de patimi şi 
agonisirea prin nevoinţe, smerenie şi 
rugăciune a virtuţiilor care ne deschid uşa 
Împărăţiei şi ne strămută în Slava lui 
Hristos.

Isihasmul, aşa cum a fost ilustrat de 
Sfântul Grigorie Palama, va primi peste 
mai bine de 4 veacuri (sec. 18) o nouă 
strălucire în Ţările Române, prin lucrarea 
Sfântului Paisie de la Neamţ, ctitorul Filo-
caliei româneşti, care a creat o adevărată 
şcoală de spiritualitate ortodoxă şi trăire 
monahală, de neoisihasm românesc, curent 
numit „Paisianism”.

Prin pocăinţă sinceră, despătimire şi 
rugăciune neîncetată să urcăm şi noi trepte 
spre Lumina Slavei lui Hristos. ❖ 

Părintele Eugen Moraru
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Duminica a Doua Din Post
(a Sf. Ier. Grigorie Palama)

Sf. Cuv. Teofan MărTuriSiTorul, 
Sf. ier. GriGorie DialoGul, 

epiSCopul roMei;  
Sf. Cuv. SiMeon noul TeoloG

Sfânta Evanghelie rânduită  
pentru Duminica a doua din Postul Mare,  

prin pericopa de la Marcu (2, 1-12),  
ne arată în mod deosebit puterea 

vindecătoare a Mântuitorului nostru  
Iisus Hristos. El vindecă în Capernaum  

un om paralizat, redându-i acestuia 
sănătatea sufletească şi trupească,  

căci înainte de a-l vindeca de boala trupului,  
ca un Dumnezeu, îi iartă păcatele, 

vindecându-l mai întâi la suflet, arătându-ne 
 nouă tuturor legătura dintre boală şi păcat.

A flat în neputinţă şi în impo-
sibilitatea de a ajunge la Hristos 
ca să fie vindecat, este ajutat de 4 

oameni, care, cu credinţă şi iubire milostivă, 
îl coboară prin acoperiş în faţa Mântuitorului 
pe frânghiile unei compasiuni sincere. 
Mântuitorul îi iartă păcatele redându-i 
calitatea de fiu: „Fiule, iertate sunt păcatele 
tale… ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta.”

Slăbănogul a auzit cuvântul „fiu”, şi 
fiind iertat de păcate, înfiat prin har de 
către Tatăl Ceresc şi lipindu-se ca un fiu de 
Cel fără de păcat, a devenit şi el lipsit de 
păcate, prin iertarea păcatelor dată lui de 
Hristos.

Învăţăm din Evanghelia de azi că trebuie 
să ne îngrijim de iertarea păcatelor, prin 
Taina Spovedaniei, adică să ne vindecăm 
sufletul cel slăbănogit şi puterea lui Hristos 
ne va întări şi ne va ajuta să dobândim şi 
vindecarea trupească..

De asemenea, exemplul celor 4 oameni 
care cu credinţă l-au adus pe cel paralizat la 
Hristos să-l urmăm şi noi, ajutând pe cei 
bolnavi, pe cei lipsiţi de ajutor şi care aş-
teaptă rugăciunea şi iubirea noastră 
milostivă.

Acum în Postul Mare, pe funiile 
smereniei, pocăinţei şi rugăciunii, să 
coborâm şi noi sufletul nostru cel paralizat 
de păcate, de nelucrare sau indiferenţă, în 
faţa lui Hristos dobândind tămăduirea.

Tot în Duminica aceasta se pomeneşte şi 



Dacă la spovedanie spunem  
mai ales păcatele ce se văd  

şi se descoperă uşor de către noi  
şi de către ceilalţi,  

despre lipsa smereniei şi fiica ei, mândria, 
vorbim de puţine ori.  

De multe ori cu falsă smerenie!

Lipsa smereniei se cunoaşte în viaţa 
de zi cu zi, căci fiecare a ajuns să se 
priceapă la toate şi să-şi dea cu 

părerea în toate, lumea politică şi legislativă 
fiind unul dintre câmpurile în care în ultima 
vreme ne credem toţi doctori. Nu-i mai 
auzim pe ceilalţi, nu le mai ascultăm 
părerea, ba dimpotrivă, ne impunem doar 
punctul nostru de vedere, fără drept la 
replică sau chiar opinie. Aşadar, poate mai 
mult ca niciodată este înţelept să ne aplecăm 
în acest post asupra smereniei, despre care 
atât de frumos ne vorbea mitropolitul 
Ardealului Antonie Plămădeală. (n.r.)

