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Când
Când încetãm
încetãm sãsã ascultãm...
ascultãm... moartea
moartea biruie
biruie111!!

Într-o dimineaţă, citindu-l pe Ernesto Sabato 2 , care, fie vorba
între no i, m-a cucerit prin felul lui de a scrie, m-a m așezat la
ca lculator să scr iu acest eseu, pornind de la gândul că
Dumnez eu e Sfânt și numa i pentru fa ptul că știe să ASCULTE ,
să NE asculte .
În ziua de azi, am uita t, nu ne mai dor im sau, poate , nu mai
știm să ascultăm. Undeva, pe dr um, în go ana după banii pentru

C
U
U
CC
CU
U
UP
PP
PR
RR
RIIIIIIN
NN
NSSSSSS::::::
CC
U
PP
RR
NN

1 august – începutul postului Adormirii Maicii Domnului
pag. 2
Vindecarea lunatecului pag. 3
A te păstra curat sufletește și trupește pag. 3
Schimbarea la Faţă a Domnului pag. 4
Schitul Crasna ... pag. 5
Pilda datornicului nemilostiv pag. 6
„Păhărelul cu nectar” pag. 7
Rugăciunea celei îndrăgostite pag. 7
Ghicitori pag. 7
Tânăr ul cel bogat pag. 8
Pilda lucrătorilor celor răi pag. 9
Din înţelepciunea Filoca liei pag. 9
Pilda nunţii fiului de împărat pag. 10
Despre Brâul Ma icii Domnului pag. 11
Singurătate binecuvânta tă pag. 11
Grupul parohial de tineret pag. 12
Cuvânt din Pateric pag. 12
Concurs cu premii pag. 12
Priceasna „O, Măicuţă sfântă” pag. 12
Rugăminte aniversară pag. 12

tr aiul zilnic, ne-am pierdut această abilita te. De la copil până la
bătr ân, noi nu mai avem urechi de asculta t și nici răbdarea de a
asculta pe celăla lt, de a asculta „spovedania celuilalt”, a
a proapelui, de a-l lăsa să ne spună durerile și bucur iile sale.
Începusem să spun că Dumnezeu e Sfânt și numa i în virtutea
faptului că Știe să ne asculte, căci, or ice cuvânt al nostru, or ice
gând, or ice strigăt de neputinţă, orice rugăciune, cât de scur tă
sa u de „slabă calita te”, El le ascultă ca și cum viaţa noastră ar
depinde de asta. În pr ivinţa asta, ca și în altele , ne-ar fi de f olos
spre mântuire să ne asemănăm Sfintei Treimi . Oare cei de az i,
care suferă, sunt deprimaţi, deznădăjduiţi sau bolnavi psihic etc.,
nu sunt o ameni pe care nu a avut cine să-i asculte, oa meni
către care nu s-a apleca t nimeni, nu pentru a le da un leu, ci
pentr u a le întinde o mână de ajutor, pentru a-i vindeca prin
Cuvânt, pr intr-o vorbă bună spusă cum se cuvine, la momentul
po trivit, și, cel mai impor tant, cu dr agoste?! O drag oste
nefăţarnică, neumbr ită de vreun interes meschin, de ceva josnic
sa u necurat, o dragoste curată, copilăroasă, izvorâtă dintr-un
suflet b un, care nu are cum să nu-l sensibiliz eze pe aproa pele și
să-l r idice după ce a căzut pradă păca tului, tâlhar ilor diavoli. O
dragoste ca a Sfântului Pavel pentru ceilalţi din jurul său: „Cine
este slab și eu să nu fiu slab? Cine se smintește și eu să nu ard?“
(2 Corinten i 11, 29) și „Căci, deși sunt liber faţă de toţi, m-a m
făcut rob tutur or, ca să dobândesc pe cei mai mulţi; Cu iudeii
a m fost ca un iudeu, ca să dobândesc pe iudei; cu cei de sub
lege , ca unul de sub lege, deși eu nu sunt sub lege, ca să
dobândesc pe cei de sub lege; Cu cei ce n-a u Legea, m-am făcut
ca unul fără lege, deși nu sunt fără Legea lui Dumnezeu, ci având
Legea lui Hr istos, ca să dobândesc pe cei ce n-au Legea ; Cu
cei slabi m-a m făcut slab, ca pe cei slabi să-i dobândesc; tuturor
to ate m-a m făcut, ca, în orice chip, să mântuiesc pe unii. Dar
to ate le fac pentru Evanghelie, ca să fiu părtaș la ea.” (1 Corinteni
9, 19-23)
Vedem aici, încă o dată, cum îi iubea Sf. Pa vel pe toţi, cu
câtă gr ijă căuta mântuirea tuturor, ce dragoste dumnezeiască
pur ta aproapelui. Îi călcăm noi, cei de azi, urmașii săi, pe urme?
Ne punem noi sufletul pentr u aproapele3? Ne aplecăm noi
urechea spre a asculta durerea din sufletul celuilalt? Ne mai rugăm
noi lui Dumnez eu să ne facă asemenea Lui în ascultare? Mai
punem noi timpul nostru preţios mai prejos de valoarea omului
din a propierea noastră, care are nevoie de cineva să-l asculte?
1. Joc de cuvinte: în a mbele sensuri – a asculta de celăla lt
(duhovnic) / pe celălalt (a-i asculta păsurile, a asculta
destăinuirea suferinţei sa le).
2. Înainte de tăcere, ed. RAO, București, 2000.

