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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Minunea nu este un act extraordinar, suprafi-
resc, surprinzător; este parte integrantă existenței 

în care am fost așezați. Întreaga noastră viață este 
o minune, atunci când Îl lăsăm pe Dumnezeu să 

lucreze cu noi, să locuiască în noi.

Cum se explică faptul că Mântuitorul, Care 
condamnă acest neam că „cere semne și minuni” 
vine totuși în lume și ni se descoperă în atâtea 
situații ca subiect săvârșitor al minunii. Transfor-
marea apei în vin la Nunta din Cana, încărcarea 
mrejelor pescarilor, potolirea furtunii pe mare, 
vindecarea neputințelor sufletești și trupești și 
învierile săvârșite asupra oamenilor și asupra Sa 

Rugăciunile femeii însărcinate .......................................... pag. 2
„Punctele negre” ............................................................... pag. 2
Când Hristos este de față .................................................. pag. 3
Poesis. Schimbarea la Faţă a Domnului ........................... pag. 4
De ce lucrează puterea diavolului asupra omului?! ........... pag. 5
„Păhărelul cu nectar” ......................................................... pag. 6
Pilda datornicului nemilostiv .............................................. pag. 7
Rugăminte către profesori ................................................. pag. 8
Rugăciune pentru naștere ușoară ................................... pag. 8
Despre iubirea de avuţii! .................................................... pag. 9
Moartea, aparenta soluție a unor necazuri ...................... pag. 10
Pagina pentru viață. SOS, viețile copiilor noștri! .............. pag. 11
Grupul de tineret .............................................................. pag. 12
De ce ţi-e dată viaţa? ....................................................... pag. 12

sunt doar câteva din minunile prin care Mântuitorul 
Și-a anunțat prezența. Dar toate aceste minuni 
au avut ca menire să-l ridice pe om într-un alt 
plan. Scopul adevărat al minunii este schimbarea 
noastră lăuntrică. Mântuitorul vrea să ne facă să 
înțelegem că minunea nu este un fapt extraordinar, 
mai presus de fire, ci este o stare naturală ce face 
parte din viața noastră, cu condiția să ne raportăm 
la Dumnezeu, să trăim în Dumnezeu.

Minunea a fost așezarea omului în Rai și mi-
nune este așezarea noastră în viață – în viața de 
comuniune cu ceilalți. Nu suntem singuri și această 
ieșire din singurătate este minunea ce transformă 
gradual starea actuală a vieții noastre și o așează 
în starea de sfințenie a vieții de apoi.

Trăim în mijlocul unei lumi „cu atâta grijă 
mascată” (Constantin Țoiu – Căderea în lume), 
încât devenim victimele unei non-naturaleți, non-
delicateți, a lipsei de sensibilitate și gingășie pe 
care ni le-ar putea oferi doar minunea trăirii mai 
mult pentru suflet decât pentru trup. 

Omul actual este omul plângerii. El se plân-
ge că Dumnezeu l-a părăsit, că azi nu se mai 
fac minuni, că nu mai găsește sensul vieții și al 
lucrurilor, când, de fapt, el s-a golit de sens. Sun-
tem cu adevărat de plâns, căci ne-am îngroșat 
într-atât încât nu mai sesizăm minunea. Nu ne 
dăruiește Dumnezeu familii frumoase! De ce 
suntem nemulțumitori față de părinții care ne-au 
crescut cu multă trudă, de ce schilodim aceste 
familii prin relații extraconjugale? Nu ne dă Dum-
nezeu copii ca semn al binecuvântării? De ce îi 
aruncăm la groapa de gunoi? De ce refuzăm să-i 
creștem frumos pe cei aduși în lume, lăsându-i 
pradă tentațiilor bolnave și viciilor de tot felul? 

Nu ne dă Dumnezeu pentru că și azi e valabilă 
rostirea Domnului, pentru că „nu știm ce să ce-
rem”, nu știm să ne așezăm în starea primitorului 
mulțumitor și a lui „facă-se voia Ta.” 

De aceea, mulți dintre noi trecem din această 
lume cu întrebarea: Care a fost rostul meu pe 
pământ?, fără să conștientizăm că fiecare sun-
tem o mare minune. 

Monica Buțu

CUPRINS:

Editorial

Calea ÎnĂlȚĂrii
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rugăciunile femeii însărcinate

„Puncte negre”
de elia David

O, Împărate Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, 
izvorule al vieţii şi al nemuririi, îţi mulţumesc că întru că-
sătoria mea m-ai făcut vas al binecuvântării şi al darului 
Tău. Căci Tu, Stăpâne ai zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi, 
umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!” Îţi mulţumesc şi mă rog: 
binecuvântează acest rod al trupului meu care mi-a fost 
dat de către Tine. Ocroteşte-l şi-i dă viaţă întru Duhul Tău 
cel Sfânt. Dă lui creştere întru sănătate şi trup curat cu 
mădulare bine întemeiate. Sfinţeşte trupul lui, mintea şi 
inima şi toate simţurile şi dăruieşte acestui prunc care 
va să se nască suflet înţelept şi întemeiază întru el frica 
Ta. Înger credincios, sufletului şi trupului îi dăruieşte. 
Păzeşte-l, ţine-l, întăreşte-l şi adăposteşte pre el în 

pântecele meu până în ceasul naşterii lui. Şi nu tăinui 
pre el în pântecele maicii sale pentru că mâinile Tale l-au 
alcătuit dându-i viaţă şi sănătate.

O, Doamne Iisuse Hristoase întru atotputernicile şi 
părinteştile Tale mâini încredinţez copilul meu. Aşează 
pre el sub mâna harului Tău şi prin Sfântul Duh sfinţeş-
te-l şi-l înnoieşte întru viaţă veşnică, ca să fie mădular 
al Cereştii Tale Împărăţii. AMIN.

O, întru tot Milostive Hristoase Dumnezeul nostru 
caută şi mă păzeşte pre mine roaba Ta, de frică şi de 
duhurile rele care caută să strice lucrul mâinilor Tale. 
Iar când va veni ceasul şi timpul meu, izbăveşte-mă cu 
harul Tău. Priveşte cu ochi milostivi pre mine roaba Ta şi 
izbăveşte-mă de dureri. Luminează-mi neputinţele cele 
dintru timpul ieşirii şi dă-mi întărire şi putere la naştere. 
Fă-o grabnică prin atotputernicul Tău ajutor. Că slava 
lucrului Tău este aceasta şi tăria atotputerniciei Tale, 
lucrul Harului Tău şi a inimii Tale milostive. AMIN.

Împărăteasa mea mult milostivă, nădejdea mea, O 
Maica lui Dumnezeu, bucuria celor necăjiţi. Ajută-mă 
că sunt fără ajutor. Mijloceşte Tu şi roagă-te la Fiul tău, 
Hristos Dumnezeul nostru să lumineze mie timpul acesta 
în care port prunc şi să-mi uşureze greutatea sarcinii 
nevrednicei roabei Sale şi să dăruiască binecuvântarea 
Sa peste pruncul care îl voi naşte. Căci nu ştiu alt ajutor 
mântuitor şi nici altă nădejde de scăpare ca să mă pă-
zească şi să ne apere (cu pruncul meu).

Că întru a Ta mijlocire şi ajutor, slavă şi mulţumire în-
tru toate înălţare, Unuia Dumnezeu în Treime, Făcătorul 
tuturor, acum şi pururi şi-n vecii vecilor.

AMIN.
(de Cuviosul Părinte Sofronie Saharov)

A fost odată o gărgăriţă.
Şi era foarte drăguţă şi fericită gărgăriţa.
Dar avea câteva puncte negre, acolo, pe spate, 

care o supărau mereu.
Tot ştergea la ele cu o cârpă mică făcută dintr-o 

frunză, însă punctele nu dispăreau.
Ele erau necazul cel mai mare.
Totuşi, dacă nu le-ar fi avut, poate că gărgăriţa 

ar fi murit de fericire şi toată lumea insectelor ar fi 
plâns după ea.

