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Slujiri arhiere[ti
`n Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei
~n prima duminic\ din Postul
Mare, ~nalt Preasfin]itul
P\rinte Teofan, Arhiepiscopul
Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, al\turi de PS
Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, va s\v=r[i Sf=nta
Liturghie `n Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, iar IPS
Pimen, Arhiepiscopul Sucevei
[i R\d\u]ilor, va sluji la
Catedrala arhiepiscopal\ din
Suceava. PS Corneliu,
Episcopul Hu[ilor, va s\v=r[i
Sf=nta Liturghie la Catedrala
episcopal\ din Hu[i, iar PS
Ioachim B\c\uanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, va
sluji la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman. (C.C.)

„Dac\ ba]i la u[a poc\in]ei, ]i se
deschide u[a `mp\r\]iei cerurilor“
~nalt Preasfin]itul P\rinte
Teofan, Arhiepiscopul
Ia[ilor [i Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, a
s\v=r[it `n urm\ cu dou\
zile, la Catedrala
mitropolitan\ din Ia[i,
ultima parte a Canonului
Mare al Sf=ntului Andrei
Criteanul. La aceast\
slujb\ au participat preo]ii
[i diaconii slujitori ai
Catedralei, dar [i numero[i
credincio[i.
de Constantin CIOFU

PE SCURT
Dezbatere dedicat\
Duminicii Ortodoxiei
la Biserica Curelari
Biserica „Pogor=rea Sf=ntului
Duh“ - Curelari din Ia[i, `n
parteneriat cu Asocia]ia Ortodox\
„Oastea Domnului“, organizeaz\
`n Duminica Ortodoxiei, `ncep=nd
cu ora 17.00, o dezbatere cu tema
„Cum `n]elegem Ortodoxia
ast\zi“. Vor fi dezb\tute
urm\toarele subiecte: „Ce este
Ortodoxia?“, „R\spunsurile [i
darurile Ortodoxiei pentru lumea
de ast\zi“, „Ortodoxie [i ortopraxie“, „Calea duhovniceasc\ Oastea Domnului, misionarism laic
`n Biserica Ortodox\ Rom=n\“.
La finalul `nt=lnirii vor fi adresate `ntreb\ri pe marginea temelor abordate. Invita]ii la aceast\
dezbatere vor fi pr. Constantin
Sturzu, consilierul Sectorului
Cultural [i comunica]ii media al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, protos.
Hrisostom R\d\[anu, consilier al
Sectorului ~nv\]\m=nt [i activit\]i cu tineretul al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, [i pr. Drago[ Bahrim, directorul Seminarului Teologic
Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel
Mare“ din Ia[i. (C.C.)

Campania „Al\turi
de voi“ la Suceava
Comitetul parohial al Bisericii
„Sf. Trei Ierarhi“ din Suceava,
sub `ndrumarea p\rintelui paroh
Drago[ Buta, va `ntreprinde `n
Postul Mare mai multe ac]iuni filantropice. Ast\zi, dup\ slujba
Sfintei Liturghii, vor fi ajuta]i
mai `nt=i credincio[ii s\raci [i
bolnavii parohiei, dup\ care se va
merge la pacien]ii de la Spitalul
V=rfu C=mpului, care vor primi
alimente, haine, lenjerie de pat [i
vesel\. „Vom trece apoi pe la
c\minele de copii de la Ad=ncata,
{cheia [i Mihoveni. M=ine, dup\
Sf=nta Liturghie vom merge la
Azilul de b\tr=ni de la Bogd\ne[ti, aflat `n grija Arhiepiscopiei
Sucevei [i R\d\u]ilor, [i la Spitalul Sasca. Ne-am propus aceast\ campanie de ajutorare a celor
s\raci pentru ca jertfa Postului
Mare s\ fie `nso]it\ de milostenie, dup\ cum ne `nva]\ M=ntuitorul Iisus Hristos“, a declarat pr.
paroh Drago[ Buta. (C.C.)