Sã nu vorbim de rãu!
Din cauza clevetirii tale, de el se scârbește lumea și-l
osândește, dar pe tine te osândește însuși Dumnezeu!
(Arhimandritul Serafim Alexiev)
„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi , 83, 4)

Cel ce ascultă de Hristos se călăuzește pe sine spre
lumină; iar cel ce-I urmează Lui se îndreaptă pe sine.
(Sfântul Talasie Libia nul – Filocalia vol. a l IV-lea)

2

C A L E A Î N Ã L Þ Ã R I II,,

Anul II , nr. 12, august, 2010

(urmare din pagina 1)
Să nu uităm că nimic nu e mai valoros decât sufletul omului,
creat după chipul lui Dumnezeu? „Căci ce-i fo losește omului să
câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul? Sau ce ar putea
să dea omul, în schimb, pentru sufletul său4?” (Marcu 8, 36-37)
Ascultarea în Biserica Ortodoxă e mare ta ină și aduce mult
har în sufletul ascultător, căci cel ascultător e și smerit, și
Dumnezeu e aproa pe de cei smeriţi, care urmează pilda lui
Hristos cel smerit și ascultător până la mo ar tea pe o cruce
nemerita tă. Dar nu de ascultarea asta zic eu, deși și de asta, ci
de ascultarea celuilalt, care simte nevoia să se destăinuie cuiva.
Chiar dacă acest lucru, a-l asculta, nu-i poa te dărui iertarea
păca telor, ca la Ta ina Spoveda niei, totuși, aceasta îi pune ba lsa m pe rană până când v a îndrăzni, întărit de Dumnezeu, să
meargă la un duhovnic ca să se destăinuie lui Hristos, având
preotul drept mar tor al său și chezaș al iertăr ii dăruite de Hristos,
Marele Doctor al sufletelor și trupur ilor noastre, Care po ate
vindeca „to ată boala și neputinţa în po por”, cum a făcut cândva
și cum face și astăzi, dacă avem credinţă cât un bob de muștar și
nădejde de vindecare. Oare, azi, nu de asta suferim noi cel ma i
tare? Că nu ma i e cine să ne asculte, să ne acorde din timpul
său, să ne îmbărbăteze cu o vorbă bună, să ne dea un sfa t...?
Singurăta tea extremă e să nu aibă cine să-ţi asculte povestea
vieţii tale, cu căderi și ridicări, cu păcate înfiorăto are și cu fapte
bune de o gingășie vecină cu sf inţenia. Acest mar tor al vieţii

noastre poate fi Hr istos, pr in Biserica Sa, sau, indirect, pr in
oamenii ce Îl cunosc și îl iubesc nespus, sfinţii, în viaţă sau cei
din sinaxare. Sa u chiar și un amăr ât de pe stradă, care, deși e
înfometat și gol sa u poate do ar trist, nu și-a pierdut putinţa de a-ţi
asculta păsurile, de a-ţi ridica prin asta povara de pe sufletul
tău5 , greutatea ce a pasă pe conștiinţa noastră, a celor „fer iciţi” și
prea sătui sau doar indiferenţi ..., indiferenţi la strigătul de durere
al celui de lângă noi, un strigăt neauzit de niște urechi ce nu mai
aud de mult timp decât cele spre interes pr opriu.
Să nu fie aceasta! Ci Hristos, cel răstignit pentru noi, cei
surzi, să ne v indece de surzenia urechilor duhovnicești și să ne
dea iubirea Sa pentru aproapele, Căr uia se cuvine slava și cinstea
și închinăciunea, împreună cu Ta tăl și cu Sfântul Duh. Amin.
Un călător istovit de drum, dornic de odihnă
3. „În aceasta am cunoscut iubirea : că El Și-a pus sufletul
Său pentr u noi, și no i datori suntem să ne punem
sufletele pentr u fraţi.“ (1 Ioan 3, 16)
4. Pentr u că ce-i va fo losi omului, dacă va câștiga lumea
întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da
omul în schimb pentru sufletul său? (Matei 16, 26)
5. Da tori suntem no i cei tari să purtăm slăbiciunile celor
neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră. Ci
fiecare dintre no i să ca ute să placă aproapelui său,
la ce este bine, spre zidire. (Roma ni 15, 1-2)

11 august
mirii
Adormirii
august –– începutul
începutul postului
postului Ador
Ador
mirii Maicii
Maicii Domnului
Domnului
Adormirii
Postul Adormir ii Maicii Domn ului începe pe 31 iulie și ţine
până în ziua praznicului, 15 a ugust. Se lasă sec în seara z ilei de
31 iulie, iar când această dată cade miercurea sau vinerea, se
lasă sec cu o zi ma i înainte; de asemenea,
postul se prelungește și în ziua sărbător ii
înseși, dacă aceasta cade miercurea sa u
vinerea, făcându-se dezleg are la
untdelemn, pește și vin.
Postul Adormirii Maicii Domnului
este rânduit de Biserică spre aducerea
a minte de vi r tuţile alese a le Sfintei
Fecioare și de postul cu care ea însăși, după
tradiţie, s-a pregătit pentr u trecerea la cele
veșnice.
Ca vechime, este cel mai nou dintre cele
patru posturi de dur ată (Postul Nașterii
Domnului, Postul Paștilor, Postul Sfinţilor Apostoli și Postul Ador mirii
Maicii Do mnului). Originea lui trebuie pusă pr in secolul al V-lea,
când cultul Maicii Do mnului s-a dezvoltat și când sărbăto area
Adormirii ei a început să primească o mai mare importa nţă.
La început, însă, nici timpul din an, nici durata și nici felul
postirii nu erau la fel peste tot. Astfel, în părţile Antiohiei se postea
o singură zi (6 a ugust), la Consta ntinopo l patru z ile, iar la
Ierusa lim - opt zile. Legat de timpul postirii din an, putem afirma
că unii posteau în luna a ugust, alţii în septembrie, iar alţii nu
posteau deloc, socotind că sărbătoarea Ador mirii este zi de mare
bucurie , deo arece Maica Do mnului a trecut de la viaţa
pământească la cea cerească. Data și dur ata postului au fost
unifor mizate în to ată Or todoxia abia în secolul al XII-lea, la
sinodul local din Co nstantino pol, ţinut la 1166, sub patr iarhul
ecumenic Luca Crysoverghi, care a hotăr ât ca postul să înceapă
la 1 august și să dureze 14 sau 15 z ile, până la sărbătoarea
Adormir ii (15 august).
Postul Adormirii Maicii Domnului în Tipicul cel Mare
Tipicul cel Mare și învăţătura pentru posturi din Ceaslovul
Mare prescriu ajunare lunea, miercurea și vinerea, până la ceasul
al IX-lea, când se consumă mâncare uscată; marţea și joia se
co nsumă legume fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica
se dezleagă la untdelemn și vin. La 6 august (sărbătoarea