Într-o zi, după ce a stat la masă şi s-a făcut 
aproape rotundă, gărgăriţa a observat ceva ciudat.

Când mânca pe săturate şi se umfla, punctele 
negre creşteau.

Sau când dormea mai mult decât trebuia.
Ba, în ultima vreme şi când uita de muncă, pentru 

că se distra ore în şir cu gâzele pe malul lacului.
Numai ce privea în oglinda apei, că le şi vedea: 

nişte puncte mari şi negre, de se speria de ele.
Degeaba le ştergea cu cârpa ei înmuiată în apă 

dulce.
Punctele nu ieşeau.
Dar nici nu mai erau puncte, erau nişte pete în-

tunecate.
- Gărgăriţă, gărgăriţă, chiar nu-ţi dai seama ce se 

întâmplă cu tine?, a întrebat-o într-o seară o albinuţă 
care se întorcea acasă de la serviciu.

- Nu-mi dau seama, surioară! Eram atât de viu 
colorată, de frumoasă şi de uşoară în zborul meu...

Acum nici nu pot să mă ridic de jos şi nici să mă 
uit în oglindă.

Punctele astea urâte sunt de vină.
- Ba nu, gărgăriţo, nu punctele sunt de vină.
- Ba da.
- Ba nu.
Şi tot aşa, până când gărgăriţa se făcu neagră de 

tot de la cearta aceea cu albinuţa.
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Când Hristos este de față
„... puțin credinciosule! De ce te-ai îndoit?”

Un psalm al bucuriei, al încrederii, al nădejdii, un 
psalm care ne dă siguranța că atunci când suntem cu 
Dumnezeu suntem asigurați, ne spune: „Domnul este 
păstorul meu și nimic nu îmi lipsește... mila ta, Doam-
ne, să mă însoțească în toate zilele vieții mele și fă să 
locuiesc în zilele mele în casa Domnului Dumnezeului 
meu.” (Psalmi 22)

Când Dumnezeu este de față și permanent prezent 
în viața noastră, atunci nu ni se răcește dorința pentru 
virtute și nu ne pierdem credința cu ușurință în volbura 
păcatului.

Mustrarea lui Petru pe care o desprindem din aceas-
tă pericopă evanghelică ne dă prilejul să ne cercetăm 
cu acrivie puțina noastră credință. Puțin credinciosul se 
deosebește de credincios și de cel necredincios așa 
cum apa călduță se deosebește de apa fierbinte și de 
cea rece. Puțin credinciosul are puțină credință, puțină 
râvnă, nu are râvnă pentru izbândirea virtuții.

După înmulțirea pâinilor și a peștilor cu care s-au 
hrănit mulțimile, Mântuitorul „a silit pe ucenicii Săi să 
intre în corabie...” Ne învață și pe noi a face toate cu 
rugăciune, ea fiind numită de Sfinții Părinți „maica tutu-
ror faptelor bune.” Nu putem trăi fără hrană și apă, nu 
putem să ne mântuim fără rugăciune. Credința, așadar, 
este izvorul rugăciunii.

Când ucenicii erau singuri în corabie, iar vântul le 
era împotrivă, „la a patra strajă din noapte”, adică spre 
dimineață, când se găseau în mijlocul mării, Iisus vine la 
ei pe mare. Ucenicii înfricoșați au cuvintele: „Îndrăzniți! Eu 
sunt; nu vă temeți!” Petru, cuprins de îndoială, îi spune: 
„Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe 
apă!” „Vino!”, îi răspunde Domnul. Când mergea pe apă, 
biruit de frică și îndoială, a început să se afunde Apostolul 
în apă: „Doamne, mântuiește-mă!”, iar Domnul l-a apucat 

de mână și l-a mustrat: „Puțin credinciosule, pentru ce 
te-ai îndoit?” O rugăciune făcută cu îndoială și cu puțină 
credință, o rugăciune făcută la nevoie, când apa ne ajun-
ge la gură. Ridicarea lui Petru din apă alungă necredința 
celui ce fusese altădată pescar, om încercat de valuri, dar 
și îndoiala apostolilor din corabie. Corabia este simbolul 
Bisericii lui Hristos, de aceea cântăm în Corabie: „Marea 
vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul 
Tău cel lin alergând, strig către Tine, scoate din stricăciune 
viața mea, Mult Milostive!”

Înțelegem că faptele și nu cuvintele sunt dovada 
credinței. Așa ne spune Sfântul Apostol Iacov, cel inspi-
rat de Dumnezeu: „Arată-mi credința ta din faptele tale 
și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele” (Iacov 
2, 18). Să nu ne lăsăm sfătuiți de sfaturile lumii, ci de 
poruncile lui Dumnezeu. 

Dacă am avea credință cât grăuntele de muștar, 
ne-am teme permanent de Ziua Judecății și ne-am 
întoarce de la orice păcat. De am avea credință, ne-
am întinde mâinile spre ajutorarea săracilor, ne-am 
cumpăra veșmântul scump al înțelepciunii, am fugi de 
zădărnicia lumii, am păzi poruncile, am lepăda lenevirea 
și am alerga pe calea virtuții.

Domnul dorește să alunge din sufletele noastre orice 
nesiguranță, orice neliniște, orice temere cum va fi ea, 
ne dorește liniștea, bucuria, pacea. Când Domnul nu 
este de față, atunci în sufletele noastre este nesiguranța, 
neîncrederea, tulburarea, frica de valurile vieții.

Orice furtună duce la scufundare pentru omul care 
trăiește între rezultatele credinței și între rezultatele 
științei, cunoștinței, experienței. Spune Sfântul Isaac 
Sirul că tinerii aruncați în cuptorul din Babilon știau 
că focul arde, dar știau că Domnul poate potoli arsura 
focului și atunci plini de credință intrând în cuptor „Dum-
nezeu focul în rouă l-a preschimbat.”

Așadar, când credința e mai mare decât cunoștința, 
atunci vom avea și liniște, iar cu ajutorul lui Dumnezeu, 
al Maicii Domnului și al sfinților, vom avea și bucuria 
credinței.

Părintele Marius Olivian Tănasie

5 august – Duminică – Înainteprăznuirea Schimbării 
la Faţă a Domnului; Cuv. ioan iacob de la neamţ – 

Duminica a iX-a după rusalii (Umblarea pe mare – 
Potolirea furtunii) – Sf. ev. Matei 14, 22-34 

„Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, 
până ce El va da drumul mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage 
singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era acum la multe stadii departe de pă-
mânt, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la 
ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e 
nălucă şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Iar 
Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino. Iar 
Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut 
şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, 
l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit 
vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând 
dincolo, au venit în pământul Ghenizaretului.”
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Schimbarea la Faţă a Domnului
Cât de minunat e Domnul
În tot ce-a înfăptuit .
Ca să putem înţelege,
El la toate S-a gândit!

Fiindcă se apropia
Patima cea de bună voie
Şi pentru a nu se tulbura,
Ucenicii aveau nevoie

Să priceapă multe lucruri
Pe care le vor vedea,
Începând cu judecarea
Pân’la răstignirea Sa.

Când lui Petru-i s-a descoperit
Că Iisus e Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
A început a dezvălui
Despre chinul şi calvarul Său.

Ei s-au întristat cu toţii,
Dar, pentru a nu se sminti,
Nu i-a lăsat în voia sorţii
Şi-a început a-i pregăti.

După doar câteva zile
Domnu-a pornit înspre Tabor,
În latura Cezareii
Cu ucenicii şi mult popor.

A hotărât să le arate
Slava Dumnezeirii Sale
Şi a selectat doar trei
Să-I fie martori pe cale.

A lăsat atunci sub munte
Mulţime mare de popor.
Cum toţi ştiau să-L asculte,
Aşteptau un ajutor.

Pe Tabor, sus, a urcat
Cu Petru, Iacov şi Ioan
Şi îndelung El S-a rugat
Cum făcea de-atâtea ori.

