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Dezastrul spre care omenirea se
îndreapta inevitabil se datoreaza, cu
siguranta,
întelegerii
si
întrebuintarii gresite a sensurilor
vietii. Acesteia îi urmeaza folosirea
gresita a lucrurilor care constituie
trasatura a vietii de zi cu zi a
oamenilor.
Conform
Sfintei
Scripturi, «ce va semana omul, aceea
va si secera» (Gal. 6, 7). Este o
consecinta fireasca faptul ca fiecare
fapta a noastra are un anumit efect.
Iar fiecare efect poate fi supus,
dincolo de alegerea si preferinta
libera, starii de robie, despre care
pomeneste
de
Dumnezeu
înteleptitorul Petru atunci cand
spune ca «ceea ce te biruieste aceea
te si stapaneste» (II Petru 2, 19).

Aceasta remarca a apostolului Petru
ne informeaza în legatura cu taina
acestei prabusiri a omenirii, care
suspina din cauza iminentei
dezastrului. Cercetand radacina
«scaderii» (I Cor. 6, 7) si robiei care
îi urmeaza, vom constata ca aceasta
este o consecinta fireasca a osandirii
noastre de dupa cadere.
Aflam din Sfanta Scriptura ca
aceasta consecinta bolnava a
devenit pentru noi o trauma
permanenta în aceasta viata. «Si a
zis Domnul Dumnezeu în inima Sa:
am socotit sa nu mai blestem
pamantul pentru faptele omului,
pentru ca cugetul inimii omului se
pleaca la rau din tineretile lui» (Fac.
8, 21). Asadar dupa cadere, am
dobandit aceasta tendinta, aceasta
înclinatie «spre rau», adica spre
irational.
Acest dezastru îl deplange Sfantul
apostol Pavel, care descrie cu
amaraciune dimensiunile osandei:
«om nenorocit ce sunt! Cine ma va
izbavi de trupul mortii acesteia?»
(Rom. 7, 24). Si, într-adevar, am
dobandit trupul mortii, dimpreuna
cu moartea trupeasca care a urmat
caderii.

parea personalitatea noastra dupa
cadere, totusi nu am pierdut nucleul
puterii noastre, care este vointa.
Atunci cand este stapan pe vointa sa,
omul are dreptul de a-si impune
propria judecata. Iata de ce Sfantul
Pavel ne aminteste ca, desi «toate
îmi sunt îngaduite, nu toate îmi sunt
de folos» (I Cor. 6, 12). Prin vointa
libera, alegem imperativele ratiunii,
care nu sunt altele decat datoria
destinatiei noastre. Faptul ca «nu
toate îmi sunt de folos» ne convinge
ca ne îndreptam spre scopul pe care
ne grabim sa-l atingem
Insa trupul mortii, pe care l-am
îmbracat dupa cadere, asa numitul
«om vechi» (Rom. 6, 6; Efes. 4, 22;
Col. 3, 9), se împotriveste cu
înversunare, iar omul smerit si slab
este purtat cu salbaticie de colo colo.
In capitolul VII al epistolei sale catre
Romani, Sfantul apostol Pavel
descrie mai exact aceasta nefericire:
«caci nu fac binele pe care îl voiesc,
ci raul pe care nu-l voiesc, pe acela îl
savarsesc [...]. Gasesc deci în mine,
care voiesc sa fac bine, legea ca raul
este legat de mine» (Rom. 7, 19, 21).
Aceasta descriere se refera la legea
pervertirii, care, daca nu i ne
împotrivim, devine a doua noastra
natura.

Asadar, cu cat se înmultesc durerile
consecintelor nefaste pe care le
Insa, dincolo de aceasta lege a
mostenim, cu atat se dezvolta
simtamantul necesitatii biruirii lor. pervertirii, care ne da tarcoale cu
insistenta, mai este si prezenta
Oricat de pervertita si distrusa ar

diavolului, care este dusmanul
neînduplecat si neadormit al omului
si care «umbla racnind ca un leu,
cautand pe cine sa înghita» (I Petru
5, 8). Insa «cine este întelept va pazi
acestea si va pricepe milele
Domnului» (Ps. 106, 43). Cel mai
puternic antidot împotriva acestui
conflict, fratilor, pentru ca «ceea ce
este muritor sa fie înghitit de viata»
(II Cor. 5, 4), este asceza.

rationala, prin nevointa libera, adica
prin asceza.