Schimbării la Faţă), în orice zi ar cădea, se face dezlegare la
untdelemn, pește și vin, dar în Pr avila Mare se dă dezlegare la
vin și untdelemn nu numa i pentru sâmbete și duminici, ci și pentr u
zilele de marţi și jo i. În timpul acestui post,
se citesc în bisericile mănăstirești, zilnic
(alternativ), cele două Paraclise ale Maicii
Do mnului, din Ceaslov.
La cato lici, postul Sfintei Marii se reduce la o singură zi: z iua ajunului
sărbătorii (14 august).
Adrian Cocoșilă
http://www.crestinortodox.r o/post/
postul-adormir ii-maicii-do mn ului73767.html
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august –– Scoaterea
Scoaterea Sfi
Sfinntei
tei Cruci
Cruci;; Sfi
Sfinnþiþiii 77 Muceni
Muceniccii Macabei
Macabei ºiºi mai
maiccaa lor
lor
11 august
lor,
lor,,,
Solomoni
mimirriii Mai
Adormi
Solomoni;; (Începutul
(Începutul Postului
Postului Ador
Ador
Maicciii Domnului
Domnului));; Dumi
Duminnicicaa aa X-a
X-a dupã
dupã
Adormi
Rusali
(Vi
Rusalii:i: Sf.
Sf. Ev.
Ev. Matei
Matei 17,
17, 14-23
14-23 (V
(V
decarea lunatecului
lunatecului))
(Viinindecarea
„În vremea aceea, mergând ei spre mulţime , s-a apr opiat de Iisus un om, căzându-I în genunchi, și zicând:
Do amne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am
dus la ucenicii Tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a z is: O, neam necr edincios și îndărătnic,
până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Și Iisus l-a certat și demon ul a
ieșit din el și 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 cr edinţă. Căci adevărat grăiesc
vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muștar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici
dincolo, și el se va muta; și nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu
rugăciune și cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor.
Și-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Și ei s-au întristat foar te!”
Această minune este una dintre min unile ce le-a săvârșit
Mântuitor ul înaintea oamenilor și a ucenicilor ca să cunoască
toţi că El este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii!
Înţelegem că pătimirea îndrăcitului din Evanghelia de azi se
da torează pierderii credinţei, fapt prin care a făcut loc liber
dia volului care, așa cum măr turisește tatăl, îl chin uia cumplit,
ar uncându-l de multe ori în apă și în foc ca să-l omoare, iar
aceasta se întâmpla fără întârziere, dacă Mântuitor ul Iisus Hristos

n-ar fi trecut pe aco lo și, la plângerea ta tălui fiului celui stăpânit
de dia voli, nu l-ar fi vindecat, fiul ar fi rămas sub chinuri, sfârșindu-și
viaţa.
Vedem cum Mântuitorul, din milă faţă de cel chinuit, nu
zăbo vește o clipă și ceartă duhurile necurate , care ies din cel
chin uit, care se vindecă imediat.
Fraţi creștini, înţelegem că, prin pierderea credinţei fiului din
această Evanghelie, s-a ajuns la stăpânirea Lui de mulţi diavoli,
care l-a u chinuit cumplit ca să-l o moare.
Lucrările diavolului se întâmplă și în zilele noastre și a u loc

aco lo unde se părăsește credinţa.
Poporul român a primit credinţa de la Sfântul Apostol Andrei,
pr imul apostol chemat de Mântuitorul acum circa 2000 de a ni,
iar no i, cei de azi, am primit credinţa în Dumnezeu din tată în fiu
ca o moștenire sfântă, pe care trebuie s-o păstrăm și s-o lăsăm
moștenire așa cum a m primit-o.
Cu durere, obser văm că unii dintre fraţii noștri se lasă vrăjiţi
de credinţe păgâne , care ne îndepărtează de Dumnezeu, Cel
care ne-a spus pr in Pr ofetul Ieremia : „Lepădarea ta de
credinţă te v a pedepsi și răuta tea ta te va m ustra. Înţelege și
vezi cât de rău și de a mar este de a părăsi pe Do mnul
Dumnez eul tău și de a nu mai a vea teamă de Mine, zice Domnul
puterilor.” (Ieremia 2, 19).
Această nesocotinţă completă, pe care unii o ara tă faţă de
ceea ce Dumnez eu ne-a dat și păr inţii ne-au transmis, ne
îndepărtează de Altar ul lui Dumnezeu, în care Însuși Fiul lui
Dumnez eu Se jertfește pentru no i și ne împarte înţelepciunea
Adevăr ului și a Vieţii.
Cei ce alunecă pe alte cărări pierd comor ile Ortodoxiei lor,
care este zestre cerească, da tă de Dumnezeu și păstra tă cu
sfinţenie de Biserică, întocma i cum s-a primit de la Fiul Său, al
lui Dumnezeu, și cu care noi avem o împărtășire sfântă, precum
cea din Po tirul Sfintelor noastre Presto luri.
Să nu uităm că cei ce rătăcesc de la Ca lea, Adevărul și Viaţa
Or todoxiei, ies din calea sufletului r omânesc, în care strălucește
o ca ndelă a credinţei și a tradiţiei bimilenare, în care e un Altar al
familiei, în care e o unitate transfigura tă de luminii cerești, care
împrăștie în inimile tutur or iubire, milă, b unătate și înţelepciune ,
care a da t o cultură și o civilizaţie în care Dumnezeu este cu
o mul și o mul cu Dumnezeu.
Aceasta este Credinţa și Biserica noastră și avem datoria să
le păstrăm și să le lăsăm moștenire ur mașilor așa cum le-am primit.
Preo t Constantin Runcanu,
la 64 de ani de slujire preoţească și 87 de ani de v iaţă