Îngreuiaţi de lungul drum,
Cum este firea omenească,
Cei trei ucenici, de-acum
Au reuşit să se-odihnească.

Când bine ei s-au deşteptat
Şi Îl priveau cu luare-aminte,
De ce-au văzut, s-au minunat
Şi au rămas fără cuvinte.

Că Faţa Lui a strălucit
Ca soarele-n amiaza-mare,
Iar hainele I s-au albit
Ca lumina, fără-asemănare.

Din trupul Său a izvorât
Slava Dumnezeirii Sale,
Iar lumina albă s-a făcut
Din ale Sale mădulare.

Aici se mai aflau de faţă
Moise cel din morţi venit,
Şi Ilie, cel ce din viaţă
Cu trupul la Cer s-a suit.

Închinăciuni Îi aduceau,
Că taina ce au zugrăvit-o
Ei, cu mult timp înainte,
El cu fapta a împlinit-o.

Şi vorbeau ei de Patima
Lui de bunăvoie asumată,
Pentru neamul omenesc,
Cea din dragoste nemăsurată.

L-a făcut prezent pe Moise
Cel ce în Sinai primise,
Legea pe lespezi de piatră
Cu degetul Tatălui, 

prin Duhul Sfânt, scrise.

Se arăta prin aceasta
Că Moise-i primitorul vechii Legi,
Domnul Iisus, Dătătorul ei şi
Împlinitorul noii Legi.

Domnu-a-împletit cu măreţie
Cele două Testamente
Şi-a adus martori să fie
La aceste evenimente.

Muntele Tabor a fost făcut
Biserică primitoare
Al celor două Testamente
De suflet mântuitoare.

Prin cel vechi arată elocvent
Tainele Dumnezeirii reale,
Iar prin Noul Testament
Slava lucrurilor Sale.

Şi stăteau acum de faţă:
Ai Legii vechi începători,
Ce plecaseră din viaţă,
Cu ai Legii noi primitori.

S-au bucurat aici Proorocii
De-a Cuvântului înomenire,
S-au veselit Apostolii
De-a lui Iisus Dumnezeire.

Imaginea fiind perfectă,
Ucenicii doreau nespus
Să aibă pururi sub priviri
Dulcea Slavă a lui Iisus

Şi-atunci Petru s-a gândit
C-ar fi bine să clădească
Trei colibe la un loc,
În ele să locuiască:

Într-una, Domnul Iisus,
În alta Moise, în-alta Ilie
Şi-astfel, Petru I-a propus
Ca-aici, în Tabor, să fie.

Pe când Petru Îi vorbea,
Un nor luminos i-a umbrit:
Tatăl, din Cer le spunea,
Că Iisus e Fiul Său iubit.

Le-a poruncit să-L asculte
Că întru El a binevoit,
L-a prezentat, aici, pe munte,
Redându-I locul cuvenit.

Prin Schimbarea Sa la Faţă,
Inima Ucenicilor a îmbărbătat
Ca să înţeleagă că spre moarte
De bunăvoie, El S-a dat!

Pe Moise l-a adus din morţi,
Vestind astfel Învierea.
Pe Ilie, dintre cei vii,
Arătându-Şi, El, Puterea.

Domnul, demonstrând că este,
Stăpânul celor vii şi morţi,
Iar la a doua venire,
Îi va învia pe toţi.

Şi vor merge, în sfârşit:
„Cei buni, sus, la fericire
Aşa cum şi-au pregătit,
Cei răi jos, unde-i scrâşnire!”

Fă, Doamne, să ne smerim,
Să lucrăm doar fapte bune,
Ca toţi să ne mântuim,
Cât suntem în astă lume!

de Dumitra GROZA
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De ce lucrează puterea diavolului asupra omului?!

Mulţi oameni şi-au pus întrebarea dacă există diavo-
lul, sau dacă există Dumnezeu de ce îngăduie să existe 
diavolul şi de ce îi îngăduie să facă rău făpturii omeneşti. 
Trecând peste faptul că mulţi oameni neagă sau cel puţin 
încearcă să nege tot ce ţine de lumea nevăzută, spiri-
tuală, deşi chiar lumea materială nu poate fi înţeleasă 
sau despărţită de fundamentul ei spiritual. De ce există 
diavol? Răspunsul este simplu: pentru că există libertate, 
şi în virtutea acesteia o parte, după datele revelaţiei, o 
treime din îngerii lui Dumnezeu au căzut în păcatul mân-
driei, întunecându-se şi lepădându-se de ascultarea lor, 
împreună cu căpetenia lor Lucifer, au căzut din cer şi au 
devenit diavoli. Un răspuns mai accesibil nouă poate fi 
dat tot printr-o întrebare: de ce există oameni răi, căci nu 
Dumnezeu a creat răul, nu El vrea ca oamenii să fie răi, 
şi, implicit, nu Dumnezeu a voit să existe diavol, ci răul 
apare ca o lipsă a binelui, datorită libertăţii cu care a fost 
înzestrată creatura. Chiar dacă Dumnezeu în preştiinţa Sa 
cunoştea că o parte dintre îngerii Săi vor deveni diavoli, 
şi chiar că omenirea va cădea în păcat, totuşi nimic nu 
l-a împiedicat pe Dumnezeu, care este iubire să creeze 
atât lumea nevăzută, cât şi lumea văzută. Chiar dacă un 
părinte, ştiind că, având mai mulţi copii, unul dintre ei ar 
putea deveni rău, el nu va fi împiedicat să-i aibă pe toţi 
fără deosebire, făcând tot ceea ce este posibil, datorită 
iubirii sale, ca şi pe cel rău să-l aducă pe calea cea bună. 
Dar chiar dacă cel rău va refuza posibilitatea binelui pentru 
totdeauna, asta nu-l va împiedica pe Părintele cel ade-
vărat să-şi împărtăşească bunătatea, fericirea şi veşnicia 
Sa celor care o doresc. Adică El nu vrea ca din cauza 
unuia care refuză, nici pe ceilalţi să nu-i împărtăşească 
de bunătate, aşa cum vedem că a făcut Dumnezeu cu 
făptura omenească, pe care a iubit-o atât de mult încât 
pe Fiul Său L-a trimis ca să o aducă din moarte la viaţă, 
din stricăciune la nestricăciune, din întunericul veşnic la 
lumina veşnică, desigur cu condiţia ca şi făptura Sa să 
dorească acest lucru, pentru că El nu doreşte să-i anuleze 
libertatea, cu toate că au fost şi vor mai fi oameni, care, 
pentru a părea deosebiţi, adică din cauza mândriei, Îl vor 
refuza pe Dumnezeu. 

Posibilitatea de a fi ispitit, sau încercat, o are fiecare om, 
aşa cum arată Sf. Ioan Casian în convorbirea cu părintele Se-
renus: „Cei deprinşi cu luptele care se duc înlăuntrul omului 
ştiu bine că suntem ispitiţi neîncetat de viclenia vrăjmaşului. 