Ie[enii s-au rugat joi-sear\
al\turi de ~nalt Preasfin]itul
P\rinte Teofan, `n cadrul slujbei Canonului Mare. La final,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a adresat credincio[ilor
prezen]i un cuv=nt de `nv\]\tur\ `n care a vorbit despre calea poc\in]ei „care-l duce pe
om la Dumnezeu“. „Sf=ntul
Andrei Criteanul a sintetizat
`n rug\ciunea Canonului Mare
tot dorul omului dup\ Dumnezeu, a con[tientizat, parc\,
precum pu]ini `n istorie, c\ taina poc\in]ei este calea care `l
duce pe om la Dumnezeu. ~n
nici o alt\ slujb\ a Bisericii nu
se roste[te de mai multe ori,
precum `n aceast\ c=ntare a
Canonului Mare, rug\ciunea
«Miluie[te-m\, Dumnezeule,

miluie[te-m\». Sf. Andrei Criteanul a `n]eles c\ f\r\ poc\in]\ nu exist\ cale spre `mp\r\]ia cerurilor, prelu=nd cuvintele M=ntuitorului [i ale Sf=ntului Ioan Botez\torul: «Poc\i]i-v\, c\ s-a apropiat `mp\r\]ia cerurilor». Cele [apte s\pt\m=ni de post constituie r\stimpul `n care omul, ajutat de
slujbele Bisericii, de rug\ciunile din aceast\ perioad\, poate s\ `n]eleag\ taina poc\in]ei.
C=nd omul `[i recunoa[te starea de p\cat `n care a ajuns, se
afl\ `n adev\r. Dumnezeu cunoa[te starea de m=ntuire, de
`n\l]are, de bucurie, de rug\ciune `n care ne afl\m. C=nd
omul `[i pleac\ genunchii la

p\m=nt [i simte c\ este cel mai
p\c\tos dintre to]i, se descoper\ pe sine `ntru adev\r“, a
spus IPS Teofan, care a continuat s\ sublinieze importan]a
poc\in]ei `n via]a noastr\.

Ce `nseamn\
s\ fii s\rac cu duhul
„C\in]a este important\ `n
aceast\ perioad\ [i, `n general,
`n via]a cre[tinului, pentru c\
ne ajut\ s\ dob=ndim «s\r\cia
duhovniceasc\» (Tric=ntarea a
XIX-a, Canonul Sf=ntului Andrei Criteanul), iar Hristos
Domnul ferice[te pe cei care dob=ndesc aceast\ stare: «Ferici]i

cei s\raci cu duhul, c\ acelora
este `mp\r\]ia cerurilor». S\racul cu duhul este cel care
prin poc\in]\ ad=nc\ a dob=ndit s\r\cia duhovniceasc\, fiind dezbr\cat de m=ndrie. Starea de poc\in]\ este arm\ `mpotriva m=ndriei. ~n Evanghelia care s-a citit ast\zi la slujba
Pavecerni]ei, M=ntuitorul spune: «Cere]i [i vi se va da; c\uta]i [i ve]i afla; bate]i [i vi se
va deschide». Dac\ ba]i la u[a
poc\in]ei, ]i se deschide u[a `mp\r\]iei cerurilor. Dac\ ceri poc\in]\, harul lui Dumnezeu se
coboar\ peste tine [i, astfel, vei
cunoa[te c=t de bun este Domnul“, a mai spus Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei. a

MEDITA}IA ZILEI

Dumnezeu Se bucur\ c=nd ne aducem aminte de El,
m\car [i la vreme de `ncercare
Perioada postului este, pentru suflet, ca un teren mult roditor: r\s\de[ti, `mpreun\ cu osteneala postirii, faptele vrednice
de poc\in]\ [i milostenia, prin
care, stropindu-le cu mult\ rug\ciune, vei primi roada bucuriilor de mai t=rziu. ~n post suntem chema]i a pune `n practic\,
mai mult ca oric=nd, rostirea
rug\ciunilor, mai cu seam\ a
rug\ciunilor de poc\in]\, pe care le asociem de obicei rug\ciunilor de cerere, `n inten]ia de a
invoca ajutorul lui Dumnezeu
pentru a recupera, repara, compensa, erorile [i p\catele s\v=r[ite. Rostite dup\ formul\rile
consacrate sau chiar [i prin cuvinte proprii, izvor=te spontan,
rug\ciunile de poc\in]\ angajeaz\ o sim]ire [i o tr\ire foarte
puternice, c\ci ele sunt `nso]ite
de regretul pentru st\rile noastre de imperfec]iune. Chiar dac\, poate, am uitat s\-I mai aducem rug\ciuni de slav\ sau am
uitat s\-I mul]umim pentru binele primit, totu[i Dumnezeu Se
bucur\ v\z=nd c\ ne aducem
aminte de El m\car [i la vreme
de `ncercare. Ideal ar fi s\ ne
aducem aminte de El `nainte de
a ne cople[i necazul, pe care,
foarte adesea, noi `n[ine ni l-am
pricinuit. ~n rug\ciune e foarte

