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

Întrucât s-au f inalizat lucrãrile de executare a pict urii, în data
embr ie 2009
de 20 s ept
eptembr
2009, va avea loc slujba de r esfinþire a
Bisericii noastre (ss f inþi
inþirr ea pict ur i ii). Slujba va fi oficiatã de
cãt re ÎPS PÃRINTE DR. IRINEU , ar hiepiscop al Craiovei ºi
Mitropoli t al Olteniei, alãt ur i de un sobor de preoþi.
Vã aºteptãm sã ne f iþi alãtur i la acest ev eniment important
din viaþa parohiei noastre!
Preot par oh Tãnasie Marius-Olivian
Pr eot II Ionaºcu Gheorghe
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Începutul anului
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Sfânta Biserică serbează această zi, a tât pentru că luna
septembrie este co nsidera tă început al anului, când se aduce
mulţumire lui Dumnezeu pentru r oadele de peste a n și se aduc
rugăciuni pentru ca anul care începe să fie roditor, dar și ca zi în
care Do mnul Hristos a pus început pr opovăduirii Sa le în lume.
În cinstea acestui eveniment, Biser ica amintește de intrarea
Domnului în sinagoga din Nazaret, unde dându-I-se car tea
Prorocului Isa ia, a afla t locul în care Mântuitorul și lucrarea Lui
în lume sunt zugrăvite prin cuvintele: „Duhul Domnului este peste
Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis
să vindec pe cei zdr obiţi cu inima, să propovăduiesc r obilor
dezr obirea și celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi și
să vestesc anul cel plăcut al Do mnului. ªi, închizând car tea și
dându-o slujitorului, a șezut, iar ochii tutur or din sinagogă era u
aţintiţi asupra Lui .Și El a început a zice către ei: „Astăzi s-a împlinit
Scriptur a aceasta în urechile voastre.” (Luca 4, 18-21)
Se cade ca într-o astfel de zi să aducem mulţumire pentr u
toa te bunătăţile primite de la Dumnezeu, astfel încât, folosindu-le
după cuviinţă, să fim bineplăcuţi Lui, umblând, cum spune Sf ântul
Apostol Pavel „întru înnoirea vieţii.” (Ro ma ni 6, 4)

Proloagele
Extras din Pr
oloagele , luna septembrie, ziua întâi

Duminica a XIII-a după Rusalii
– 6 septembrie –
Lucrători în via Domnului / Pilda lucrătorilor celor răi
(Ma tei 21, 33-44)
„Zis-a Domn ul: ascultaţi pilda aceasta: era un om oarecare
stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejmuit-o cu gard;
apoi a săpat într-însa teasc , a clădit un turn de pază și a da t-o
lucrătorilor, iar el s-a dus depar te. Când a sosit vremea roadelor,
a trimis pe slujitorii săi la lucrători, ca să ia partea lui de roade;
dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe
altul l-au omor ât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis
pe alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi, și le-a u făcut și acelora
to t așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând: se vor rușina de
fiul meu; însă lucrătorii v iei, văzând pe fiul, a u zis între ei: acesta

da neamului care va aduce r oadele ei. Și cine v a cădea pe piatr a
aceasta se va sfărâma; iar peste care va cădea ea, pe acela îl
va spulbera”.

„În cele din urmă l-a trimis la ei pe fiul său”.
(Matei 21, 37)
Per icopa aceasta reprezintă o pildă r ostită de Mântuitorul în
Templul din Ierusa lim, după intrarea Sa triumfală în Cetatea
Sfântă, cu câteva zile înainte de pa timile, răstignirea și mo artea
Sa pe cruce . Are un caracter prof etic întrucât prevestește lucrur i
referito are la poporul evreu.
Pentr u că este vorba de vie și de roade, să ne cercetăm pe
noi înșine ca unii ce avem bucur ia să primim Împărăţia lui
Dumnezeu, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Ur mașilor
lui Avraa m li s-a dat înfierea și slava și poruncile , darea Legii ºi
slujba și Făgăduinţele.”
Omul gospodar este Dumnezeu, și L-a numit pe El „om”
pentru iubirea de oameni a lui Dumnezeu, iar gardul este Legea
dată pr in Moise ce îngrădea și oprea de păca te. Turnul este
Biserica, iar lucrătorii sunt conducătorii iudei: preoţii și învăţătorii.
La vremea rânduită a trimis Dumnezeu pe sfinţii pror oci,
ser vitorii Săi adevăraţi , pe care i-au bătut, i-a u omor ât și i-au
împroșcat cu pietre .
După proroci, Dumnezeu a trimis la ei pe Unul Născut Fiul și
Cuvântul Său, luând trup din Preacurata și Pururea Fecio ara
Maria, S-a făcut o m desăvârșit, fiind în același timp și Dumnezeu
desăvârșit. Dar pe Acesta, văzându-L arhiereii și far iseii că
tâlcuiește dumnezeieștile Scripturi și Legile lui Dumnezeu cu
înţelepciune și cu har, L-au scos din mijlocul lor și din cetatea lor,
L-au dus la locul Căpăţânii și răstignindu-L pe Cruce, L-au omorât.
La auzul pildei acesteia, arhiereii și bătrânii au tăcut, iar când
li s-a spus: „Pe cei răi cu rău îi va pierde”, a u zis: „Să nu fie!”.
Pia tra aceasta de care vorbește Do mnul și pe care n-au băgato în seamă z iditorii este Însuși Iisus Hristos , despre care
dumnezeiescul Pavel spune: „Însuși Iisus este piatr a cea din
ca pul unghiului”.
Cum piatra ce unește pereţii îi împreună, așa și Hristos unește
cele două neamuri, iudeu și păgân, în Biserica Sa al cărui Ca p
este.
Min unată este z idirea Bisericii Sa le pentr u minunile
nenumărate ce s-a u făcut într-Însa, căci Ea a bir uit pe vrăjmași
și păstrează întreagă și curată dreapta credinţă.
Să ne străduim să fim lucrători vrednici de pla ta noastră, de
răsplata ce ne-o va da la A Doua Venire, simţind bucuria mântuir ii
și Împărăţia pentru cei ce se străduiesc în via Sa .
Preo t paroh Marius-Oli vian TĂNASIE