Dar susţinem că duşmanul se opune înaintării noastre numai 
îndemnându-ne, şi nu obligându-ne să înfăptuim cele rele. 
De altfel, niciun om n-ar putea să se ferească întru totul de 
păcatul cu care duhurile vrăjmaşe vor să ne ardă sufletul, 
dacă aceştia ar avea putinţa de a ne împinge în păcat, aşa 
cum o au pe aceea de a ni-l insufla. Diavolul poate într-ade-
văr să ne ispitească, dar în noi avem libertatea voinţei, prin 
care primim sau respingem ispitele lui. Dacă ne temem de 
puterea şi de imboldurile vrăjmaşului, să cerem ajutorul şi 
oblăduirea lui Dumnezeu” (Convorbiri duhovniceşti, VII, 8, 
trad. Prof. David Popescu, Ed. I.B.M. al B.O.R., Buc. 2004, 
p. 168), de aceea Sf. Ap. Iacov ne îndeamnă: „Supuneţi-vă 
deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de 
la voi.” (Iac. 4, 7) 

Faptul că diavolul nu are putere să facă rău cuiva sau 
să ispitească fără îngăduinţa lui Dumnezeu o dovedeşte 
exemplul lui Iov, care nu a putut fi ispitit mai mult decât i-a 
îngăduit Dumnezeu, ca şi din minunea vindecării demoni-
zaţilor din Gadara, de unde se vede clar că nici în porci nu 
au putut să intre fără îngăduinţa lui Dumnezeu. Dar este 
sigur că „duhurile necurate nu pot pătrunde altfel în trupurile 
celor pe care urmează să le stăpânească, decât după ce 
au pus stăpânire mai întâi pe gândurile şi preocupările lor. 
Pe aceştia, după ce i-au despuiat de gândul la Dumnezeu 
şi de meditaţia duhovnicească, dezarmându-i oarecum de 
armele pe care li le arată ajutorul şi pavăza dumnezeiască, îi 
atacă uşor cu toată îndrăzneala, pentru a-i învinge şi pentru 
a-şi face de aci încolo sălaş în ei, ca-ntr-o împărăţie a lor.” 
(Ibidem, VII, 24, pp. 179-180) 

Dar aşa cum spunea Părintele Arsenie Papacioc: ce ne-
am face fără diavol?, nu neapărat că ar fi necesar, ci mulţi 
dintre cei care doresc reuşesc să biruiască ispitele lui. Adică 
„mulţi se încununează prin mijlocirea lui”, spune Sfântul 
Ioan Damaschinul. Şi continuă: ” Şi dacă spui că mulţi pier, 
îţi răspund că, aşa cum însuşi diavolul a putut, fără să-l 
înrâurească cineva, să devină rău cu voia sa, lucru ce este 
cea mai mare fărădelege a lui, aşa putea şi omul, de unul 
singur, fără să-l înrâurească cineva, să devină rău, ceea ce 
ar fi fost cel mai mare păcat al său... De aceea diavolul, care 
a păcătuit de unul singur, a rămas nepocăit, iar omul, care 
a păcătuit nu de unul singur, ci prin intervenţia diavolului, a 
fost condus la mântuire şi s-a învrednicit de întoarcerea la 
Dumnezeu şi de iertarea păcatelor.” (Demonii şi lucrările lor, 
Învăţătura Bisericii şi o culegere de povestiri despre duhurile 
rele, trad. Cristian Spătărelu, Ed. Egumeniţa şi Ed. Cartea 
Ortodoxă, 2007, p. 40). 

Părintele Gheorghe Ionașcu

12 august – Duminică – Sf. Mucenici: Fotie, anichit, Pamfil 
şi Capiton – Duminica a X-a după rusalii – Sf. ev. Matei 17, 

14-23 (Vindecarea lunaticului)
„În vremea aceea mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de Iisus un om, căzându-I în genunchi, 

şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi 
adesea în apă. Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, 
neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l 
aici la Mine. Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, 
apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a 
răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi 
cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic 
nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. 
Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor. Şi-L vor 
omorî, dar a treia zi va învia. Şi ei s-au întristat foarte!”
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Păhărelul cu nectar
A fost odată un scriitor de poveşti.
Şi lui i se întâmpla aşa: după ce termina de 

scris o poveste, venea un spiriduş, sărea pe 
hârtie, citea tot şi zicea:

- E adevărat ce ai povestit, e adevărat ce ai 
povestit!

Atunci, scriitorul, foarte curi-
os, îl întreba:

- De unde ştii?
Dar spiriduşul dispărea 

mereu înainte de-a auzi între-
barea.

Nu era poveste pe care 
spiriduşul să n-o citească şi să 
nu-şi dea cu părerea.

Poveştile care îi plăceau lui 
şi i se păreau adevărate, doar 
acelea ajungeau la copii.

Dacă se întâmpla să zică 
vreodată:

- Şterge tot ce ai scris, repe-
de, că sunt supărat!, scriitorul 
ştergea şi trecea la altă poveste.

Şi se gândea cum să facă să-i placă nemul-
ţumitului.

Într-o zi, i-a venit şi ideea.
Ca să nu poată să mai zică spiriduşul ceva 

de rău, l-a chemat înainte să se apuce de 
scris:

- Spiriduşule, vino!
Nimic..
- Spiriduşule, vino,... te rog 

frumos!
Iar nimic.
Atunci scriitorul îl rugă şi mai 

fierbinte:
- Spiriduşule, vino, te rog 

frumos, ... am nevoie de ajutorul 
tău!

Hop, mititelul pe hârtie, printre 
literele care încă nu se vedeau.

După ce vorbeau un minut, 
povestitorul se înviora şi era plin 
de idei.

Care mai de care mai strălucite.
Iar poveştile curgeau una 

după alta.
Şi toate îi plăceau aşa de mult năzdrăva-

nului, încât îi chema şi pe spiriduşii celorlalţi 
scriitori, ca să se bucure împreună.

A fost odată un greieruş foarte harnic.
Toată ziua muncea.
De cântat nu cânta decât seara târziu, înain-

te să se culce, şi dimineaţa devreme, înaintea 
tuturor.

Fiindcă trezea furnicile din somn, acestea îi 
vorbeau urât şi îi aruncau cu grăunţe în cap.

Dar lui nu-i păsa.
Nici de înjurături şi nici de câţi munţi de gră-

unţe adunase.
Pentru el era important să aibă un program şi 

să-şi facă bine treaba.
Fiindcă doar atunci avea inima împăcată şi 

putea să cânte.
Într-o zi, furnicile s-au întâlnit în faţa cortului 

de frunze în care greieruşul locuia de la ultima 
ploaie.

- Tu, care ne strici mereu liniştea, ieşi, să-ţi 
zicem ceva!

- Nu pot, am de reparat o chitară!

- Ieşi, că te ajutăm noi s-o repari.
Atunci, greieruşul ieşi.
Dar nu ca să-i repare nişte furnici nepricepute 

chitara, ci pentru că voia să scape de ele, ca 
să-şi continue lucrul.

- Am vrea să pleci cât mai repede, nu te iubim! 
spuseră furnicile.

- De ce nu mă iubiţi? întrebă greieruşul mi-
rat.

- Munceşti prea mult!
- Cânţi prea frumos!
- Eşti prea ordonat!
- Nu te vaiţi niciodată! spuseră furnicile în cor, 

fiecare altceva.
Greieruşul nu înţelegea.
Dar hotărî să le facă pe plac şi să se ducă 

unde va fi mai bine primit, pentru a se apuca din 
nou de muncă şi de cântat.

În cortul lui veni o familie de broaşte, cu zece 
brotăcei care orăcăiau zi şi noapte...

Spiriduşul

nemulţumirea

de Elia David

de Elia David
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„Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului împă-
rat care a voit să se socotească cu slugile sale. Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a 
adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a 
poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi pe toate câte le are, ca să se plătească. Deci, 
căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi 
plăti ţie tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi 
datoria. Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora 
o sută de dinari. Şi punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator. Deci, 
căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând: Îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti. Iar el nu voia, 
ci, mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând 
deci cele petrecute, s-au întristat foarte şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. 
Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, 
fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, pre-
cum şi eu am avut milă de tine? Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, 
până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi 
ierta – fiecare fratelui său – din inimile voastre.”

„Slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am ier-
tat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca și 

tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine?”

Atunci când nu ne găsim cu cei iubiți, nu aflăm 
niciun folos, chiar dacă locuim într-o casă vecină.