Gândul smerit îşi are şi el  
îngerul său

Acesta apără de mândrie şi de slava 
deşartă. Pentru ca în afară să nu se manifeste 
un om orgolios, dispreţuitor, cu înalte 
păreri despre sine, socotindu-i pe ceilalţi 
inferiori şi proşti, e nevoie de ordine în 
interior. Tot în gând. Tot în inimă. Dacă e 
ordine acolo, va fi ordine şi în manifestările 
exterioare. Dacă nu e ordine acolo, va fi 
dezordine şi în manifestările exterioare. Şi 
chiar dacă o falsă smerenie în afară va 
putea ascunde dezordinea dinlăuntru, mult 
nu o va putea ascunde. Orgoliul din gând 
îşi va da în petec, mai devreme sau mai 
târziu. Numai din gândul smerit poate 
izvorî apa curată a modestiei. Chiar dacă 
eşti mai dotat decât alţii, mai învăţat, mai 
sus pus pe scara valorilor şi a funcţiilor în 
societate, gândul smerit te va învăţa cum să 
te comporţi fără ca înălţimea ta să-i jeneze 
pe ceilalţi. Ba chiar, numai în aceste condiţii 
ceilalţi îţi vor recunoaşte valoarea. Altfel 
ţi-o vor pizmui, ţi-o vor reproşa, te vor urî 
pentru ceea ce îi depăşeşte şi tu ţii să se 
vadă.

Cele pe care nu le ştii şi nu le faci
Gândul smerit te face să te gândeşti mai 

mult la cele pe care încă nu le ştii, pe care 
încă nu le ai, pe care încă nu le-ai făcut, 
mai mult decât la cele pe care le-ai făcut, 
decât la cele pe care le ştii şi le ai. La ceea 
ce nu eşti, decât la ceea ce eşti. El te face să 
te simţi sărac de ceea ce nu ai, nu bogat de 
ceea ce ai şi să recunoşti şi valorile altora, 
poate de altă natură, dar nu inferioare şi 
poate în plus faţă de cele ale tale.

Smerenia cultivă suflete alese
Gândul smerit modelează suflete deli-

cate, îndatoritoare, comunicative, priete-
neşti, deschise. Şi cum mândrii nu plac 
oamenilor, tot aşa nu-i plac nici lui 
Dumnezeu. „Dumnezeu stă împotriva celor 

Să petrecem perioada Postului Mare cu Sfântul Efrem Sirul (III)

Dumnezeu celor mânDri le stă împotrivă,  
iar celor smeriţi le Dă har

mândri, dar dă har celor smeriţi” (Iacov 4, 
6; I Petru 5, 5). Cel mândru e şi rău (Ps. l0, 
2), de aceea se spune în Cartea Proverbelor 
că „mândria merge înaintea pieirii” (Prov. 
l6, l8).

Smerenia îşi are loc  
şi printre cei mai buni dintre noi

Sunt, desigur, printre noi şi în lume, 
oameni dotaţi cu daruri deosebite, pictori, 
sculptori, scriitori, profesionişti desăvârşiţi 
în multe domenii, în economie, în finanţe, 
în administraţie, sunt oameni care au 
învăţat mult şi ştiu multe. Aceştia pot avea 
tendinţa mândriei cu realizările şi darurile 
lor şi pot părea îndreptăţiţi. Ei cer recu-
noaşterea unei stări de fapt, nu a unor 

pretenţii neîndreptăţite. 
Şi totuşi, rugăciunea 

Sfântului Efrem, de ce-
rere a „gândului smerit”, 
îşi are loc şi în viaţa şi 
gândirea unora ca aces-
tora. Căci atunci când ai 
dat tot ce poţi, când ai 
creat opere de valoare pe 
măsura talentului sau 
geniului tău, poţi oare fi 
sigur că nu se putea şi mai 
bine şi mai mult? Poţi fi 
sigur că nu te-ai lovit de 
nişte limite?
Mereu avem încă multe  

de învăţat şi de făcut
Gândul smerit e tocmai 

acela care recunoaşte li-
mitele peste care nu mai 
poate trece. A nu te semeţi 
cu ceea ce ai acumulat şi 
cu ceea ce ai realizat, ci a 
te smeri din cauza celor 
pe care nu le-ai realizat 
încă şi pe care n-ai reuşit 
să le cunoşti, iată semnul 
gândului smerit. Căci unde 
e atotştiutorul? Unde e cel 

care poate spune: ştiu tot, nu mai am nimic 
de învăţat! Tot ce ne-a rămas necunoscut e 
prilej de gând smerit. Şi tot ce au făcut alţii 
înaintea noastră, de asemenea.