Fondator: Biserica „Înălţarea Domnului”, Târgu-Jiu,
str. Victoriei-Săvinești (zona Paralela 45).

este moștenitorul, v eniţi să-l omorâm și să avem noi moștenirea
lui. ªi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omor ât.
Deci, când va veni stăpânul v iei, ce va face acelor lucrători? I-a u
răspuns: pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da a ltor lucrători,
care-i vor da ro adele la vremea lor. Iisus le-a zis: n-aţi citit
nicioda tă în Scriptur i că piatra pe care a u arunca t-o ziditorii,
aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domn ul s-a
făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă
spun vouă că se va lua de la voi împărăţia lui Dumnezeu și se va
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„Din pericopele evanghelice, de Dumnezeu
insuflate, nu avem nicio informaţie despre nașterea
Maicii Domnului.
Biserica a preluat date despre vieţuirea părinţilor
Mariei și despre nașterea acesteia dintr-un fragment
din secolul al II-lea al Protoevangheliei lui Iacob și
cea a lui Pseudo-Matei, două apocrife, care cuprind
lămurit informaţii de la contemporani, în legatură cu
părinţii și viaţa Sfintei Maria. În conformitate cu
acestea, preacinstitul Ioachim și preacucernica Ana,
fiind înaintaţi în vârstă, erau îndureraţi din pricina
lipsei de copii, fiindcă Ana era stearpă. Odată, cu
prilejul unei mari sărbători, când Ioachim a vrut să-I
aducă daruri lui Dumnezeu, preoţii l-au alungat ca
pe unul ce nu avea copii. Atunci a luat calea pustiei,
unde, timp de 40 de zile s-a rugat, postind, cerându-I
lui Dumnezeu să-i dăruiască un prunc. La fel și
înţeleapta Ana se ruga în iatacul său, primind cu
răbdare ocările slujnicelor ei, ca una ce nu avea copii.
Cei doi soţi au fost în curând vestiţi că rugăciunea
le-a fost ascultată. Ei au adus daruri de mulţumire
lui Dumnezeu. Fiica ce s-a născut a primit numele
Maria, iar la vârsta de trei ani a fost afierosită
Domnului, după făgăduinţă și crescută la templu”.
(fragment din: Maica Domnului în teologia și
imnografia Sfinţilor Părinţi”, autor Teoclit Dionisiatul)

Imn
Imn Nãscãtoarei
Nãscãtoarei dede Dumnezeu
Dumnezeu
Cum te vom numi, cea ce ești plină de har?
Cer, că ai răsărit Soarele Dreptăţii?
Rai, că ai răsărit flo area nestricăciunii?
Fecio ară, că ai rămas curată?
Maică Prea Sfântă,
că ai avut în braţele tale
pe Fiul, Dumnezeul tuturor...
Toată imnografia este împodobită
cu prea dulcele tău nume, Maria
Toţi Sfinţii Părinţi cugetau această minune a min unilor,
pe tine, Stăpână Fecio ară,
adâncind taina nașterii tale neîntina te,
virtuţile, sfinţenia , bunătatea,
neasemuita dragoste către Dumnezeu,
iubirea ta către cei drepţi,
milostivirile tale către cei păcătoși,
grija ta faţă de cei neștiutori,
înalta ta smerenie,
prin care ai atras din sânul Tatălui
pe Fiul Lui Cel fără de ani,
ca să-I dai trup!
Tu însăţi , Născătoare de Dumnezeu,
te uimești și te miri.
(Monahul Teoclit Dionisiatul)