Așa cum o harfă nu ne încântă decât după ce atin-
gem toate coardele la timpul potrivit, așa și dragostea 
și iertarea se împlinesc în toate poruncile. Sfântul 
Apostol Petru, gura ucenicilor, Stâlpul Bisericii, tăria 
credinței, pescarul lumii, a venit la Mântuitorul în timp 
ce toți tăceau și L-a întrebat: „Doamne, de câte ori 
va greși față de mine fratele meu și-i voi ierta lui? 
Oare până la șapte ori?” „De șaptezeci de ori câte 
șapte” este răspunsul Legiuitorului celui Mult Milostiv, 
rostind și pilda datornicului nemilostiv. Spune Sfântul 
Efrem Sirul: „Bine a zis Domnul: Sarcina Mea este 
ușoară! Și zice mai departe: „Nu am zis să-Mi aduceți 
bani sau țapi sau post sau priveghere ca să ziceți: Nu 
am sau nu pot! Ci este mai lesne și mai ușor a zice: 
Iartă fratelui tău greșelile lui și Eu îți voi ierta pe ale 
tale. Tu ierți puțini bani – doi sau trei dinari – iar Eu 
nenumărați talanți îți dăruiesc ție.”

Iar dumnezeiescul părinte Isaac Sirianul spune: 
„Sămânță pe piatră este rugăciunea celui ce are 
pomenire de rău asupra fratelui său.”

Deci nu numai darul nostru îl oprește Dumnezeu 
mai înainte de a ne împăca cu fratele nostru, dar 
nici rugăciunea nu o primește. Pentru o defăimare, 
o injurie, o pagubă oarecare, trăim în ceartă și jude-
cată unii cu alții ani de zile. Atunci nici preotul, nici 
judecata, nici rudele, nici boala și nici moartea nu ne 

înmoaie inima să iertăm, să ne împăcăm unii cu alții. 
Când ne găsim datornici ne bucurăm ca și cum am 
găsi vânat, uitând de porunca iertării. Credem că ne 
putem împăca cu Dumnezeu cu daruri sau cu slujbe 
date la biserici și că vom lua iertarea păcatelor, dar 
ne amăgim dacă nu ne împăcăm și nu-i iertăm pe 
cei cu care am fost învrăjbiți. Ne spune Mântuitorul 
Hristos: „De-ți vei aduce darul tău la altar și acolo îți 
vei aduce aminte că fratele tău are ceva asupra ta, 
lasă darul tău înaintea altarului și du-te de te împa-
că cu fratele tău, apoi vino și adu darul tău.” (Matei 
5, 23-24) Căci noi vrem ca Dumnezeu, ca un tată 
bun, să ne ierte toate păcatele, dar să nu iertăm pe 
greșiții noștri, ba mai mult cerem datoria cu dobân-
dă. Ne răzbunăm, îi dăm în judecată, le dorim răul, 
nu-i iertăm până la moarte, de aceea Stăpânul din 
pilda duminicii acesteia ne dă pe mâna „chinuitorilor, 
până ce vom plăti toată datoria.” De nu iertăm, nu 
vom primi iertare la Judecata cea mare. Având pre-
zentă această parabolă în inimile noastre, și având 
în inimile noastre toate cele ce le-am pătimit de la 
aproapele, atunci să avem și pe cele pe care le-am 
făcut față de Domnul. Dacă ne amintim de păcate, 
atunci să ne amintim mai întâi de ale noastre. Dacă 
ne amintim de suta de dinari, mai întâi să ne gândim 
la cei zece mii de talanți și la toată greutatea lor.

Să cerem iertare întâi și să iertăm cu dragoste pe 
toți ca să fim iertați de Dumnezeu pe pământ și în cer, 
fără iertare nu avem mântuire, nici Tatăl nostru nu 
putem zice, până nu ne împăcăm cu toți în numele 
Său, știind că dragostea nu moare niciodată.

Părintele Marius Olivian Tănasie

19 august – Duminică – Sf. Mucenici: andrei 
Stratilat, Timotei, agapie şi Tecla – Duminica a 
Xi-a după rusalii – Sf. ev. Matei 18, 23-35 (Pilda 

datornicului nemilostiv)
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Deși se pare că ne lipsește curajul, o fărâmă 
din el îmbinată cu o picătură din ceea ce oamenii 
numesc „dorință de schimbare”, ne-a îndemnat 
să vă scriem aceste rânduri.

Înainte de a veni aici ne-am format acea 
imagine idilică, nu utopică, poate doar un pic 
nerealistă, că vom fi tratați ca în familie și că 
profesorii vor încerca să înlocuiască, cu mai mult 
sau mai puțin succes, părinții.

Dar cum socoteala de acasă nu se potrivește 
întocmai cu cea din târg, chiar și aici la Cernica, 
„locul cel mai aproape de cer din toată Româ-
nia”, am găsit cadre didactice cu program de 
vizită pe ușile birourilor… Ne-am văzut mustrați 
și uneori pedepsiți, pentru greșelile pe care noi, 
niște adolescenți ce încă ne luptăm spre a ieși 
din tiparele lumii în care am fost obișnuiți să 
trăim, niște adolescenți ce ne străduim să ne 
formăm un character pentru cer, le săvârșim 
uneori involuntar.

Există multe situații în care lucrurile toate ar 
avea o altă întorsătură, mult mai fericită, dacă 
am fi tratați părintește și nu am avea mereu 
simțământul „sabiei lui Damocles” (recomanda-
rea) sau al amenințării tipice scrierii lui Caragiale, 

cum greșești cu ceva, cum „pac la Războiu.”
Am învățat aici ce înseamnă ordinea și ega-

litatea între oameni, fie ei directori, președinți 
de comisii, portari, bucătari sau simpli studenți. 
Am mai învățat că fiecare are locul lui, chiar și 
în capelă. E de-a dreptul stânjenitor când ne iz-
bim de zidul unor priviri reci și necruțătoare… și 
nu înțelegem de ce în locul în care prezența lui 
Dumnezeu este atât de pregnant, avem nevoie 
și de supraveghere umană pentru a fi într-adevăr 
demni și desăvârșiți înaintea Lui. Oare și în cer, 
la marea adunare a sfinților, va exista… într-un 
colț… sprijinit de ceva… un înger care va supra-
veghea întreaga suflare?

În fiecare zi vedem colegi ai noștri triști, dintr-
un motiv sau altul, și e imposibil ca dumneavoas-
tră să nu fi observat vreunul în plimbările solitare 
din jurul campusului. Ar fi atât de frumos dacă 
ați împărți o fărâmă din timpul prețios ca să ne 
întrebați ce ne doare…

Avem speranța că nu v-am supărat și că 
lucrurile scrise aici vor fi luate ca atare și nu ca 
o ofensă.

Cu sinceritate…
Monalisa Oproiu

O, Preaslăvită Maică a lui Dumnezeu! 
Miluiește-mă pe mine păcătoasa roaba ta, vino 
întru ajutorul meu în vremea durerilor mele 
pe care le rabdă toate fiicele Evei în timpul 
nașterii. O, ceea ce ești binecuvântată între 
femei, adu-ți aminte cu ce bucurie și dragoste 
te grăbeai să ajungi la ruda ta Elisabeta când 
aceasta a rămas însărcinată și ce minune s-a 
arătat cu mama și cu pruncul din pântecele ei 
și, din nesecata milostivire a ta, dă-mi și mie, 
umilei tale roabe, naștere ușoară! Dă-mi harul 
ca acest copil ce se află lângă inima mea să 
strige cu bucurie așa cum Sfântul prunc Ioan 
s-a închinat Dumnezeului și Mântuitorului nos-
tru, Care din iubire pentru noi, păcătoșii, nu 
S-a rușinat, ci a acceptat să fie prunc. Bucuria 

negrăită de care s-a umplut inima ta feciorelni-
că la nașterea Fiului și Dumnezeului tău să-mi 
aline durerea! Mântuitorul tău născut de tine, 
să mă păzească de moartea care curmă viața 
multor mame la naștere și să se numere rodul 
pântecelui meu în rândul aleșilor lui Dumnezeu! 
Auzi, Preaslăvită Împărăteasă a Cerurilor, sme-
rita mea rugăciune, întoarce fața ta spre mine 
și nu mă rușina, nădejdea mea, ci acoperă-mă, 
ajutătoarea creștinilor și tămăduitoarea bolnavi-
lor cu acoperământul tău în ceasul chinurilor și al 
durerilor, ca să mă învrednicesc să cunosc că tu 
ești Maica milostivirii și să slăvesc bunătatea ta, 
căci tu nu nesocotești niciodată rugăciunile celor 
sărmani și îi izbăvești pe toți cei ce te cheamă 
în ceasul necazurilor. Amin.

rugăminte către profesori

rugăciune pentru naştere uşoară
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Despre iubirea de avuţii!