Smerenia – începutul înţelepciunii
Se spune că marele compozitor Gounod 

ar fi spus odată unor tineri elevi ai săi: „Cu 
cât creşti şi devii mai mare în creaţiile tale, 
cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi cu 
mai mare smerenie pe marii creatori 
dinaintea ta. La vârsta voastră ziceam: 
„Eu”. Eu eram cel mai mare. Când am 
împlinit vârsta de 25 de ani, am început să 
zic: „Eu şi Mozart”. Astăzi zic: „Mozart!”. 
Iată şi un exemplu de smerenie delicată şi 
pedagogică. ❖

Ce este smerenia?
căci credinţa este smerenie a minţii; 
ascultarea, smerenie a voii; pocăinţa, 
smerenie a poftelor şi a patimilor. Iar pilde 
alese de smerenie găseşte creştinul în viaţa 
Maicii Domnului şi a sfinţilor.

Roadele smereniei
1) Ascultarea de Dumnezeu şi recunoştinţa 

faţă de El; 2) Căinţa pentru păcate şi dorinţa 
de a conlucra cu harul sfinţitor; 3) Pacea 
sufletului; 4) Înfrânarea imboldului după 
laude şi măriri deşarte; 5) Cinstirea, dragostea, 
dreptatea şi îngăduinţa faţă de aproapele.

Păcatele împotriva smereniei
Se cuprind în mândrie, adică în patima 

de a se înălţa pe sine peste măsură, din care 
răsar multe alte rele. Mândria însă este un 
păcat subţire, pe care cu greu îl recunoaştem 
în noi şi mai greu ne despătimim de el. ❖

Smerenia este virtutea prin care 
creştinul recunoaşte că toate darurile 
şi însuşirile sale bune le-a primit de 

la Dumnezeu şi de aceea nu se mândreşte 
cu ele. „Ce ai, pe care să nu-l fi primit; iar 
dacă l-ai primit, de ce te făleşti, ca şi cum 
nu l-ai fi primit?” (I Cor. 4, 7). Smerenia 
cere omului să-şi recunoască slăbiciunile 
sale, dar să nu treacă cu vederea părţile 
bune ale aproapelui. Dar smerenia nu se 
împotriveşte cinstirii şi dragostei de sine.

Smerenia este necesară mântuirii
Fără ea nu poate avea loc lucrarea 

harului dumnezeiesc, nici credinţa desă-
vârşită, nici rugăciunea cuviincioasă, nici 
pocăinţa adevărată şi nici stăruinţa în bine. 
Smerenia este una dintre cele mai alese 
virtuţi creştine, fiind temelia celorlalte, 



Continuă colecta pentru Fondul Central 
Misionar cu scopul ajutorării bisericilor 
cu resurse financiare limitate din ţară 

şi din diaspora, şi finanţarea unor programe 
sociale pentru susţinerea persoanelor cu 
posibilităţi materiale reduse. Colecta va avea 
loc în fiecare din următoarele două duminici, 
până pe 26 martie 2017, dată la care colecta se 
va încheia.

Fondul este destinat întreţinerii, restaurării 
şi pictării sfintelor lăcaşuri de închinăciune, 
precum şi activităţilor misionare din ţară şi din 
diaspora, în special pentru susţinerea unor 
activităţi de interes naţional bisericesc. ❖

Introducerea parteneriatelor civile face parte 
dintr-o strategie bine pusă la punct  

a celor care urmăresc redefinirea căsătoriei. 
Legalizarea parteneriatelor civile a precedat 
redefinirea căsătoriei în aproape toate ţările 

care au acceptat în final căsătoriile  
între persoane de acelaşi sex. 

Insistenţa cu care se dezbate posibilita-
tea introducerii parteneriatelor civile 
face parte din strategia de a influenţa 

opinia publică pentru a accepta legalizarea 
parteneriatelor civile. Oficializarea parte-
neriatelor sau a uniunilor civile precede în 
mod inevitabil redefinirea căsătoriei. Se 
foloseşte teoria paşilor mărunţi. Să luăm 
aminte că în fiecare ţară care a legalizat 
parteneriatele civile, a urmat la numai 
câţiva ani legalizarea căsătoriilor între 
persoanele de acelaşi sex.