Din
Din cuvântul
cuvântul Sfântului
Sfântului Ioan
Ioan Damaschin
Damaschin
lalala praznicul
praznicul
Naºterii
Maicii
Domnului
praznicul Naºterii
Naºterii Maicii
Maicii Domnului
Domnului
„(...) O, însoţire sfântă a lui Ioachim și a Anei,
primește cuvântul meu, închinat nașterii!
O, fiică a lui Ioachim și a Anei și Stăpână
primește cuvântul păcătosului rob, adus cu
fierbinte dorire și cinstire, căci numai pe tine team dobândit nădejde de bucurie și ocrotitoare
a vieţii mele.
Mijlocitoare către Fiul tău și arvună tare a
mântuirii; sprijin celor risipiţi în păcat și bogăţie
în lipsuri și în potolirea ispitelor, dar și în
chivernisirea vieţii, purtându-mă de mână spre
fericirea cerească; care dai răsplătiri de pace
lumii întregi și bucurie desăvârșită și mântuire
veșnică, în slujbele celor ce te pomenesc și a
întregii Biserici.
Bucură-te, cea plină de har, Domnul este
cu tine, binecuvântată ești tu între femei și
binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Iisus
Hristos, Căruia Se cuvine slava împreună cu
Tatăl și cu Sfântul Duh în vecii vecilor. AMIN!”.
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Duminica
dinaintea
Înãlþãrii
Sfintei
Cruci
Duminica
Duminica dinaintea
dinaintea Înãlþãrii
Înãlþãrii Sfintei
Sfintei Cruci
Cruci
13
septembrie
Ioan
13-17
––– 13
13 septembrie
septembrie ––– Ioan
Ioan 3,3,3, 13-17
13-17
Convorbirea
Convorbirea
dintre
Iisus
Nicodim
Convorbirea dintre
dintre Iisus
Iisus ºiºiºi Nicodim
Nicodim
„Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit în Cer, fără numai Cel car e s-a pogorât din cer, Fiul Omului, care este în
cer. Și precum Moise a înălţat șarpe le în pustie, așa trebuie să se înalţe Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică. Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a da t pe Fiul Său Unul-Născut,
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume
ca să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El”.

Iubirea cea după poruncă
„Într-atât a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său
cel Unul Născut L-a da t pentru ca tot cel ce crede în El să
nu piară, ci să a ibă viaţă veșnică.” (Ioan 3, 16)
Biserica noastră a rânduit ca Duminica premergătoare
praznicului Înălţării Sfintei Cr uci, ca și cea următoare
acestui praznic, să fie menţiona te în chip deosebit în
calendar ul creștin, cu pericope biblice specia le, în legătură
cu praznicul care se a propie, deci cu Crucea Do mnului .
Convorbirea dintre Iisus și Nicodim, devenit ucenic „în
ascuns” al Mântuitorului vorbește despre „nașterea din a pă
și din duh”, renaștere spirituală cu harul lui Dumnezeu prin
Taina Sfântului Botez și despre mesianitatea Mântuitor ului,
„Fiul Om ului, care S-a pogorât din cer.” Fiul Om ului,
Dumnezeu și om, are putere de a se sui la cer și a se
coborî pe pământ.
Mântuitorul Hristos S-a pog orât din cer și S-a făcut om
și S-a suit în cer când S-a înălţat la cer, nedespărţit de
sânurile Tatălui, pururea fiind împreună cu El.
La pedeapsa cu șerpii veninoși care mușcau pe israeliţi
la Edom, Moise s-a rugat ca Dumnezeu să izbăvească
nor odul de această pedeapsă. Și Dumnezeu a asculta t
rugăciunile lui și a făcut Moise șar pele de aramă, culca t
pe capul stâlpului, care să izbăvească pe Israel.
ªerpii cei veninoși închipuiau dia volul din Eden care a
rănit de moarte sufletul strămoșilor neamului omenesc.
Șarpele de ar amă închipuia pe F iul și Cuvântul lui
Dumnezeu, Care a luat chip de r ob și Care S-a înălţat pe
Cruce și dă viaţă veșnică.
Dumnezeu Tatăl L-a da t să sufere patimă, răstignire,
moarte pentru ca or icine crede în El să nu piară în chinurile
cele fără de sfârșit, ci să moștenească viaţa veșnică. El a
voit să mântuiască lumea, iar la A Doua Venire să judece
lumea cu drepta te. Prin Jertfa de pe Cruce ne-a adus
mântuirea și ne-a încredinţat că prin Ea ajungem la Înviere.
Dar Crucea Domnului a fost nesocotită de mulţi, atât
în trecut, cât și azi. „Cuvântul Cr ucii este nebunie pentru
cei care pier, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este
puterea lui Dumnezeu.” (I Corinteni 1, 18)
Hr istos este Lumina lumii, deși mulţi urăsc pe
Dumnezeu pentru faptele lor neco nforme cu iubirea, cu
pacea, cu desăvârșirea aduse de El pe pământ, căci spune
Domnul: „că tot cel ce face rele urăște lumina pentru ca
să nu i se vădească faptele.” (Ioan 3, 20)
Să ne îngrijim dar de sufletul nostru, făcându-ne

următori ai lui Hristos, după cuvântul Sfântului Apostol
Pa vel: „Dar tu, omule a l lui Dumnez eu... ur mărește
drepta tea, evlavia, credinţa, blândeţea, luptă-te lupta cea
bună, cucerește viaţa veșnică la care ai f ost chema t”
(I Timo tei 6, 11-12), „căci voia lui Dumnezeu aceasta este:
sfinţirea voastră.” (I Tes. 4, 3)
Preot paroh Marius-Olivian Tănasie