Întocmai ca un atlet care vrea să alerge într-o cursă, dar fiind 
îmbrăcat cu haine lungi, nu poate să facă aceasta, împiedicându-se 
în prisosul hainelor, aşa şi acest tânăr care dorind să moştenească 
viaţa veşnică, dorind să se înalţe ca într-un zbor spre Dumnezeu a 
împlinit poruncile din copilărie, dar s-a împiedicat şi a fost tras înapoi 
de multele sale avuţii, care nu i-au dat voie să ajungă la împlinirea 
idealului său, dobândirea vieţii veşnice. Mântuitorul Hristos dorind 
să-l facă ucenic al Său îi cere să renunţe la toate avuţiile sale, pentru 
ca nu cumva urmându-L pe El să-i pară rău de cele pe care le-a 
părăsit şi să nu-i urmeze Domnului cu toată inima. El nu a putut 
să facă cum au făcut Sf. Apostoli: „Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am 
urmat Ţie.” (Mt. 19, 27) 

Trei sunt felurile bolii acestei patimi a iubirii de arginţi „pe care 
le opresc deopotrivă atât dumnezeieştile Scripturi, cât şi învăţă-
turile Părinţilor. Primul e cel care face pe monahi să agonisească 
şi să adune cele ce nu le aveau în lume; al doilea e cel care face 
pe cei ce s-au lepădat de avuţii să se căiască, punându-le în 
minte gândul să caute cele pe care le-au dăruit lui Dumnezeu; 
în sfârşit al treilea e cel care, legând de la început pe monah de 
necredinţă şi moleşeală, nu-l lasă să se izbăvească desăvârşit 
de lucrurile lumii, ci îi pune în minte frica de sărăcie şi neîncre-
dere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, îndemnându-l să calce 
făgăduinţele pe care le-a făcut când s-a lepădat de lume. 

Pildele tuturor acestor trei feluri, precum am zis, le-am gă-
sit osândite în dumnezeiasca Scriptură. Aşa Ghiezi, voind să 
dobândească banii pe cari nu-i avea înainte, s-a lipsit de darul 
proorociei, pe care învăţătorul său voia să i-l lase drept moştenire 
şi în loc de binecuvântare a moştenit lepră veşnică prin blestemul 
Proorocului (IV Regi 5, 22-27). Iuda, voind să recapete banii, 
de care mai înainte se lepădase urmând lui Hristos, a căzut nu 
numai din ceata ucenicilor, alunecând spre vânzarea Stăpânului, 
ci şi viaţa cea trupească a sa prin silnică moarte a sfârşit-o (Mt. 
27, 5). Iar Anania şi Safira oprind o parte din preţul vânzării, se 
pedepsesc cu moartea prin gura apostolească (F.A. 5, 5-10).” 
(Sfântul Ioan Casian, Despre iubirea de arginţi, Filocalia vol. I, 
trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, 1999, p. 
119). Când tânărul bogat din Sf. Evanghelie a aflat că pentru a 
fi desăvârşit trebuie să-şi vândă averea şi să o împartă săracilor 
pentru a avea comoară în ceruri, iar apoi să îl urmeze pe Hristos, 
s-a întristat, din pricina multelor sale avuţii. 

Sf. Vasile cel Mare îl aseamănă pe acest tânăr cu un călător 
care dorind să ajungă la o cetate, parcurge cu râvnă calea până 
acolo, dar se opreşte la unul din hanurile din afara zidurilor cetăţii 
şi din lene de a mai merge puţin se păgubeşte de osteneala pe 
care a făcut-o până acolo şi se lipseşte de desfătarea priveliştilor 
nemaiîntâlnite şi nemaivăzute care sunt în cetate. „Cunosc mulţi 

oameni care postesc, se roagă, suspină, arată o evlavie fără sfârşit, 
dar nu scot din pungă un bănuţ pentru cei nevoiaşi. Ce folos au ei 
de celelalte virtuţi? Împărăţia cerurilor nu-i primeşte. Că mai uşor 
intră cămila prin urechile acului, spune Domnul, decât bogatul în 
împărăţia cerurilor” (Lc. 18, 25). Hotărârea este clară, Cel Care a 
rostit-o este nemincinos, dar rari sunt cei care îi dau crezare.” (Sf. 
Vasile cel Mare, Omilia a VII-a, Către bogaţi, PSB 17, trad. intr. note 
şi indici Pr. D. Fecioru, Ed. I.B.M. al B.O.R., Buc. 1986, p. 413) . 
Spune mai departe Sf. Vasile: „Pentru ce te întristezi, pentru ce 
sufletul îţi plânge, când auzi: ”Vinde-ţi averile tale!”. 

Nici chiar dacă bogăţia te-ar însoţi în viaţa viitoare, n-ar trebui 
să-ţi fie atâta de dragă, că o întunecă bunătăţile de acolo. Iar 
dacă bogăţia rămâne neapărat aici, pentru ce să nu o vinzi, ca 
să o câştigi? Când dai aur ca să-ţi cumperi un cal, nu te întristezi; 
dar când dai pe cele trecătoare, ca să iei în schimb împărăţia 
cerurilor, plângi, întorci spatele celui care îţi cere, amâni datul, 
născocind nenumărate pricini de nevoi. Ce vei răspunde Jude-
cătorului, tu, care-ţi îmbraci pereţii caselor, dar nu îmbraci pe 
om, tu, care împodobeşti caii, dar treci cu vederea pe fratele 
îmbrăcat în zdrenţe, tu, care laşi grâul de putrezeşte, dar nu 
hrăneşti flămândul, tu, care îngropi aurul, dar dispreţuieşti pe 
cel sugrumat de sărăcie? Dacă se întâmplă ca şi soţia ta să fie 
iubitoare de averi, atunci boala este îndoită, îţi ațâţă pofta după 
desfătări şi-ţi măreşte dorinţa de plăceri; bagă în sufletul tău 
ghimpii unor dorinţe ciudate; se gândeşte la pietre preţioase, la 
mărgăritare, la smaralde, la hiacint, la aur, din care o parte să-l 
prefacă în bijuterii, iar altă parte să o ţeasă în haine; şi prin tot 
felul de idei lipsite de gust, îţi măreşte boala. 

Râvna femeilor pentru podoabele acestea nu-i ceva trecător, 
ci zi şi noapte se gândesc numai la ele... . Aurul, încrustat cu 
pietre preţioase, împodobeşte fruntea şi gâtul femeilor; alt aur 
la cordoane şi alt aur le leagă mâinile şi picioarele. Se bucură 
femeile iubitoare de aur să fie legate şi de mâini şi de picioare, 
numai dacă aurul le leagă... . Spune-mi, ce folos mai mare îţi 
dau paturile de argint, mesele de argint, canapelele de fildeş, 
scaunele de fildeş, pentru ca bogăţia să nu treacă din pricina 
acestora la săracii care stau cu miile la uşa casei tale şi slobod 
glasuri pline de milă? Dar nu vrei să dai, spunând că ţi-i cu 
neputinţă să îndestulezi pe toţi care îţi cer. Cu limba te juri, dar 
mâna te vădeşte. Mâna tace, dar te face mincinos cu inelul care 
străluceşte în degetul tău. Pe câţi oameni nu poate scăpa de 
datorii un singur inel de-al tău? Câte familii căzute în mizerie 
nu poate să ridice? Un singur dulap de-al tău cu haine poate 
să îmbrace un popor întreg îngheţat de frig! Dar laşi pe sărac 
să plece cu mâinile goale, netemându-te de dreapta răsplată 
a Judecătorului. N-ai milă? Nu vei fi miluit! N-ai deschis casa? 
Vei dat afară din împărăţie! N-ai dat pâine? Nu vei primi viaţa 
veşnică!” (Ibidem, pp. 413-415). 