Aşadar, cu paşi repezi se trece de la ❶ 
dezincriminarea practicilor homosexuale, 
la ❷ introducerea legislaţiei anti-
discriminare care protejează persoanele 
homosexuale. Etapa următoare este ❸ 
introducerea parteneriatelor sau a uniunilor 
civile, care duce la accelerarea legalizării 
căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex.

În contextul european, primele două 
etape sunt aproape irelevante, deoarece 

ţările care fac parte din Consiliul Europei 
au dezincriminat practicile homosexuale 
ca efect al jurisprudenţei Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, iar orice ţară care vrea 
să devină membru al Uniunii Europene 
trebuie să introducă legislaţia antidiscri-
minatorie, care să protejeze persoanele 
homosexuale.

Analiştii spun că a treia etapă este 
importantă, pentru că odată acceptată 
etapele premergătoare, acceptarea căsă-
toriei dintre persoanele de acelaşi sex va fi 
percepută ca un pas mic. 

Proiectul de lege de parteneriat civil 
propus de Remus Cernea în toamna anului 
trecut, a primit în luna februarie aviz 
favorabil din partea Comisiei pentru 
egalitate de şanse şi a Comisiei pentru 
drepturile omului de la Camera Deputaţilor. 
Proiectul trebuie să primească însă şi un 
raport din partea Comisiei Juridice şi apoi 
un vot în plen.

Având în vedere aceste avize, Patriarhia 
Române a luat atitudine, Biroul de presă al 
acesteia transmiţând următorul comunicat:

„Patriarhia Română priveşte cu îngri-
jorare demersurile legate de eventuala 
oficializare a aşa-zisului „parteneriat civil”, 
acţiuni materializate într-un proiect de lege 
aflat în acest moment pe agenda Camerei 
Deputaţilor. 

Considerăm că instituţionalizarea unei 
forme alternative de familie este contrară 
credinţei creştine şi tradiţiei poporului 
român, cu posibile consecinţe grave pentru 
viaţă morală, familială şi socială a 
acestuia. 

Din punct de vedere creştin, dar şi 
constituţional, cu excepţia adopţiei şi a 
înrudirii de sânge, familia se naşte exclusiv 
prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. 
Parteneriatul civil nu ar face decât să 
încurajeze concubinajul şi să derespon-
sabilizeze pe cei doi parteneri în detrimentul 
mamei şi al copilului. Mai precis, cadrul 
legal care protejează în mod optim 
„creşterea, educaţia şi instruirea copiilor” 
este doar familia (art. 48, al. 1 din 
Constituţia României). 

PrograMul bISErICII ŞErban Vodă În PErIoada 12 - 19 MartIE 2017
ZIua ora SluJbE/activităţi
Duminică 12 martie 0800-1200 Duminica a 2-a din Post (a Sf Ier. Grigorie Palama) - Utrenia, 
  Sfânta Liturghie
Miercuri 15 martie 0800-0930 Liturghie Darurilor mai înainte sfinţite
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 17 martie 0730-0930 Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 18 martie 0730-1000 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor; Citirea sărindarelor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 19 martie 0800-1200 Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci) - Utrenia, Sfânta Liturghie

orarul CEntruluI ParohIal PEntru CoPII SI tInErEt
Ziua ora Meditaţii Cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasele VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Marţi 1400-1500 Limba engleză – începători Prof. Paşcanu Mariana
Marţi 1500-1600 Limba engleză – avansaţi Prof. Paşcanu Mariana
Miercuri 1500-1600 Limba română- clasele VII-VIII Prof. Cioabă Cristina
Joi 1400-1530 Limba română / matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică  1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul

Colecta pentru Fondul 
Central Misionar

Încercările de redefinire a familiei 
naturale şi tradiţionale, confirmată moral 
şi legislativ de-a lungul istoriei umanităţii, 
par să facă parte dintr-o agenda ideologică 
care discreditează valorile şi binefacerile 
sociale ale familiei. 