De altfel, asceza este una din cele
mai vechi îndeletniciri ale omului:
începe imediat dupa izgonirea din
Rai si instalarea în spatiul exilului.
Atunci omul a recurs la asceza, din
cauza slabiciunii sale de a se
confrunta cu greutatile vietii. Insa a
continuat cu insistenta sa practice
asceza, pentru a-si satura setea
Aici, în «valea plangerii» (Ps. 83, 7), religioasa.
a exilului nostru definitiv, se simte
Firea umana, întrucat s-a înrobit
iminenta dezastrului general. De legii mortii si stricaciunii, nu poate
aceea, omul trebuie sa se afle într-o
nicicum sa se elibereze de
continua trezvie. Asta înseamna
brutalitatea irationalului, decat
«sa-ti pazesti inima cu tot numai prin asceza. Iata ce spune în
dinadinsul». Caci «din inima ies
acest sens Eclesiastul: «daca mania
ganduri rele, ucideri, adultere,
stapanitorului se ridica împotriva
desfranari, furtisaguri, marturii ta, nu te clinti din locul tau» (10, 4)
mincinoase, hule» (Mat. 15, 19).
si Sfantul apostol Iacov: «Stati
Asadar omul trebuie sa fie într-o
împotriva diavolului si el va fugi de
continua si neadormita trezvie la voi» (Iacov 4, 7).
pentru a trece peste aceste
contradictii si a se mantui. In aceste Odata intrati în viata, trebuie nu
conditii, asceza ne apare ca un numai sa cunoastem, ci si sa ne
mijloc necesar de redresare, straduim sa ne împlinim scopul
ajutandu-ne sa ne facem datoria pentru care am fost creati «dupa
cum trebuie. Deci, de vreme ce chipul si asemanarea» Creatorului.
sensul existentei noastre nu consta Caci Hristos «a murit pentru toti, ca
în patimi sau în irational – de care cei ce viaza sa nu mai vieze lorusi, ci
suntem amenintati în mod constant Aceluia care pentru ei a murit si a
în aceasta viata – , trebuie sa luptam înviat» (II Cor. 5, 15). Exact în
cu înversunare împotriva lor, pentru aceasta consta scopul nostru. Drept
a dobandi mantuirea. Acest lucru regula a firii umane este considerata
Informatia
clara,
poate fi izbutit printr-o viata moralitatea.
conform careia «nu mai traim

pentru noi însine», ne convinge ca
avem de împlinit o misiune
superioara. Intrucat apartinem în
întregime Domnului Iisus Hristos,
Care ne-a înnoit pe toti, suntem
datori sa dam dovada de supunere
totala fata de voia dumnezeiasca.
Asadar responsabilitatea apostaziei
noastre este certa si distrugatoare.
Insa, dincolo de responsabilitatea
neascultarii si apostaziei, se pune si
problema mantuirii si redresarii
noastre proprii, care depinde de
respectarea si aplicarea poruncilor
doctorului si Mantuitorului nostru.
Daca, conform Sfintei Scripturi,
«sufletul care pacatuieste va muri»
(Iez. 19, 20), atunci toata gura
trebuie sa taca, fiindca toti suntem
vinovati în fata lui Dumnezeu. Deci
nu se mai pune problema alegerii
sau preferintei, ci a datoriei
absolute. Omul se afla în fata
rezultatului final, care este destul de
clar si care exprima în mod liber
preferinta sa: are de ales între
drumul «stramt si îngust [...] care
duce la viata», adica la Imparatia
cerurilor si la împlinirea tuturor
fagaduintelor, si drumul «larg si lat»,
care duce definitiv la pieire (cf. Mat.
7, 13-14, Luca 13, 24). Si, în afara de
adevarul cuprins în Revelatia divina
descrisa mai sus, mai exista si istoria
care descrie realitatea. Si «cel care
are urechi de auzit, sa auda».