TTeologia
eologia sese învaþã
învaþã înîn duhul
duhul Evangheliei
Evangheliei
S-au împlinit 95 de ani, la 7 ma i, de la nașterea arhidiaco nului
Io an Ivan, istoric și prof esor de va loare, care a trecut la cele
veșnice anul trecut, la 29 iunie. Vă invităm să citiţi un interviu cu
păr intele Ioan, of erit revistei „Cuvânt și credinţă” a Ligii Tinerilor
Or todocși Români , Filiala Târ-gu-Nea mţ, în 1996, în casa sa de
la Mănăstirea Nea mţ.
(...) În faţa a tâtor tentaţii cotidiene, care ar fi soluţia pentru
ca un tânăr să se păstreze curat sufletește și tr upește?
Păstrarea curăţeniei tr upești și sufletești se rea lizează și prin
cele spiritua le, acestea din urmă, prin întărirea voinţei în lupta
dârză împo triva por nirilor carna le, utilizând o tera peutică
adecv a tă, în mare parte indica tă de Mântuitorul: postul,

r ugăciunea, meditaţia, lectura Sf intei Scriptur i, literatura pioasă,
co pierea unor extrase din cărţile Sfinţilor Părinţi , care duc la
fixarea lor și a cunoștinţelor pe care acestea le co nţin, consultarea
duhovnicului, a legerea prietenilor, lecturilor, vizionărilor, evitarea
scenelor obscene , pornografice, care sunt atât de ispitito are,
măr turisirea cât mai deasă și împărtășirea, a tunci când duhovnicul
dă dezlegare. Să nu uităm: „Prieteniile rele strică deprinderile
bune”.
preot Ciprian APETREI
(http://www.ziarullumina.r o/
ar ticole;1243;1;38109;0;Teologia-se-inva ta-in-duhulEv angheliei.html)
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66 august
august –– Schimbarea
Schimbarea lala Faþã
Faþã aa Domnului
Domnului
(Dezlegare
(Dezlegare lala peºte)
peºte):: Sf.
Sf. Ev.
Ev. Matei
Matei 17,
17, 1-9
1-9
„Și după șase zile , Iisus a lua t cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt,
de o parte. Și S-a schimbat la faţă, înaintea lor, și a strălucit faţa Lui ca soarele , iar veșmintele Lui s-au făcut albe
ca lumina. Și ia tă, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, Petru a z is lui Iisus: Doamne, bine
este să fim noi aici; dacă voiești , voi face aici trei colibe: Ţie una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă,
iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am
binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”. Și, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ și s-au spăimântat foar te. Și Iisus
S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă și n u vă temeţi.Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni,
decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din m unte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimăn ui să nu
spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi .”
Do mnul nostru Iisus Hristos, în a nul al treizeci și treilea, de la
nașterea Sa, și în a l treilea an, și cel de pe urmă, al pr opovăduirii
Sale, apropiindu-se de patima cea de bună voie, pentru mântuirea
noastră, S-a dus în latura Cezareii lui Filip, și, după cuvintele pe
care le-a zis Petru, acolo: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu
Celui Viu” (Ma tei 16, 16), a început a spune ucenicilor Săi că se
cade să meargă la Ierusa lim, să pătimească mult de la farisei, de
la arhierei și de la cărtur ari și să fie omorât. Din această pricină,
ucenicii Săi s-au întristat, dar, mai ales, Petru, care-L oprea pe
El, zicându-i: „Fie-Ţi milă de Tine, să nu
Ţi se întâmple aceasta” (Matei 16, 22).
Atunci, r idicând mâhnirea lor, a făgăduit
unora dintre ei, că, după puţine zile, are
să le arate lor Slava Sa z icând: „Sunt
unii din cei care stau a ici, care nu vor
gusta moar tea, până ce nu vor vedea
pe Fiul Omului, venind în Împărăţia Sa”
(Matei 16, 28). Deci, trecând ca la opt
zile de la ziua în care a grăit aceste
cuvinte, Domnul a pleca t în la tura
Cezareii lui Filip, în ho tarele Galileii, la
muntele Tabor ului, mergând după El
ucenicii Săi și mult popor. Dar, de vreme
ce era obiceiul Domnului Hristos ca
rugăciunile cele către Dumnezeu-Tatăl
să le facă singur, despărţit de ucenicii
Săi, de aceea a lăsa t sub munte poporul
și pe ucenicii Săi și a luat numai pe trei
din ei, pe Petru, pe Iacov, și pe Ioan. Și S-a
suit cu ei pe munte, ca să se r oage.
Acolo, depărtându-Se puţin de cei trei
ucenici, S-a urcat la un loc înalt și se r uga,
iar cei trei ucenici, osteniţi, pe de o par te,
de suirea muntelui înalt, iar, pe de alta,
de lungimea rugăciunii, se luptau cu
somnul, precum zice Evanghelistul Luca :
„Iar Petr u și cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn” (Luca 9,
32). Dar, când s-au deștepta t bine, Hristos S-a schimbat la Faţă,
strălucind cu Slava dumnezeirii Sale. Și a u stat îna intea Lui, prin
porunca Lui, do i Proroci, Moise, dintre morţi, și Ilie din Rai, și grăia
cu ei, despre pa tima Lui și despre ceea ce avea să se săvârșească
la Ierusa lim. Din această pricină, Aposto lii, deșteptându-se, au
văzut Slava Lui cea negrăită, Faţa cea luminoasă ca soarele,
hainele Lui albe ca zăpada și doi bărbaţi stând și grăind cu El,
întru Slava aceea, și s-au înspăimântat. Și au cunoscut, Duhul
Sfânt descoperindu-le lor, că bărbaţii aceia erau Moise și Ilie și a u
înţeles vorba Lor despre pa tima lui Hristos, cea de bunăvoie. Deci,
Apostolii stăteau cutremuraţi, ascultând cele ce se grăiau și
îndulcindu-se cu vederea Slavei celei dumnezeiești, pe cât putea
să îngăduie vederea ochilor trupești, căci a tât cât putea suferi
firea omenească, le-a arătat lor Domnul. Este cu neputinţă omului
muritor să vadă Dumnezeirea cea fără de moarte și nevăzută,
precum de demult i-a răspuns Dumnezeu lui Moise, care se ruga