Biserica Ortodoxă Română va continuă 
să apere şi să promoveze valorile fun-
damentale ale familiei tradiţionale, benefice 
pentru prezentul şi viitorul societăţii 
româneşti.” ❖

Mergem în vizită la copiii  
de la Centrul „Sf. Margareta” 

Au trecut deja trei luni de când i-am 
vizitat pe micuţii de la Centrul „Sf. 
Margareta”. Deci ne pregătim su-

fleteşte, dar şi cu daruri, să mergem la ei în 
săptămâna dinaintea Floriilor. 

Aşadar, toţi cei care vor şi pot, sunt aşteptaţi 
cu darul lor, mai mic sau mai mare, după 
posibilităţi şi mărimea sufletului lor. Prilej mai 
nimerit ca postul pentru a împleti rugăciunea 
cu milostenia nu există, iar noi ştim cât de 
binevenit este darul nostru pentru toţi cei de la 
Centrul „Sf. Margareta”, copii şi cei care au 
grijă de ei.

Cei care vor să contribuie, o pot face la 
biserica Şerban Vodă, specificând că dăruiesc 
pentru copiii de la Centru sau pot lua legătura 
cu doamna coordonatoare a Sectorului Social - 
Ioana Rusu, la biserică sau la numărul de telefon 
0721 258 471 

Vă mulţumim pentru dragostea pe care aţi 
arătat-o de fiecare dată. 

Vă vom ţine la curent cu orice informaţie 
legată de vizita pe care o vom face, comunicându-
vă data şi ora la care vom pleca în vizită. ❖

un nou Pas sPre reDefinirea  
familiei traDiţionale



ContrIbuŢIa EnorIaŞIlor ParohIEI ŞErban Vodă PEntru anul 2017 a FoSt StabIlItă la 100 lEI

un altfel de decalog al postului

postim pentru că îl iubim pe Dumnezeu

P reafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, a acordat 
vineri, 24 februarie 2017, Ordinul 

„Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” 
regizorului Marian Ciripan, reprezentantul 
Companiei de Teatru „Civic Art CvM” – 
Bucureşti. Ordinul a fost acordat în cadrul unei 
întâlniri care a avut loc la Reşedinţa patriarhală, 
ca semn de apreciere pentru activitatea 
deosebită de promovare a artei, culturii creştine 
şi spiritualităţii româneşti, în mod special în 
anul comemorativ 2016, închinat Sfântului 
Ierarh Martir Antim Ivireanul.

Potrivit comunicatului Biroului de presă al 

regizorul Marian Ciripan a fost decorat de Patriarhul românei

M-am întrebat de multe ori ce este  
postul ... fără post. Pentru că noi, ortodocşii 

avem din ce în ce mai mult tendinţa  
de a interpreta după noi,  

uneori chiar după bunul nostru plac, 
poruncile dumnezeieşti şi bisericeşti.  

Nu face excepţie nici porunca a doua bisericească, 
de a ţine toate posturile de peste an. 

Căci, spune catehismul ortodox: „Pos-
tul este înfrânarea de toate mân-
cărurile, sau, la caz de boală, numai 

de unele, de asemenea şi de băuturi şi de toate 
cele lumeşti şi de toate poftele cele rele, 
pentru ca să poată creştinul să îşi facă 
rugăciunea lui mai cu înlesnire şi să îi fie 
milostiv Dumnezeu. Încă şi pentru a ucide 
poftele trupului şi a primi harul lui 
Dumnezeu...”. Vrem să primim harul lui 
Dumnezeu, ajutorul Său necondiţionat, dar 
noi drămuim jertfa de iubire, postul, pe care 
suntem datori să o facem. Sau îl ţinem o 
săptămână, două, prin alegere, motivând 
sănătatea precară sau condiţii de muncă şi 
sociale. Oare este INTOTDEAUNA aşa?

Iarăşi, postul este o faptă de virtute, un 
exerciţiu de înfrânare a poftelor trupului şi de 
întărire a voinţei, o formă de pocăinţă, deci 
mijloc de mântuire. În acelaşi timp este şi un 
act de cult, adică o faptă de cinstire a lui 
Dumnezeu, pentru că el este o jertfă, o 
renunţare de bună voie la ceva care ne este 
îngăduit, izvorâtă din iubirea şi respectul pe 
care îl avem faţă de Dumnezeu. 