Daca o singura persoana, un singur
om asculta si aplica poruncile
Logosului întrupat al lui Dumnezeu,
ale Mantuitorului si Izbavitorului
nostru, era de ajuns pentru a ne
adeveri adevarul ca «credincios este
Domnul întru cuvintele Sale» (Ps.
144, 13). Insa de atunci si pana
astazi, nu unul, ci milioane de asceti
pecetluiesc, în fiecare clipa, acest
adevar unic. O armata nesfarsita de
asceti si eroi ai acestui triumf maret
au atins acest scop prin exercitiul
ascezei neîntrerupte, îndemnandune staruitor si pe noi sa facem
acelasi lucru. Iar «cine este întelept
va pazi acestea si va pricepe milele
Domnului» (Ps. 106, 43).

reprezinta o plinatate care nu
accepta nici o forma de compromis,
amestec sau schimbare. Conform
cuvintelor Insusi Mantuitorului
nostru, credem ca «nimeni nu-l
cunoaste pe Fiul, decat numai Tatal,
nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni,
decat numai Fiul si cel caruia va voi
Fiul sa-i descopere» (Matei 11, 27),
ca «nimeni nu vine la Tatal Meu
decat prin Mine» (Ioan 14, 6) si ca
«daca nu credeti ca Eu sunt, veti
muri în pacatele voastre» (Ioan 8,
24).

Pana acum am dezbatut pe scurt
necesitatea ascezei, subliniind
faptul ca este absolut indispensabila
în cadrul vietii si conduitei noastre
sociale. Acum a sosit timpul sa
vedem, scurt si concis, în ce consta
asceza crestin-ortodoxa, fiindca, asa
cum a spus Domnul, «un singur
lucru trebuie» (Luca 10, 42).

Am accentuat importanta ascezei ca
fiind unul din cele mai potrivite
mijloace pentru cei care lupta si se
nevoiesc sa-si atinga scopul. Nu
putem ascunde însa faptul ca nici
asceza nu reprezinta scopul în sine,
ci tot un mijloc. Factorul libertatii, al
redresarii si al învierii noastre este
numai dumnezeiescul Har. Efortul si
straduinta noastra de a trai în
trezvie vadeste tocmai marturisirea
pe care am facut-o la botez ca «ne
lepadam de satana si de toate
lucrurile lui si de toata slujirea lui»
si ca ne unim cu Hristos. Prin
alegerea de buna voie, se manifesta
libertatea
noastra,
ca
fiinte
rationale, si se vadeste obarsia
noastra dumnezeiasca (deiforma).

Pentru noi, ortodocsii, crestin este
cel care Il primeste pe Hristos ca pe
Ajungand
prin
credinta
la
Adevarul si Dreptatea absoluta, ca
cunoasterea de Dumnezeu, suntem
pe singurul Dumnezeu, Creator si
dascaliti imediat în ceea ce priveste
Mantuitor. Pentru noi, Crestinismul

îndatoririle necesare prin care vom
putea fi partasi la dumnezeiestile
fagaduinte. Domnul nostru ne
convinge de faptul ca nu ne e de
ajuns si nu ne foloseste sa stim doar
în mod abstract ca Dumnezeu exista,
caci «nu oricine Imi zice Doamne,
Doamne va intra în Imparatia
cerurilor» (Mat. 7, 21). Va fi partas
dumnezeiestilor Mele fagaduinte
numai cel care «are poruncile Mele
si le pazeste» (Ioan 14, 21). Cel ce
are poruncile dumnezeiesti este cel
care s-a îngrijit sa învete sensurile si
scopul acestor porunci, ca mai apoi
sa le «pazeasca», adica sa le aplice.
Si din nou accentueaza importanta
pazirii poruncilor, caci «acela este
care Ma iubeste» (Ioan 14, 21), iar
«cel ce nu Ma iubeste nu pazeste
cuvintele Mele» (Ioan 14, 24).
De altfel, toata Legea e cuprinsa în
aceste doua porunci: «Sa iubesti pe
Domnul Dumnezeul tau din toata
inima ta, din tot sufletul tau, din tot
cugetul tau si din toata puterea ta si
pe aproapele tau ca pe tine însuti»
(Marcu 12, 30-31). Prin aceste doua
porunci se dovedeste integritatea
personalitatii umane si i se ofera
omului dreptul de a deveni
mostenitor al lui Dumnezeu si
împreuna-mostenitor cu Insusi Fiul
lui Dumnezeu.