ca să-i arate Slava Feţei Sale celei dumnezeiești, la vederea
ochilor, zicând: „Nu poa te vedea omul Faţa Mea și să trăiască”
(Ieșire 33, 20).
Deci, sfârșindu-se vorbirea lui Hristos cu Moise și Ilie , și plecarea
lor cunoscându-se prin Duh, de Aposto li, i-a părut rău lui Petru că
Prorocii vor să se ducă de la vederea lor. Ei doreau neîncetat acea
dulce Slavă a lui Hr istos, ca să se îndulcească de vederea cinstiţilor
Proroci, și a lua t îndrăzneală și a zis: „Învăţătorule, bine este ca no i
să fim aici și să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise și una lui
Ilie” (Luca 9, 33). Pe când grăia Petr u
acestea, un nor luminos a umbrit pe
Apostoli, înconjurând vârful muntelui
aceluia. Atunci Apostolii mai mult s-au
temut, că apropiindu-se de Hristos, au
intrat și ei în nor și, într-acel ceas, s-a auzit
glas din nor, zicând: „Acesta este Fiul Meu
cel iubit, în Care am binevoit; pe acesta
ascultaţi-L” (Matei 17, 5). Datorită acestui
glas, venind de sus, le-a pierit Apostolilor
to ată puterea de spaima aceea mare, și,
temându-se mult, au căzut cu feţele la
pământ. Deci, căzând ei, Slava Domnului
s-a lua t de la vederea lor. Iar Domnul,
apropiindu-Se, S-a a tins de ucenicii care
zăceau la pământ, zicându-le: „Sculaţi-vă
și nu vă temeţi” (Matei 17, 7). Ucenicii,
ridicându-și ochii, n-au văzut pe nimeni,
decât numai pe Iisus Hristos, singur.Apoi,
pogorându-se ei din munte, Domnul le-a
poruncit lor să nu spună nimănui despre
întâmplarea aceea, până ce, după
primirea patimilor și a morţii, El va învia, a
treia zi, din mormânt. Deci, ei au tăcut și,
în acele zile, n-a u spus nimănui nimic, din
cele ce văzuseră.
Pe scurt, la întrebarea , cu ce scop a
săvârșit Domnul Schimbarea Lui la Faţă de pe Tabor, răspunsul
Bisericii este acesta: Mântuitorul, știindu-se pe drumul spre Ierusalim,
drumul spre patimă, cruce și moarte și cunoscând omeneasca
slăbiciune a Apostolilor Săi, n-a vrut să-Și lase ucenicii doborâţi sub
lovitură. Cu schimbarea Lui la Faţă, Domnul a ridicat și a îmbărbătat
inima lor, faţă de smintea la crucii, ce urma să fie. Umilirile, oricât de
adânci, ale pa timilor și morţii Mântuitorului, nu vor mai fi în stare să
clatine , cu to tul, credinţa unor oa meni, care a u cunoscut
dumnezeirea ascunsă a Învăţătorului lor. Pa timile și moartea
Mântuitorului nu mai sunt un sfârșit, ci dovezi că El s-a dat morţii, de
bună voie, pentru mântuirea lumii. În cântările ei, Biserica își
mărturisește, fără ocol, această înţelegere, zicând: „În munte Te-ai
schimbat la Faţă și, pe cât au cuprins ucenicii Tăi, Slava Ta, Hristoase
Dumnezeule, a u înţeles, că, dacă Te vor vedea răstignit, să
cunoască patima Ta cea de bună voie și lumii să propovăduiască
că Tu ești cu adevărat raza Ta tălui.” (Condacul la 6 august).
http://ortodoxism.ro/proloagele/august/Proloage06Aug.shtml
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loc înîn care
care renunþarea
renunþarea lala sine
sine
Schitul
Schitul Crasna
Crasna –– un
un loc
devine
devine fiinþare
fiinþare pepe calea
calea sfinþeniei
sfinþeniei
„Nu e posibilă o apropiere de sf inţi prin cunoaștere. Numai când trezim lacrimile adormite în străfundurile
noastre și cunoaștem prin ele, înţeleg em cum cineva a putut fi om și nu mai este ..., procesul prin care un om
renunţă la sine și apucă pe căile sfinţeniei .” (Emil Cioran – Lacrimi și sfinţi)
Deseori, în căutarea sfinţeniei, pașii ne poar tă spre mănăstiri,
locur i retrase într-o izolare pecetluită de cuvintele Mântuitorului
Hr istos: „Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-și ia cr ucea și să-Mi ur meze Mie.” (Matei 16, 24)
Monahism ul este suprema manifestare, după rânduielile
îngerești , a dragostei de Dumnezeu și de oameni într-o v iaţă
cur ată, care depășește limitele și nevoile celei pământești pr intr-o
per manentă stare de veghe și r ugăciune neîncetată, pr in
renunţarea la voia pr oprie și urmarea necondiţio nată a voii lui
Dumnez eu.
În acest conte xt, Sfântul Simeon Noul Teolog îl numește pe
mo nah „o altă fiinţă, o menească și cerească în același timp, cel
mai fr umos printre fr umoși”, iar Sfântul Dio nisie Areopagitul
vorbește despre o devenire a călugărului într-un fel de monadă
deif ormă sau unita te interioară, în care nu ma i vede decât pe
Dumnez eu, în dorinţa de unificare cu El.
În încercarea descoperirii acestei vieţi, devenim pelerini și,
în timp ce mo nahii ba t mătănii ritmate de r ugăciune, noi batem
la porţile închise pentr u o lume mult prea zgomo toasă și însufleţită
do ar de grija pentru ziua de mâine, și pășim sfios într-un spaţiu
care , prin liniștea degajată, pare o fărâmă din eternita te.
Suntem întâmpinaţi de călugări cu feţe ostenite de post și
r ugăciune, dar din care radiază un duh de pace și bucur ie calmă,
delica teţe și transparenţă, blândeţe și dragoste în starea cea mai
pură.
Astfel, am ajuns la schitul Crasna . Topo nimul „Crasna” este
de or igine slavă, însemnând „frumo asa”, ceea ce se adeverește
a tât în pitorescul locurilor, cât și în lucrările spiritului sau ale
o amenilor trăitori a ici.
Cu numirea de mănăstire în secolele trecute, sfântul schit
Cr asna este așezat în satul Crasna – Ungureni, în zo na nordică
a judeţului Gorj.
Pisa nia scripturală, scr isă în penel deasupra intrăr ii în naos ,
este o măr turie despre cei care au ridicat sa u cei care au
co ntr ibuit indirect la fondarea acestei sfinte mănăstir i.
„Această sfântă Biser ică a fost zidită din temelie de către
Dumitr u Filișa nu, mare pitariu în zilele vo ievodului Matei Basarab,
fiind egumen la acea mănăstire Var tolomeu, fiul po pii Ioan
Ho tinescu din Drăgoiești. Acesta luând blagoslovenie de la Prea
Sf inţia Sa, Părintele Episco p Grigorie, a pr ocurat cele necesare
și a poi a pictat-o după cum se poa te observa și astăzi.”
Pictura de interior a fost executată între anii 1756-1757, de
către Gr igorie zograf și fiul său, Io an, la stăruinţa stareţului
Varto lomeu Hotinescu din Drăgoiești și cu sprijinul marelui clucer
Miha i Crăsnar u.
În istoricul ctitorilor schitului Crasna , Alexa ndru Ștefulescu
menţio nează pe Dumitru Filișa nu și pe soţia sa, Ilinca, fa milia
Crăsnar ilor, fa milia Ţundrea și pe căpitanul Ursache, al cărui
mor mânt se găsește în co lţul dinspre N-V al a mvonului bisericii
(cf. Alexa ndru Ștefulescu, Gorjul istoric și pitoresc).
În baza lucrării ma i sus- menţiona te, mănăstirea este
descr isă în următorii termeni:
„Biserica se înfăţișează ca o clădire greoa ie, cu păreţii puţin
îna lţi, bolţile joase și surmo nta tă numa i de un turn. În interior,
lumină puţină, mister ioasă și, deși turnul este deschis, cu toa te
acestea Ato tţiitorul ce tronează în înălţimea bolţii sale abia se
întrezărește, ca pr intr-o zare depărta tă prin lumina semi-obscură
ce cade de sus în jos (...). Între na os și altar ul bisericii se află un
juvaer de ca tapeteasmă, capodo peră a sculpturii și picturii
r omânești din veacul al XVII-lea. O floare uimito are de jos până