Doamne, iar îmi plec genunchii
de Magdalena Sabo
Doamne, iar îmi plec genunchii
Înaintea Crucii sfinte,
Cu inimă zdr obită și cu lacrimă fierbinte.
Nu a m mirul Magdalenei
Să Ţi-l dau pentr u-ngropare,
Dar cu plâns ca păcătoasa
Îţi spăl sfintele picioare.
Am umblat prea mult pe lume,
În păcate și în rele,
Făr’ să mă gândesc la Tine
Or i la ceasul morţii mele.
M-a m gândit numa i la lume,
La a veri și la păcate,
Făr’ să-mi pese că Tu sângerez i
ªi Tu suferi pentru toate .
Astăzi văd cu pocăinţă
Preţul scump al Crucii Tale
Pentr u vina mea cea mare,
Pentr u a vieţii lume cale.
ªi mă rog cu păcăto asa
ªi tâlharul pe de cruce:
Iartă-mă și mă primește
ªi-mi dă graiul Tău cel dulce .
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Înãlþarea
Înãlþarea
Sfintei
Cruci
14
septembrie
(POST)
Înãlþarea Sfintei
Sfintei Cruci
Cruci ––– 14
14 septembrie
septembrie (POST)
(POST)
TA I N A C R U C I I
„Crucea este, adică, partea cea mai adâncă din taina
mântuirii fiecăruia dintre noi, par tea cea mai adâncă din ta ina
mântuirii lumii întregi”, pentru că mântuirea noastră s-a înfăptuit
prin pătimirea Domnului pe lemnul crucii.
„Cinstirea Sfintei Cruci începe din timpul Apostolilor: «Iar
mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în Crucea Do mnului
nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru
mine, și eu pentru lume» (Gala teeni 6, 14); așa scria Sfântul
Apostol Pavel galateenilor, vorbind de taina Crucii. Iar, în altă
parte, tot el adaugă: «Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier este
nebunie, iar pentr u noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui
Dumnezeu» (I Corinteni 1, 18). Cu această cinstire faţă de
taina Cr ucii au străbătut creștinii tot timpul pr igoanelor, trei
sute de ani, până la vremea când a venit la Roma marele
Co nstantin împăratul.
Vremea marelui împărat, la rândul ei, a fost pentr u
creștinăta te ca o adevărată naștere din nou a evlaviei faţă de
Sfânta Cruce, moștenită de la Apostoli. Mai întâi, împăratul
Co nstantin însuși s-a creștinat, pr intr-un semn ceresc, ca și
Pavel Aposto lul pe drumul Damascului și a nume prin arătarea
semnului Sfintei Cruci, în amiaza zilei, pe cer, alcătuită din
stele și cu îndemnul to t din stele alcătuit: «Învinge prin aceasta!»
Deci, văzând în aceasta un semn dumnezeiesc, împăratul
porunci meșteșugarilor lui și făcând cruce mare din aur și din
pietre scumpe, după chipul ce se arătase, por unci ca acest
semn să meargă îna intea oștilor sale. Deci, lovindu-se cu
oastea lui Maxenţiu, marele Constantin intră biruitor în Ro ma
(312). ªi așa, plecat din Galia ca un păgân, după biruinţa de la
Podul Milvius, pe Tibru, Sfântul Constantin intră în Roma,
hotărât pentru Crucea lui Hristos și libertatea creștinilor, dând
Edictul din Milan, de la 313.
Un alt fapt de sporire a evlaviei către Sfânta Cruce, fără
de asemănare, a fost descoperirea la Ierusa lim, tot în acest
timp, a lemnului Crucii, pe care a fost răstignit, pentru noi,
Hristos Do mnul. Se știe că, ajuns singur stăpânitor peste toată
împărăţia r omanilor, marele Constantin a trimis pe maica sa,
Sfânta Elena, în Ţara Sfântă, cu multă avere, spre cercetarea
și înno irea sfintelor locuri și spre căutarea lemnului Crucii
Do mnului. Deci, pe când se săpa pământul pentru temeliile
marii biserici a Învier ii Domnului, din dumnezeiască orânduire,
s-a u aflat, nu departe de Sfântul Mormânt, trei cruci, adică
Cr ucea lui Hristos și cele două cr uci pe care au pătimit tâlharii.
Și nu numai crucile, ci și piroanele le-au aflat. Deci, neștiind
împărăteasa și întrebându-se care să fi fost Cr ucea Domnului,
s-a arăta t prin minunea ce s-a făcut cu o fecio ară moartă ce
o ducea u la îngropare, că a învia t-o cu puterea Crucii lui
Hr istos, nearătând celelalte cruci niciun semn de minune. ªi
s-a închinat împărăteasa și a sărutat-o și, împreună cu ea, tot
poporul. ªi, neîncăpând tot poporul să se închine, s-a rugat
mulţimea ca măcar să o vadă și să fie binecuvântată. Și s-a
suit, atunci, fericitul Macarie, patriarhul Ierusa limului, pe un
a mvo n înalt și a ridica t cinstita Cr uce a Do mn ului,
binecuvântându-i cu dânsa, pe care văzând-o poporul a
început a striga: «Doamne, miluiește-ne!» Și a fost descoperirea
aceasta a Crucii Domnului ca o zguduire a întregii creștinătăţi
și, de atunci, au început călătoriile în Ţara Sfântă și, în fiecare
an, praznicul Sfintei Cruci la 14 septembrie.
Alt fapt care a mărit cinstirea Sfintei Cruci a fost arătarea