Părintele Gheorghe Ionașcu

„În vremea aceea venind un tânăr la Iisus, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? 
Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, 
păzeşte poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu măr-
turiseşti strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Zis-a 
lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii 
desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Ci, auzind 
cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic 
vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila 
prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, 
zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, 
la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.” 

rugăminte către profesori

rugăciune pentru naştere uşoară

26 august – Duminică – Sf. Mucenici adrian şi 
natalia, soţia sa; Sf. Mc. atic – Duminica a Xii-a după 

rusalii – Sf. ev. Matei 19, 16-26 (Tânărul cel bogat)
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Moartea, aparenta soluţie a unor necazuri
Moartea a luat naștere în clipa săvârșirii primului păcat. Păcatul a născut moartea trupeas-

că și încă o naște pe cea sufletească. Acela care nu crede în Dumnezeu este mort sufletește, 
chiar dacă mai trăiește încă trupește. Necredinciosul vede în moarte un capăt de drum, un 
moment în care atât trupul, cât și sufletul său, încetează de a mai exista.

Un personaj dintr-o scriere semnată de Gabriel Marcel spune: “Să iubești pe cineva în-
seamnă să-i spui: Tu nu vei muri.” Este clar că acesta nu se referă la moartea trupească, ci 
la veșnicia sufletului și la veșnicia iubirii purtate aceluia. Cum se poate vorbi însă de iubire 
în viața celor care văd în moarte un sfârșit a toate, iar nu un început al veșniciei?

Moartea, aparenta soluție a unor necazuri

Doar un om mort sufletește poate vedea moartea 
trupească drept o soluție în suferințele întâmpinate în 
viață. Când omul nu crede în nemurirea sufletului, atunci 
el se raportează la viață doar trupește, în momentele 
mai grele ale vieții, moartea lui sau a celorlalți, apărând 
ca o soluție ca oricare alta.

Moartea este văzută ca o soluție de a scăpa de anumi-
te greutăți numai de cei care nu sunt ancorați în realitatea 
vieții, necrezând în Dumnezeu și în viața veșnică. Părintele 
Paisie Aghioritul spune că “oamenii suferă pentru că nu 
înțeleg sensul vieții; atunci când acest sens este înțeles, 
toate lucrurile se îndreaptă”. Dostoievski, crezând cu tărie 
că numai credința creștină în nemurirea sufletului umple 
viața de sens și, prin aceasta, ne mântuiește, mărturisește: 
“Taina existenței omenești nu constă numai în faptul de a 
trăi, ci și în a ști pentru ce trăim.”

Sufletul este veșnic, asemenea Celui care l-a creat. 
O cântare din slujba înmormântării amintește de frica pe 
care o simte sufletul, atunci când se desparte de trup: 
“Vai, câtă luptă are sufletul când se desparte de trup! 
Vai, cât lăcrimează atunci și nu are cine să-i ajute! Către 
îngeri își ridică ochii, către oameni se uită, dar nimeni 
nu-l poate ajuta.” Cei care nu au crezut în nemurirea 
sufletului lor se vor înfricoșa cu atât mai mult în acel 
ceas de taină, când li se vor deschide ochii cei nevăzuți 
și vor privi cele veșnice.

Moartea personală sau a unor cunoscuți este văzută 
drept o soluție a unor necazuri și suferințe doar de cei 
care nu cred în viața veșnică. Sinuciderea se află la 
îndemâna tuturor acelora care cred că astfel pot scăpa 
de suferință, ignorând Cuvântul lui Dumnezeu și iubirea 
celor de aproape ai lor, cărora le întorc spatele. Mai 
apoi, acela care nu-și prețuiește viața proprie, aceluia, 
desigur, îi este indiferentă și viața altora. Astfel, moartea 
celui bețiv și violent este văzută ca o binecuvântare, 
cei de aproape scăpând astfel de suferință; moartea 
celui care ne urăște și ne face să suferim este aproape 
cerută lui Dumnezeu, crezând că doar așa ne putem 
odihni; moartea celui bolnav incurabil este de dorit, 
îngrijirea acestuia solicitând prea mult efort; moartea 
celui bătrân este așteptată, neputințele acestuia fiind 
greu de răbdat.

Moartea celor care ne fac viața grea nu a fost, nu 
este și nu va fi niciodată o soluție reală în vederea 

îndepărtării unor suferințe personale. Un soț violent, 
o rudă alcoolică, un copil bolnav sau un bunic “prea” 
bătrân nu vor fi niciodată îndeajuns pentru a-L face 
pe Dumnezeu să nu-i mai iubească. Tot așa, acestea 
nu trebuie să ne fie nouă suficiente pentru a gândi că 
moartea lor ne poate aduce odihnă. Singura moarte 
care soluționează toate problemele și suferințele vieții 
este și va rămâne doar moartea Mântuitorului Iisus 
Hristos, care ne-a arătat iubirea lui Dumnezeu și ne-a 
adus Învierea.

Soțul, soția, copiii, rudele, colegii de muncă, vecinii, 
prietenii, locul în care trăim și timpul vieții noastre sunt 
cele mai bune condiții în care ne putem mântui, oricât 
de aspre ar părea unele dintre acestea. Încă și mai mult, 
nu numai pe noi suntem datori să ne mântuim-sfințim, 
ci și pe cei de lângă noi.

„Cei răi și cei buni trebuie să stea împreună, să se 
înțeleagă cumva, acasă, la serviciu, peste tot. Cei cu 
râvnă duhovnicească stau în mijlocul celorlalți, neștiuți 
de nimeni, și se roagă în taină și Dumnezeu lucrează 
prin ei. Și așa, fără să se bage de seamă, Domnul 
schimbă răul în bine. Aici e marea taină, că Dumnezeu 
așteaptă până la sfârșit și cei răi se pot întoarce în ulti-
mul ceas. Cu o rugăciune curată, înălțată către Hristos, 
sfinții au scos pe aproapele din iad. Important e să pui 
între tine și celălalt pe Hristos, că El este Calea de la 
inimă la inimă.” (Părintele Ghelasie de la Frăsinei)

Moartea celor de lângă noi este văzută cu alți ochi 
în cadrul slujbei de înmormântare. Șezând lângă trupul 
neînsuflețit al soțului, soția îndurerată se jelea cu amar, 
zicând: “De ce ai plecat? Mă obișnuisem cu tine, așa 
cum erai.” Am aflat, mai apoi, că de ani de zile, soțul 
zăcea imobilizat în pat, bolnav cu trupul și cu sufletul, 
necredincios și bețiv. Soția, credincioasă și iubitoare, 
îl îngrijise fără cârtire în tot acest timp. Chiar și așa, 
acea soție nu își dorea moartea soțului, ci viața lui și 
întoarcerea la Dumnezeu.

Cuvântul rostit la înmormântarea soțului arată că 
moartea nu este o soluție în niciun caz, indiferent 
de greutățile aparente sau reale ce trebuie îndurate, 
răbdate și arse în focul iubirii jertfelnice. Să credem cu 
tărie că noi nu ne iubim pe noi înșine mai mult decât 
ne iubește Dumnezeu, iar dacă Dumnezeu îngăduie 
anumite greutăți în viața noastră, o face numai pentru 
mântuirea noastră și a celor de aproape ai noștri, ca 
să trăim veșnic în odihna Lui.

Teodor Danalache
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Moartea, aparenta soluţie a unor necazuri

SOS, vieţile copiilor noştri!