sus, plină de măreţie și gust, împletită cu abilita te și elega nţă
neîntrecută, săpată cu o da ltă măiestrită, umplută cu ico niţe
ar tistice, încinsă cu brâne de o fineţe admirabilă și mai sus, sus
de to t, încununa tă cu o maiestuoasă, dar durer oasă răstignire
ce tr onează peste chipur ile lui Matei Basarab și al mitro politului
Ștefan, neuita tul arhipăstor al Munteniei din timpul tălmăcirii
cărţilor din sla vonește în românește . Inscripţiuni evanghelice în
limb a ebraică, greacă și latină, texte întregi slavice, însoţite de
emb lemele eva ngheliștilor, decorează cu mult gust
ca ta peteasma, putem zice foarte rară în felul său... În par tea
dinspre Miazăz i a schitului se află clopotniţa greoaie și tristă ca
și cum ar trage soco teala vremurilor trecute ce a văzut. Într-însa
se află patr u clopote, ce odinioară chemau la rugăciune mulţimea
a nahoreţilor, adăpostită în n umero asele chilii ale Crasnei, a
schimnicilor, sihaștrilor și pustnicilor retrași în singurătate prin
ca ver nele munţilor, scorbur ile copacilor, singuri cu Dumnezeu,
așteptând mântuirea făgăduită celor ce-și petrec viaţa departe
de zb uciumările vane ale lumii , în contemplaţia divină. Numai în
mijlocul pădurii, sub molifţii știutori de b asme, po ate înţelege
o mul că avânturile generoase ale inimii lui, frământările neistovite
a le gândurilor lu n u preţuiesc mai mult decât zg omo tul surd al
r ostogo lirii pietrelor din vajnicul torent al Sănăto arei, decât
căderea tencuielii de pe asuda tele și vechile ziduri a le Crasnei!”
De la realizarea acestei descrieri și până în prezent a trecut
cu puţin peste o sută de a ni, dar vizita tor ul de azi descoperă
aceeași fr umuseţe simplă și sobră pe care o impune stilul biza ntin,
aceeași modestie în ţinuta și modul de a fi a l monahilor, aceeași
pur itate ascunsă sub z idurile albe.
Sintagma „omul cel ascuns al inimii” este po trivită trăitorilor
de la schitul Crasna, în prezent 5 vieţuitori (monahi și fr aţi care
nu a u primit încă tunderea în monahism), aflaţi sub îndrumarea
păr intelui stareţ protosinghel Nifon Afta nache .
De la rugăciunea de dimineaţă, care începe la ora 7:00 cu
citirea Aca tistului Mântuitorului Hristos , respectiv al altor sfinţi ,
în funcţie de sărbătorile de peste a n, urmată de ceasur ile al
III-lea și al VI-lea, de vecernie (or a 17:00), și până la miezonoptică
și utrenie (începând cu ora 23:30), ascultarea este cea care se
îngemănează cu ostenea la trupească și gr ija perma nentă pentru
spor irea duhovnicească.
Plecând de la schit, încă mai avem în minte și suflet cuvintele
unui tânăr vieţuitor, a l cărui nume rămâne tăinuit sub propria-i
smerenie: „Aici, la noi, la schit, oa menii nu vin pentru că ar fi
sfinte mo aște sau vreo icoană făcătoare de minuni, dar a m
cer titudinea că în pământul pe care călcăm sunt tr upuri sfinte ,
care ema nă această liniște și sporesc, prin tăcerea lor, lucrarea
duhovnicească a noastră.”
Monica SÎRB U
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august –– S.S. Emilian
Emilian Mãrturisitorul,
Mãrturisitorul, Episcopul
Episcopul Cizicului;
Cizicului; Sf.
Sf.
Miron,
Miron, Episcopul
Episcopul Cretei;
Cretei; Duminica
Duminica aa XI-a
XI-a dupã
dupã Rusalii:
Rusalii: Sf.
Sf. Ev.
Ev.
Matei
nicului
datornicului
Matei 18,
18, 23-35
23-35 (Pilda
(Pilda dator
dator
nicului nemilostiv)
nemilostiv)
datornicului
„Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului împărat care
a voit să se socotească cu slugile sale. Și, 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
și femeia și copiii și pe toate câte le are, ca să se plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga
aceea i se închina, zicând: Doamne, îngăduiește-mă și-ţi voi plăti ţie tot. Iar stăpânul slugii aceleia,
milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar, ieșind, sluga aceea a găsit pe unul
dintre cei ce slujeau cu el și care-i datora o sută de dinari. Și, punând mâna pe el, îl sugruma zicând:
Plătește-mi ce ești dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând: Îngăduiește-mă și 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 și, 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 și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine,
precum și eu am avut milă de tine? Și mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până
ce-i va plăti toată datoria. Tot așa și Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare
fratelui său - din inimile voastre.”
Omul iubit de Dumnez eu, cel care iartă aproapelui
„Așa vă va face vouă și Tatăl Meu cel ceresc, dacă nu
veţi ierta fiecare, din toată inima, fratelui său.”
(Ma tei 18, 35)
Sfântul Apostol Petru l-a întreb at pe Mântuitor ul:
„Doamne, de câte ori va greși fratele meu faţă de mine și
eu îi voi ier ta? Oare până de șapte ori?” Mântuitorul ne
răspunde cu instructiva parabolă, dându-ne pilda iertării