semnului Crucii Domnului pe cer la Ierusalim, pe vremea
împăratului Constanţiu, fiul marelui Constantin (337-361), în
Duminica de Rusa lii, la 7 mai 351, pe la ceasul al treilea din
zi, ora 9 dimineaţa. (…)
A sporit, în sfârșit, cinstirea Sfintei Cruci și prin biruinţa ei
asupra perșilor, pe vremea împărăţiei lui Heraclie (610-641).
Perșii au cucerit Ierusa limul în anul 615 și l-au jefuit, luând
între alte odoare de preţ și lemnul Sfintei Cruci ducându-l în
ca pitala lor, la Ctesifon. Dar împăratul Heraclie a trecut la
luptă și a învins peste tot. Perșii au fost siliţi să aducă îna poi, la
Ier usalim, lemnul Crucii, care a fost predat în mâinile lui
Zaharia, pa triarhul Ţăr ii Sfinte. Este drept că în anul 633,
Heraclie a mutat, cu mare alai, pentru totdeauna, lemnul Crucii,
de la Ierusalim, în ca pitala sa, Constantinopol.Dar de a tunci,
la Înălţarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie, se prăznuiește și
această biruinţă a Crucii Domnului asupra perșilor.
Firește, de la această dată, lemnul Sfintei Cr uci a fost
împărţit în păr ticele mici și trimis la diferite biserici. Dar, ca
«Puterea lui Dumnezeu», Crucea Domnului își păstrează în
lume, taina și lucrarea ei vie și întreagă. Ea rămâne cel mai
îna lt Altar al celei mai înalte Jer tfe: dumnezeiasca Jertfă a
Răscumpărării lumii întregi și a noastră a tuturora, o dată pentru
to tdeauna, în veci și de-a purur i. Acestei «Puter i a lui
Dumnezeu» i se spune: «Crucii Tale ne închinăm Stăpâne, și
Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim».
Biserica latină prăznuiește și ea Înălţarea Sfintei Cruci, în
fiecare an și tot la 14 septembrie. În afară de acest praznic,
Biserica Ortodoxă cinstește, de încă trei ori pe an, Sfânta Cr uce:
a treia duminică din Postul Mare, la 7 mai și la 1 august.
Dumnezeului nostru slavă!”.
(Extras din Proloagele, luna septembrie, ziua a XIV-a)
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Dumi
Dumi
dupã
Înãlþarea
Sfi
tei
Cruci
20
septembri
Duminnnicicicaaa dupã
dupã Înãlþarea
Înãlþarea Sfi
Sfinnntei
tei Cruci
Cruci ––– 20
20 septembri
septembrieee –––
Marcu
Marcu
34-38;
Marcu 8,8,8, 34-38;
34-38; 9,9,9, 111