Postul este şi un mijloc de desăvârşire, de 
omorâre a voii trupului, un semn văzut al 
râvnei şi sârguinţei noastre, spre asemănarea 
cu Dumnezeu şi cu îngerii, care n-au nevoie 
de hrană. „Postul este lucrul lui Dumnezeu, 
căci Lui nu-I trebuie hrană - zice Sf. Simion 
al Tesalonicului. Este viaţă şi petrecere 
îngerească, pentru că îngerii sunt fără hrană. 
Este omorârea trupului, că acesta hrănindu-
se, ne-a făcut morţi; şi izgonirea patimilor 
este postul, căci lăcomia întărâtă patimile 
trupului.”

Post şi rugăciune, pocăinţă şi milostenie, 
iertare şi cercetare adâncă de sine, înfrânare 
şi despătimire. Paşi şi mijloace de apropiere 

de Dumnezeu, de fapte în căutarea mântuirii. 
Pe care toţi o dorim, dar pe care puţini ne 
străduim a o dobândi. 

În cele ce urmează, PF Patriah Daniel ne 
pune în faţă un îndrumar de ţinere a postului.

❶ Postul este ofrandă a iubirii omului faţă 
de Dumnezeu.

❷ Iertarea este începutul bun al perioadei 
de post. Nimeni nu poate intra în post, ca luptă 
duhovnicească pentru curăţirea de păcate şi 
de luminare a sufletului, fără iertare.

❸ Postul are la bază evlavia şi iubirea faţă 
de Dumnezeu. Postim pentru că Îl iubim pe 
Dumnezeu mai mult decât darurile Lui 
materiale pe care le consumăm.

❹ Postul este semnul dorinţei omului 
credincios de a se elibera de lăcomia după 
bunuri materiale limitate şi trecătoare, spre a 
se uni prin rugăciune mai intensă cu Dum-
nezeu Cel Nelimitat şi Netrecător, Izvorul 
Vieţii şi al Bucuriei veşnice.

❺ Postul susţine rugăciunea omului 
credincios care consideră legătura sa cu 
Dumnezeu ca fiind centrul, lumina şi hrana 
sufletului său.

➏ Cine posteşte, dar nu se roagă, nu adună 
lumină spirituală în suflet, ci realizează doar 
un exerciţiu biologic şi psihologic, motivat 
igienic sau estetic.

➐ Postul adevărat nu este numai abţinere 
de la bucate de origine animală, ci şi înfrânare 
de la orice lăcomie materială şi poftă de 
stăpânire egoistă asupra altora, înfrânare de 
la orice gând, cuvânt sau fapte care diminuează 
iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de 
aproapele.

➑ Postul adevărat trebuie să fie unit cu 
smerenia şi cu bucuria, spre a fi o lucrare 
interioară, intimă, sufletească, de comuniune 
personală a omului cu Dumnezeu, care vede 
tainic şi tăcut sufletul şi faptele omului 
credincios şi jertfelnic, rugător şi postitor.

➒ Prin post participăm tainic la postul de 
patruzeci de zile al Mântuitorul în pustie. 
Nimeni nu se poate lupta cu duhurile rele şi 
cu patimile întunecate, egoiste, dacă nu a 
dobândit mai întâi lumina harului divin prin 
post şi rugăciune.

❿ Mai ales în această perioadă a Postului 
Sfintelor Paşti suntem chemaţi să îndreptăm 
comportamentul sau atitudinea lui Adam cel 
vechi din noi, nu dând vina pe alţii pentru 
păcatele noastre, ci recunoscând şi plângând 
propriile noastre păcate, judecându-ne pe noi 
înşine în Taina Pocăinţei sau a Spovedaniei, 
pentru a primi iertarea păcatelor şi a ne 
împărtăşi de iubirea sfântă a lui Hristos, dăruită 
nouă în Sfânta Euharistie. (basilica.ro) ❖

Patriarhiei Române, Compania de Teatru „Civic 
Art CvM” – Bucureşti, prin proiectul „Artă şi 
Spiritualitate în dramaturgia românească con-
temporană”, completează în mod fericit seria 
anilor omagiali-comemorativi proclamaţi de 
Patriarhia Română. Cele mai recente creaţii 
artistice ale domnului Marian Ciripan: „Plecare 
fără întoarcere” (2014), dedicată Sfântului 
Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, şi 
„Calea Adevărului” (2016), dedicată Sfântului 
Ierarh Martir Antim Ivireanul, - de altfel prezentate 
şi la noi în biserică-, s-au bucurat de un succes 
deosebit în rândul publicului care iubeşte valorile 
spirituale ale credinţei şi identităţii româneşti. ❖