„până de șaptezeci de ori câte șa pte.” (Ma tei 18, 21-22)
Aflăm așadar din pilda aceasta că suntem datori cu
iertare din toată inima ; dacă iertăm, primim ier tare, iar
dacă nu ier tăm, nu pr imim iertare.
Mântuitorul aseamănă Împărăţia cer ur ilor cu un
împărat care cere soco teala datoriilor pe care le aveau
faţă de el, slujitorii lui.
În pildă, Domn ul zugrăvește asemenea zugravului
iscusit chipul milostivirii și al dreptăţii lui Dumnez eu faţă
de o m, iar pe de altă parte, nemilostivirea și nedreptatea
omului faţă de semenii lui, căci dorește să atingă toate
coardele cele sufletești ale no astre, omul ajungând la
mântuire prin ţinerea tuturor legilor.
La socotirea da toriilor a venit un servitor care era dator
cu zece mii de tala nţi. Tala ntul evreiesc din vremea

Mântuitorului făcea 486 de galbeni din vremea de azi,
deci suma datorată era deosebit de mare.
Împăratul care face soco teala datoriilor este Împăratul
împăraţilor și Stăpân a toată făptura, cercetează și face
soco teala păcatelor fiecăr uia. Da tornicul este o mul
păcătos, dator să se întoarcă și să se pocăiască.
Neavând mijloc de înto arcere, de plată a păca telor,
omul nu mai poate îmblânzi pe Dumnezeu, îi sunt vândute
femeia, copiii și a vutul său ceea ce înseamnă despărţirea
lui de Dumnezeu, lipsirea păcătosului de to ate darurile
dumnezeiești, chinul cel veșnic care îmblânzește dreptatea
dumnezeiască.
Da tor nicul parcă îţi aduce a minte de cuvântul
Pr orocului Isaia : „Doamne, întru necaz ne-a m adus
aminte de Tine.”
Om ul ce vine cu pocăinţă la Dumnezeu găseș te
îndelungă răbdare și dezlegare de legătura păcatului. Cel
dezlegat de dator ie umple tabloul următor al pildei cu fapta
sa de nemilostivire. Dinarul, cu valoarea sa mică nu făcea
nici doi galbeni, deci, mare este datoria noastră faţă de
Dumnezeu în comparaţie cu da toriile noastre un ul faţă
de altul. Cinste, slujbă sau bani de ești da tor a proapelui
nu este asemănare cu ce da torăm lui Dumnezeu.
Dumnezeu iartă pe om, dar omul pe om nu, ci „l-a aruncat
în închiso are până când va plăti dator ia.” Iar când
Împăratul este milostiv și slujitor ii sunt milostivi. Ca să ajute
pe cel asuprit vestesc pe Domnul lor despre cel năpăstuit.
Înfricoșa t lucru este mânia și urgia lui Dumnezeu, acum
Domnul Se întoarce la Scaun de Judeca tă, dându-l pe
cel nedrept la chinuitorii cei nemilosti vi, iar chinuirea
aceasta este veșnică.
Acum pentru cei drepţi este Milostiv, iar pentru păcătoși
Judecător și pedepsitor.
Putem înţelege așadar voia lui Dumnezeu pr in
milostivirea faţă de no i, curăţindu-ne de mânie și
împăcându-ne cu cei nemulţumitori faţă de noi, dorindu-ne
iertarea păca telor prin har ul lui Dumnezeu. Amin.
Preot Marius Olivian Tănasie
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Rugãciunea liceanului
îndrãgostit 1