„Zis-a Domnul: Cel care voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia
crucea sa și să-Mi urmez e Mie. Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său îl va
pierde; dar cine-și va pierde sufletul său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl
va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul
său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb, pentru sufletul său? Iar cine se va
rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul Omului
se va rușina de el, când va veni în slava Tatălui Său cu sfinţii îngeri . Apoi a zis către
ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii, din cei care stau aici, care nu vor gusta
moarte, până când nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind cu putere”.
fiinţă jertfe bineplăcute lui
Dumnezeu și adevăraţi fii ai
Lui. „De suntem fii, suntem
dar și moștenitori... împreună
Pericopa evanghelică Marcu 8, 34-38; 9, 1 dezvoltă moștenitor i cu Hr istos
analitic do uă pla nuri:
(Romani 8, 17).
1. lepădarea de sine, luarea crucii și urmarea lui Hristos;
Întreaga perico pă trimite la ideea că doar prin cr uce
2. „pierderea” vieţii pentr u Hristos și pentru Evanghelie, putem depăși fizic și spir itual ho tar ul acestui nea m
în scopul mântuir ii.
„desfrâna t și păcătos”, dobândind mântuirea sufletului.
În perspectiv a Sfântului Igna tie Briancianinov, Iar aceasta nu se po ate realiza decât prin înfrumuseţarea
„lepădarea de sine și luarea crucii presupun o asumare însușir ilor firii, pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o spre
de bună voie a necazurilor, adică a nevoinţelor care ţin sfinţire, iar nu pentru a o duce la cădere.
tr upul în răstignire și smeresc duhul o mului , care e
Se cuv ine, deci, să răstignim poftele cele rele și să ne
apleca t fără încetare spre truf ie, din pricina vătămăr ii întărim pe calea desăvârșir ii, având ca temei cuvintele
sale de către cădere. Cei ce nu au răstignit trupul lor, Mântuitorului: „În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi!
cei ce nu au înfrâna t în ei dorinţele păcătoase, n u pot fi Eu am biruit lumea! (Ioan 16, 33)
în unire cu Hristos , aflându-se prin conlucrarea cu
Monica Sîrbu
păcatul în împăr tășire cu diavolul.” (Experienţe ascetice,
vol. IV) Căci spune Sfântul Apostol Pavel: „Cei ce sunt
în tr up, a plăcea lui Dumnezeu nu pot.” (Romani 8, 8 )
M-am răstignit între incertitudini ca și când aș aștepta
sau „Cei ce sunt după tr up, cele ale tr upului cugetă.”
noi
răsărituri.
Dar sunt răsărituri interzise, închise-n suflet.
(Romani 8, 5) Dar ce înseamnă a fi în trup și a cugeta
Sunt
prins
într-o stare de sfârșire vinovată, cât timp nu
cele a le trupului?
fac
nimic
spre
a ieși din ea. Nu știu de ce cred că o simplă
A te a pleca spre viaţa pământească, lucrând do ar
deschidere
a
ochilor
m-ar eliber a din durerea fizică de
pentru ea, ca și când aceasta nu ar avea sfârșit, a da
proaspăt
biciuit.
Aproape
mecanic ridic o pleoapă ... ºi încă
întâietate pa timilor trupești care deseori, îmbolnăvesc
una,
dar
nu
mai
găsesc
lumina
ce ar trebui să fie în noi.
tr upul și slăbesc și omoară sufletul, în sensul cuvintelor
Mă
aud
strigând
și
nu-mi
recunosc
glasul. ªi, parcă,
pauline „cugetul trupului este moarte, cugetul trupului este
am
mai
auzit
undeva
aceste
cuvinte:
„Dumnezeul
meu,
vrăjmășie faţă de Dumnezeu, căci legii lui Dumnezeu nu
Dumnezeul
meu,
de
ce
m-ai
părăsit?”
se supune, căci nici nu poate .” (Romani 8, 6-7)
Sunt răstignit
Sf inţii Părinţi consideră că postul este cel dintâi mijloc
între ieri ºi azi
prin care trupul po ate fi disciplina t, căci „începutul tuturor
între azi ºi mâine
pa timilor este îmbuib area”. (Sfântul Ioan Scărarul) De
între Început și Sfârºit
aceea , prima por uncă pe care Dumnez eu a dat-o
Pentru o clipă, chiar am crezut că Dumnezeu mă va
oamenilor dintâi a fost postul.
auzi,
dar în același fel în care I-a auzit pe Fiul Său și pe
Fără post sa u înfrânarea pântecului nu sunt cu putinţă
Io
na...,
după ce I-a lăsat să se lupte cu deznădejdea și
nici lepădarea de sine, nici înfrânarea limbii, nici a duce o
să
cunoască
strânso area suferinţei celui părăsit.
viaţă cu trezvie, de luare-aminte, de sporire în r ugăciune,
Sunt
încleștat
de recuno aștere a greșelilor și neputinţelor pr oprii, de
între aici ºi acolo
aplecare spre milostenie, de întoarcere spre pocăinţă,
între pământ ºi cer
to ate acestea însemnând de fapt, primirea crucii lui Hristos
între mine ºi El.
și urmarea Sa.
Aștept o derăstignire a sufletului spre răsăritur i
Ce însea mnă a urma lui Hristos și a „pierde” viaţa
deplia
te în lumini ce nu-și vor cuno aște apusul. Și-mi va fi
pentru El și pentru Evanghelie?
iarăși
sete
și voi bea din apa vieţii; ºi-mi va fi foame ºi voi
Aceste versete își găsesc echivalentul în cuvintele
mânca
din
po mul vieţii, și va fi seară și va fi dimineaţă și
liturgice „și to ată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o
va
fi
...
„un
cer
nou și un pământ nou.”
dăm” și însea mnă a trăi curat în mijlocul lumii, a păzi
Monica Sîrbu
por uncile și cuvintele evanghelice, a deveni cu întreag a

Luarea crucii ºi ur marea lui Hristos

„„„„„„EEEEEEllllllooooooiiii,,ii,,,, EEEEEEllllllooooooiiii,,ii,,,, llllllaaaaaammmmmmaaaaaa ssssssaaaaaabbbbbbaaaaaahhhhhhttttttaaaaaannnnnniiii??ii?”
????””””””
?”
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(Matei
19,
14)
Mine…
„„„Lãsaþi
Lãsaþi
copiii
vinã
Mine…”
””” (Matei
Mine…”
Lãsaþi copiii
copiii sãsãsã vinã
vinã lalala Mine…
Mine…
(Matei 19,
19, 14)
14)
Mine…”
Sã ajutãm pe copiii mai sãraci ca noi

Sã învãþãm împreunã… o rugãciune
Dragi copii,
Mămica noastră ne iubește și are grijă de noi. Noi să
încercăm să nu o supărăm, să fim ascultător i și să rugăm
pe bunul Dumnezeu să aibă grijă de mămica noastră.
Puteţi spune această frumo asă rugăciune pentr u mama
în fiecare seară înainte de culcare:

O M U L M I L O S T I V2

Luna viitoare vom învăţa împreună o rugăciune pentru
tăticul nostr u.
_________
1. Pr of. Mirela Șova – Rugăciuni pentru copii, ediţie
revizuită, Editura Sfântul Dimitrie, București, 2004, pag. 16.