important\ sinceritatea, coeren]a `ntre cuv=ntul rostit [i fapta
concret\. Se produce cu noi mereu o dedublare: atitudinea [i
sensibilitatea sufleteasc\ din
timpul rug\ciunii sunt repede
`n\bu[ite de „exigen]ele“ manifest\rii sociale. Observ\m, de
multe ori, cum, abia ie[i]i din
sf=nta biseric\ sau din cas\, dup\ ce ne-am rugat, uit\m de cele
ce am spus `n rug\ciune [i ne
manifest\m exact contrar. {i asta, de cele mai multe ori, pentru
c\ ne limit\m doar la dimensiunea rostirii. Dar rug\ciunea nu
este numai a cuvintelor, ci a `ntregii noastre vie]i. Via]a noastr\ e o rug\ciune: e cea mai cuprinz\toare rug\ciune a fiin]ei,
a existen]ei noastre. Vrednicul
de pomenire episcop Antonie
Pl\m\deal\, `ntr-una din scrierile sale, utiliza sintagma „a te
ruga cu m=inile“ - adic\ [i munca poate fi o rug\ciune: rug\ciunea trupului. Iat\ cum toat\
manifestarea noastr\ e rug\ciune, nu numai cuvintele pe care
le rostim. S\ nu ne am\gim cu
aceast\ aparen]\, c\ ne facem
datoria fa]\ de Dumnezeu rug=ndu-ne diminea]a, seara [i la
momentele cuvenite, iar, `n rest,
via]a noastr\ curge altfel. Dincolo de cadrul intim al rug\ciu-

nii personale, avem nevoie s\
particip\m [i la rug\ciunea `n
comun a Bisericii. Captat `ns\
de frumuse]ea slujbei ortodoxe
[i bog\]ia de imagini a iconografiei [i imnografiei, `n sf=ntul l\ca[, gustul estetic te face s\ prive[ti distant, ca la spectacol, ceea ce e o grav\ confuzie, periculoas\ pentru con[tiin]\. Cel mai
minunat spectacol pe care `l prilejuie[te rug\ciunea `n comun se
petrece `n sufletul celui ce particip\ la o astfel de rug\ciune.
Dac\, plec=nd de la biseric\,
e[ti hot\r=t ca s\ devii mai bun,
s\ lepezi r\ul [i p\catele care te
leag\, toate frumuse]ile pe care
le-ai v\zut nu au r\mas doar
obiect de admira]ie, ci ele vor rodi `n tine alte frumuse]i. O astfel de rug\ciune treze[te `n suflet cele mai `nalte sim]\minte
omene[ti. De aceea, adev\rata
tr\ire a rug\ciunii este greu de
cuprins `n cuvinte. Sunt `nc\
mul]i cre[tini ce nu [tiu s\ se
roage, adesea chiar argument=ndu-[i scripturistic ignoran]a
(Matei 6, 7). Abia la vreme de
`ncercare descoperim c=t e de
important s\ [tii a te ruga. De
aici, necesitatea de a `nv\]a pe
de rost m\car Rug\ciunile
~ncep\toare. C=]i dintre noi le
[tim [i le rostim? Este foarte im-

portant ce rug\ciuni rostim [i,
mai cu seam\, cum le `n]elegem. Iar dac\ nu [tii face `nceput cum se cuvine rug\ciunilor tale, cum po]i s\ [tii continuarea lor? Po]i, oare, s\ te
sim]i `n preajma lui Dumnezeu,
dac\ nu ai pus `nceput rug\ciunii tale prin invocarea Duhului Sf=nt? {i `nc\ un aspect:
rug\ciunea se face cu cuviin]\,
cu sim]ire [i cu `n]elegere. Ea
trebuie s\ angajeze `ntreaga
noastr\ fiin]\. S\ nu ne ascundem `n spatele unei rostiri mecanice, c\ci rug\ciunea spus\
cu sim]ire are un profund caracter educativ [i formator, reflect=ndu-se binef\c\tor `n
toate realiz\rile noastre. De ce
icoanele sunt purt\toare de har
[i f\c\toare de minuni? Pentru
c\ `ntr-o astfel de icoan\ se concentreaz\ mult\ rug\ciune: a
pictorului, care mult s-a rugat [i
a postit p=n\ a pictat-o, a bisericii, ce 40 de zile a ad\postit-o
`n altarul sf=nt, a preotului,
care, rug=ndu-se, a sfin]it-o, dar
[i a miilor de credincio[i care, cu
inim\ smerit\ [i n\dejde, au `ngenuncheat de-a lungul timpului `n fa]a ei, rostind cu lacrimi
rug\ sf=nt\. Iar dac\ o icoan\
poate dob=ndi at=ta har, cu c=t
mai mult va dob=ndi cel care se
roag\! (pr. Mihai M|RGINEANU,
parohia Toma Cozma din Ia[i)
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