Am citit cutremurat cazul fetiței de 4 ani din 
Bolintin, care a murit după ce a fost plimbată 
între trei spitale din Capitală, de la un ... roșu 
în gât!!! A avut nenorocul să dea nu peste niște 
medici care au depus jurământul lui Hippocra-
te, ci peste niște oameni abrutizați îmbrăcați în 
halate albe. Un copil de 4 ani, care era bucuria 
părinților, a murit din cauza nepăsării, neglijenței, 
neștiinței unor indivizi ajunși, nu se știe prin ce 
împrejurare, să lucreze în spitale. Oameni buni, 
este revoltător, este strigător la cer!!! În România 
secolului 21, anul 2012, în România modernă, 
membră a marii familii europene și euro-atlan-
tice, copiii noștri sunt omorâți în spitale de niște 
oameni cu inimi de piatră pentru care un pacient 
nu este o ființă umană, ci doar un caz din multe 
alte sute sau mii. Iar aici vorbesc și în calitate de 
părinte pentru că am și eu un copil și mă rog la 
Dumnezeu, zi de zi, să-l țină sănătos, să nu am 
nevoie să am de-a face cu sistemul sanitar.

Este cumplit, este groaznic! Ajungi la spital cu 
copilul pentru a fi vindecat și îl aduci acasă mort. 
Ce durere poate fi mai mare? Și cât de mult este 
amplificată această durere de faptul că cei vinovați 
scapă de cele mai multe ori cu pedepse mai mult 
simbolice, asta în cazul în care sunt pedepsiți în 
vreun fel. Dar în condițiile în care legea malpra-

xisului nu există, iar Colegiul Medicilor, de cele 
mai multe ori, se spală pe mâini, astfel de lucruri 
se vor repeta. După ce că suntem o țară cu un 
număr uriaș de avorturi (22 de milioane, din 1958 
până în 2008, potrivit statisticilor), și copiilor pe 
care-i avem le este amenințată viața, culmea, 
atunci când sunt internați în spitale. Cum este 
posibil ca o tânără de 17 ani, internată la Secția 
ORL a Spitalului Județean de Urgență din Târgu 
Jiu pentru o intervenție chirurgicală de scoatere a 
amigdalelor să moară după ce i s-a administrat o 
injecție? Cum este posibil ca la Spitalul de Urgență 
din Petroșani un copil de patru ani să fie operat la 
mâna stângă, și nu la cea dreaptă, unde acesta 
avea o afecțiune, și pe deasupra să i se facă și o 
intervenție chirurgicală pentru fimoză, pentru care 
părinții nu și-au dat acordul? Cum este posibil ca 
la Spitalul din Slatina, un băiețel de 9 ani să moară 
după ce un așa-zis i-a pus neglijent mâna în ghips 
pentru o fractură, lucru care a condus la cangrenă? 
Cum a fost posibil ca micuța Nicoleta, de 4 ani, să 
fie plimbată între trei spitale, iar la ultimul dintre 
acestea, după acea injecție, când copilului i se 
făcuse rău, asistenta să-i spună mamei să scoată 
fetița la aer că își revine? La fel și cazurile de la 
Bagdasar-Arseni. Sunt întrebări la care așteptăm 
răspunsuri domnilor miniștri ai sănătății! Cine sunt 

Pagina pentru viață

Acest articol se dorește a fi un semnal de alarmă. Un semnal de alarmă social care poate 
vine prea târziu (mi-aș dori să nu fie așa), un semnal de alarmă al cărui impact va fi probabil 
unul firav, dar dacă nu ar exista deloc ar însemna lașitate, lașitate “soră” cu complicitatea. 
De mai bine de 20 de ani trăim într-o țară supusă reformelor: reformă în economie, reformă 
în sistemul de educație, în justiție, în sistemul sanitar etc. Îmi permit să nu mai numesc 
toate acestea „reforme”, ci mai degrabă „experiențe”. 

Da, cred că după 1989 suntem supuși unor „experiențe” care se fac pe spinarea noastră, a 
copiilor noștri, a bunicilor noștri. Încerc să mă explic. O „reformă”, este adevărat, presupune 
la început niște sacrificii pe un domeniu, pe un sector economic sau social. Oamenii sunt 
îndemnați să “strângă cureaua” pentru o perioadă de timp pentru ca ulterior, după câțiva 
ani, pe zona respectivă să se vadă rezultatele scontate, bineînțeles unele pozitive. 

Ce vedem că se întâmplă în societatea noastră? Ei bine, aceste așa-zise reforme nu 
se mai sfârșesc, oamenii o duc din ce în ce mai greu iar rezultatele care sunt? În justiție, 
infractorii sunt, cum se spune, „băgați pe o parte și scoși pe alta”, în domeniul educației, 
liceenii pică masiv la examenul de bacalaureat, considerând că „Riga Crypto și Lapona 
Enigel” sunt fotbaliști pe la nu știu ce echipă internațională, iar în sănătate ne confruntăm 
cu așa-numitul exod al medicilor dar, ceea ce e de departe cel mai cumplit, oamenii care 
mor cu zile în spitale.
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Duminică, 5 august: Participare la Vecernie (ora 18:00). 
12 august: Studiu biblic – Evanghelia după Matei, cap. 27.
19 august: Vizionare film.
26 august: Acatistul Sf. Ioan Botezătorul.

INFO: 0727.78.16.91

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Născută în 1970, la Buzău. Locuieşte în Constanţa şi este de profesie medic psihiatru. 
Este căsătorită şi are două fetiţe. Plus două personaje: Mic şi Fulguleţ. 

Şi-a început activitatea literară pe vremea studenţiei ca redactor al revistei Facultăţii de 
Medicină. Scrie în principal poveşti şi poezii pentru copii, poeme într-un vers, ocazional, 
epigrame.

A colaborat la diferite emisiuni culturale de radio. A publicat versuri în revista „Examene”, 
„Cafeneaua Literară”, „Fereastra”, „Haiku” şi „Draga mea, pentru copii” 

Menţiune la Concursul „Ion Creangă”, 2009.
Membru agonia.ro din 2003.
Site: http://scaraluimic.blogspot.com/

Biografie elia David

De ce ţi-e dată viaţa?
Să fii eroul ei.
Să faci din veşnicie
Al timpului temei.

Să ai răspuns la toate,
Să afli cine eşti,
Să scoţi tu adevărul
Din tolba cu poveşti.

Să dai de fericire
Săpându-i o fântână
În locul unde stele
Îţi ciugulesc din mână.

În locul unde visul
Cu-atâta-i mai înalt
Cu cât ţi-adaugi ţie
Durerea celuilalt.

De ce ţi-e dată viaţa?
S-o aperi cu iubire,
Cu lacrima ta caldă,
Cu scutul tău subţire.

Să fii chiar tu eroul,
Ridicol, viu, umil ,
Punând pe chipul lumii
Un zâmbet de copil.

acești măcelari care ne omoară copiii? Câți dintre 
ei trebuie să mai moară? De ce nu sunt trași la 
răspundere așa cum se cuvine?

Țin să subliniez că nu toți medicii sunt așa. Sunt 
destui, mulți anonimi, care continuă să își facă me-
seria aceasta în România aproape la fel ca Sfinții 
Doctori fără de arginți Cosma și Damian. Dar nu mai 
putem tolera existența unor neprofesioniști în acest 
sector vital al societății a căror activitate devine o 
amenințare clară la adresa celor aflați în suferință. 

Îmi vin în minte versurile poeziei „Rugă pentru 
părinți”, când copiii se roagă pentru părinții lor 

care mor, dar ce te faci când părinții îndurerați își 
conduc copilul la groapă? Ce durere poate fi mai 
mare?

Este timpul să nu mai tăcem, este timpul să 
luăm atitudine fiecare acolo unde se află, să nu 
mai băgăm capul în nisip precum struțul, devenind 
aproape complici la astfel de drame, să cerem să 
se facă dreptate, iar cei vinovați să fie pedepsiți 
exemplar.

În numele sufletelor de îngerași care s-au 
dus!

Adi Ionescu