Într-o școală de la ţară, la ora de religie, un copil l-a
întrebat pe preot, care le vorbea despre milă, ca despre
prima v irtute pe care trebuie să o avem neapăr at ca să
ne mântuim:
- Părinte, dar eu, care sunt sărac și nu am ce dăr ui,
cum să fac eu milostenie? Dacă aș a vea și eu ma i mulţi
bani, aș da cu dragă inimă, dar așa...
- Fiule, nu asta înseamnă milă. Uite, de exemplu, ieri
dimineaţă, plecând cu treburi, a m văzut-o peste drum pe
ma ma ta, ieșind din curte și ajutând până acasă o bătrână,
ce se ostenea cu o legătură de lemne.
Mai târziu, am zărit-o iarăși îndrumând un călător ce
se rătăcise și, chiar dacă nu l-a putut ospăta, un sfat bun
și o cană cu a pă rece s-au găsit și pentru el.
Când vecina de alătur i a plecat în târg cu treburi, i-a
lăsa t în grijă co pilul cel mic. Spre seară, când doi săteni
se cer tau în drum, a ieșit și, cu vorbe frumoase, i-a împăcat.
Vezi tu, acum, ce este mila? Chiar dacă nu ai bani să
da i și celorlalţi, nimic nu te împiedică să-i ajuţi cu atât cât
poţi. Nu trebuie să dai din buzunar, ci din suflet!
„Cu un bănuţ dăruit, poţi cumpăra cerul. Nu fiindcă
cerul ar fi a tât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de
plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar acel bănuţ, a tunci dă
un pahar cu a pă rece!” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Sã ne jucãm împreunã!

De ce a creat Dumnezeu animalele?3

Rugăciune pentru mama1
Pentru mine mama este
Zâna bună din poveste.
Doamne, dă-mi să o iubesc
Și să po t să-i mulţumesc.
Dăr uiește-i bunătate ,
Zâmbet, cântec, sănătate ,
Și mai dă-i multă răbdare,
Să mă-înveţe să cresc mare.
Și fă ca mămica mea
Să semene cu a Ta.

Ghicitoare
Din ce iei, crește;
din ce pui scade.
(Răspunsul îl veţi afla în numărul viitor)
Trenul
Între două localităţi se deplasează în linie dreaptă un
tren electric co mpus din 12 vagoane, cu o viteză constantă
de 60 km/oră. Vântul suflă exact paralel cu trenul, în
aceeași direcţie de mers și tot cu 60 km/oră. Întrebarea
este foarte simplă, dacă trenul continuă să se deplasez e
în linie dreaptă, cu aceeași v iteză cu a vântului, în ce
direcţie se v a ridica fumul locomotivei: înapoia
trenului, înaintea sa ori drept în sus?
Răspunsul îl veţi afla în numărul viitor.

Animalele au fost făcute de Dumnezeu din dragoste
pentru ele și pentr u om. La început, în paradis, înainte ca
oamenii să cadă în păcat, to ate animalele erau bune și
se înţelegea u unele cu altele . După ce omul a păcătuit și
a fost alungat din Rai, durerea, răuta tea și moartea a u
pătr uns nu doar în sufletul omului , ci și în întreaga lume și
astfel, au apăr ut și printre anima le vietăţi sălbatice și crude,
unele chiar per iculoase: ºerpi veninoși și scorpio ni sau
fiare sălbatice. Oamenii buni, însă, îi sunt recunoscători
lui Dumnez eu pentru că a crea t animalele , ce sunt atât
de folositoare . Ele sunt de mare ajutor în gospodăria și pe
lângă casa o mului. Să ne amintim do ar de lâna oilor, de
mierea a lbinelor sau de laptele de vacă. Dar vietăţile de
to t felul nu sunt doar folosito are, ci îţi încântă și ochiul și
inima – nici n u știi ce e mai fr umos: coada divers colorată
a unui păun sau cântecul unei ciocârlii în zorii zilei; măreţia
unor gigantice anima le marine sau delica teţea unui fluture
minunat co lorat?!
În Paradis toate animalele erau blânde și frumo ase!
_________
2. Leo n Magdan – Suflet de copil, Colecţia Pilde
or todoxe și po vestiri cu tâlc, Editura Cor int Tur ism,
București , 2004, pag. 25-26.
3. Leon Magda n – De ce a creat Dumnezeu animalele?,
ABC-ul micului creștin, Editura Mateiaș, pag 2-3.
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„În vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Ghenizaretului și a
văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescar ii ieșiseră din ele șiși spălau mrejele. Intrând în corabia care era a lui Simon, l-a rugat
s-o depărteze puţin de la uscat; apoi, șezând în corabie, învăţa din
ea mulţimile. Iar când a termina t de vorbit, i-a zis lui Simon:
depărteaz-o la adânc și aruncaţi mrejele voastre, ca să pescuiţi.
Atunci, răspunzând Simon, I-a zis: Învăţătorule, toată noaptea neam ostenit și nimic n-am prins; dar, la porunca Ta voi arunca mreaja.
ªi, făcând ei așa, au prins mulţime mare de pești, încât li se rupea u
mrejele. Deci au făcut semn tovarășilor, care erau în cealaltă corabie,
ca să vină să le ajute.Și au venit și au umplut a mândouă corăbiile,
de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a
căzut la picioarele lui Iisus și I-a zis: Du-Te de la mine, Doamne, căci
sunt om păcătos; pentru că îl cupr insese spaima pe el și pe toţi cei
care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi
prinseseră; tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau
tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon: nu-ţi fie fr ică; de
acum înainte vei fi pescar de oameni. ªi, trăgând corăbiile la usca t,
au lăsat totul și au mers după Dânsul.“
„ªi trăgând ei luntrile la ţărm și lăsând to tul, L-au urmat
pe Hristos”. (Luca 5, 11)
Pe una din luntrile lui Simon, pe ţăr mul Lacului Ghenizaretului
sau Marea Galileii, săvârșește Domn ul la începutul misiunii Sale
o minune asupra firii înco njurăto are, o „pescuire minunată.”
După cum pescarul își face datoria deplin după ce întinde
bine mrejele și le trage cum treb uie, așa și Semănătorul cuvântului
își îndeplinește misiunea numai după ce va învăţa cuvântul
dumnezeieștilor Scripturi.
După ce a termina t Domnul cu lucrul cel duhovnicesc, S-a
îngrijit și de cele trebuincio ase trupului: „Mânaţi adânc și lăsaţi în
jos mrejele voastre, ca să pescuiţi.”
Petr u se supune și ara tă respect și ascultare și ajutat de ceilalţi
pescari, aruncă mreaja în apă. Iar la vederea mulţimii peștilor,
au venit și fiii lui Zevedeu, căci se umpluseră cele două corăbii
încât se afundau de greuta te.