ci un mijloc, însa un mijloc necesar
si indispensabil pentru pocainta si
pentru întoarcerea la valoarea
destinatiei noastre finale. Revelatia
divina
reprezinta
temeiul
cunoasterii noastre sanatoase. Cu
ajutorul ei ne cunoastem pe noi
însine,
lumea
înconjuratoare,
precum si relatiile noastre cu
ceilalti. Revelatia divina, ca rezultat
si energie a dumnezeiescului Har, ne
descopera fara greseala firea
sanatoasa a lucrurilor, create de
Dumnezeu spre a-si îndeplini
scopul.
Prin caderea omului, s-a denaturat
mersul lucrurilor, adica modul si
timpul
functionarii
acestora.
Desigur, acest lucru nu L-a lasat
indiferent
pe
Atotputernicul
Dumnezeu-Cuvantul, «prin care
toate s-au facut». Astfel, s-a nascut
necesitatea încercarii din partea
omului aflat în suferinta de a
echilibra si de a restabili armonia
naturii pervertite.

O parte din iubirea Logosului lui
Dumnezeu
întrupat
a
fost
îndreptata tocmai în acest sens: nu
spre a actiona în mod imperativ, nu
spre a porunci întoarcerea omului
cazut, ci de a arata, ca un iubitor de
oameni, calea de întoarcere si de a
sublinia importanta poruncilor
Asa cum am mentionat si mai sus, dumnezeiesti. Nimic nu poate sa
asceza nu reprezinta scopul în sine, justifice necuviinta omului, de

vreme ce dulcele nostru Iisus «a savarsim raul pe care nu-l voim.
început a face si a învata» (Fapte 1, Care alt factor sau aliat ne va izbavi
1).
de «trupul mortii acesteia» (Rom. 7,
24)? Scaparea noastra catre
Iata deci ca nu numai logica, ci si
Revelatia ne recomanda si ne experienta ascetica a monahismului
este
absolut
necesara
si
subliniaza necesitatea ascezei ca
indispensabila,
întrucat
lupta
mijloc absolut în vederea atingerii
scopului nostru. Daca «cei ce sunt ai pentru libertatea noastra este grea
si complexa: si împotriva patimilor,
lui Hristos Iisus si-au rastignit
si
împotriva
obiceiurilor
si
trupul împreuna cu patimile si cu
poftele» (Gal. 5, 24), devine clar deprinderilor celor rele, dar si
«împotriva începatoriilor, împotriva
faptul ca numai prin asceza vom
stapaniilor, împotriva stapanitorilor
înainta pe calea lui Hristos. In acest
întunericului acestui veac» (Efes. 6,
sens, suntem fascinati de Pavel, cel
mai mare gigant al ascezei, care ne 12) si a puterilor lor. Tehnica luptei
în acest razboi duhovnicesc poate fi
învata ca trupul nostru de lut
aflata într-adevar în tainele vietii
«pofteste împotriva duhului, iar
duhul împotriva trupului; caci monahale si nu cred ca exageram
atunci cand o recomandam ca
acestea se împotrivesc unul altuia,
exemplu pentru viata fiecaruia
ca sa nu faceti cele ce ati voi» (Gal. 5,
17). Asadar asceza nu constituie dintre noi.
subiect al intentiei sau al alegerii, ci „Despre necesitatea ascezei” – Pr. Iosif
Vatopedinul, sursa: www.pemptousia.ro
un mandat absolut necesar.
Daca am împrumuta podoabele
ascezei monahale, oricat de
îndraznet ar parea, nu ne vom rata
scopul. De altfel, ce altceva este
monahismul daca nu o forma a
realitatii crestine, forma care a fost
aplicata cu succes?
Asa cum am mentionat si mai sus,
scopul si misiunea noastra trebuie
sa fie pazirea poruncilor lui Hristos.
Noi, cei «vanduti sub pacat», dupa
constatarea Sfantului apostol Pavel
(Rom. 7, 19), suntem presati sa

 Luni: 20 mai
18:00 – Vecernie
 Marți: 21 mai
08:30 – Utrenia si Sfanta Liturghie:
Sfinții Împărați Constantin și Elena
 Sâmbătă: 25 mai
18:00 – Vecernie
 Duminică: 26 mai
08:30 – Utrenia si Sfanta Liturghie:
Duminica Slăbănogului
Sf. Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli
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