În primele veacuri, când Biserica era persecutată, creștinii
aveau ca semn de recunoaștere chipul unui pește, căci în grecește
era n umit „IHTIS” și literele acestui cuvânt lua te separa t
descoperă un simbolism a parte: „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
Mântuitorul”, o măr turisire de credinţă.
Pescarii de la Ghenizaret n-au văzut nicioda tă a tâta mulţime
de pești prinși deodată în mreajă și s-a u minunat, dar s-au și temut,
tea mă pe care Iisus a vindeca t-o cu cuvântul: „Nu-ţi fie frică. De
acum vei fi pescar de oameni” sau: De acum nu vei vâna pești
din lac, ci oameni din adâncul păcatului și al necredinţei .
Astăzi, la două mii de ani, corabia Bisericii se umple cu suflete
noi ce le pun în „mrejele” lor episco pii și preoţii, ca odinio ară
Apostolii.
Cei din afara corăbiei, lumea seculariza tă, are nevoie de
Hristos, de învăţătur ile morale ale Eva ngheliei, de puterea
exemplului pentru a nu se afunda în mare. Nu po ate exista pace,
adevăr, dreptate , liberta te fără Hristos și fără Ev anghelia Sa.
Această credinţă ne întărește în bine, ur mând supunerea
Sfântului Apostol Petru, căci și pentr u noi este deschisă mila lui
Dumnezeu, pe care trebuie să o arătăm în bucur ia unei vieţi
creștine adevăr ate .
Preo t paroh Marius-Oli vian Tănasie

Dacã
Dacã
vrem
fim
Biserica
lui
Hristos...
Dacã vrem
vrem sãsã
sã fim
fim Biserica
Biserica lui
lui Hristos...
Hristos...
- paginã de actualitate parohialã -

Motto : Dacă vrem să f im Biserica lui Hristos, să fim biserică lucrătoare prin iubire!

Despre Grupul parohial de tineret „ Înãlþarea Domnului
Domnului”” Tg.-Jiu

În luna ma i a.c. a m participa t, a lătur i de Mădălina, ca
reprezentanţi ai Par ohiei „Înălţarea Domnului”, la Adunarea
Tinerilor Ortodocși din Oltenia de la Mănăstirea Tisma na. Am
trăit acolo clipe de poveste, de neuitat!
Adunarea a avut ca temă centrală voluntaria tul tinerilor în
parohie, sub forma gr upurilor de tineri. Revenind acasă, a m
hotărât, împreună cu preoţii slujitor i ai Bisericii noastre, să
înfiinţăm un grup de tineret al parohiei. Zis și făcut! Pe 10 și
respectiv 17 mai aveam deja primele întâlniri. De atunci însă,
au trecut 4 luni în care noi, tinerii din această parohie, am făcut
cunoștinţă, am stat de vorbă, ne-a m jucat și am mâncat tor t (cu
ocazia onomasticii grupului) și prăjituri - unii am rămas tot copii :) -,
am dobândit folos duhovnicesc, învăţând fiecare din exper ienţa
celorlalţi , pe scurt, ne-a m bucurat sufletește unii de a lţii. Astfel
că, în cadrul întâlnirilor noastre de duminică, printre alte activităţi,
am pur ta t discuţii pe teme precum: Iubirea dintre un băia t și o
fată, Ar ta compor ta mentului social, Muzica - folos sa u pagubă,

Internetul - blestem sau binecuvântare?, Buna înţelegere între
părinţi și copii, Toate sunt cura te celor curaţi, etc., ca să a mintesc
doar câteva dintre ele. De altfel, a m avut parte și de diverse
sur prize plăcute!
ªi fiindcă b ucuria se împăr tășește altor a, și oricâţi a m fi, n u
putem spune că suntem prea mulţi tineri la întâlniri, vă invit,
alătur i de Mădălina și de Părintele Olivia n și Părintele Gheorghe,
și pe voi să participaţi la întâlnir ile noastre din luna septembrie:
1. Duminică, 6 septembrie, tema este: „Prietenie și sincer itate”.
2. 13 sept.: Datoriile tânărului or todox faţă de Biserică și Patr ie.
3. 20 sept.: Tinereţe, credinţă, bucur ie!
4. 27 sept.: „ Nu treb uie să dai din buzunar, ci din suflet”.
Vă așteptăm cu dragă inimă!
Radu-Bogdan Buţu
Pentru deta lii și informaţii suplimentare: 0727.78.16.91 sau
0768.35.76.75 sau urmăriţi a vizier ul de la intrare al Bisericii
noastre!
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