Rugãciunea celei
îndrãgostite

Doamne, când mă gândesc la Tine,
Nu mă mai r og doar pentru mine,
Ci-ţi spun în taină ce-am păţit:
O, Do amne, ... m-a m îndrăgostit!

E el! Și trece iar pe lângă mine ...
O, Doamne, mă topesc ţi mă ascund;
Mi-e frică să-mi ghicească a l meu gând,
Să-mi vadă-obr ajii roșii – mi-e rușine.

O văd ca pe o floare rară.
Din Raiul Tău, ea se coboară!
Când o privesc cum îmi răsare,
Îmi bate-n piept inima tare .

Mă rog, să nu mă vadă! Ba să vadă!
Cum să mă rog? Să-i dau de înţeles
Că, pentru mine, el e cel ales?
Sunt vinovată? Ba-s nevinovată!

Ferește, Do amne, floarea mea
De toată uscăciunea rea.
Trimite-i raza sfiiciunii
Și strălucirea-nţelepciunii.

Și-acum mă liniștesc și mă închin,
Căci, Doamne, Tu ai plămădit iubirea,
ȘiTu, cu el mi-ai întâlnit pr ivirea,
Păzește-mă în acest proaspăt chin.

E ea aleasa mea? Nu știu.
În preajma ei, doar, vreau să fiu.
Tu, Doamne, să ne dai în dar
Prietenie și mult har.

Răbdare dă-mi, ca într-un dulce ceas,
Să facă el spre mine pr imul pas.
De mână, când prin parcuri ne-om plimba,
Spre Tine mulţumiri vom ridica.

1.Poezii de prof. Mirela Șova – Rugăciuni pentru liceeni, ed. Sfântul Dimitrie,
București, 2004, pag. 8.

ne
jucãm
Sã
ne
jucãm
Sã
Sã
Sã ne
ne jucãm
jucãm
împreunã!
împreunã!
împreunã!
împreunã!
Rãspunsuri din
numãrul trecut
Cartea de viz ită
PARINTELE SOFIAN,
MANASTIREA DEALU

Ghicitori
ªapte fraţi sunt prinși în horă
Și îi știi pe toţi prea bine.
La biserică ne ducem
Când al șaptelea revine.
Cine-i bun cu toţi mereu
Nu e mândru, nu e rău
Ci e blând și liniștit
Chiar și când e ispitit?

Copilãria
Credinţa este tămăduitoarea
sufletului, înaripată de
nădejde și încălzită de
dragoste.
(Sfântul Teofan Zăvorâtul –
Sfaturi înţelepte)
Credinţa neclintită este
turn întărit. Iar Hristos se face
toate celui ce crede.
(Sfântul Marcu Ascetul –
Filocalia I)

(...) Vremea copilăriei este plină de
bucur ii și n-o ma i putem regăsi
nicioda tă. Cum să n-o iubești și să nu-i
păstrezi cu emoţie amintirea?
E atât de frumo asă vârsta co pilăriei, cu po vești citite de ma ma înainte
de culcare, ce se transformă în vise,
unde tu, copilul, ești eroul principa l.
Uneori, cu lacrimi în ochi, ne întrebăm: Se vor mai înto arce vreodată
prospeţimea, lipsa de griji, nevoia de
dr agoste și puterea credinţei din
co pilărie? Poate e xista timp mai
minuna t decât timpul când două
dintre cele ma i binefăcătoare virtuţi
– nevinovata veselie și nemărginita
nevoie de dragoste – sunt singurele
imbo lduri în v iaţă? Unde sunt

„Sufletele care nu-și
spovedesc tainele nicioda tă sunt ca odăile cu
ferestrele închise care nu
se aerisesc.”
Octavian Goga
„Vai de acel care ţine
minte pedea psa și uită
greșeala.”
Nicolae Iorga
rugăciunile fierbinţi? Unde-i dorul cel
mai preţios, lacr imile cele mai curate
care produc duioșie?
Îngerul alinător venea în zbor și cu
un zâmbet îndepărta plânsul și dăruia
visurilor dulci închipuiri neprihănite de
copil.
Să fi lăsa t, oare , viaţa urme atât
de grele în inimile noastre încât să fi
îndepăr tat de no i chiar și aceste
lacrimi nevinovate și toate încântările
copilăriei? N-au mai rămas altceva
decât ... amintir ile.
Georgiana Munteanu-Șontea,
clasa a X-a,
Colegiul Tehnic „General
Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
Pagină realiza tă de
Radu-Bogdan Buţu
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15 august
august –– Ador
Ador
mirea
Adormirea
15
mirea Maicii
Maicii Domnului;
Domnului; Duminica
Duminica aa XII-a
XII-a dupã
dupã
Adormirea
Rusalii: Sf.
Sf. Ev.
Ev. Matei
Matei 19,
19, 16-26
16-26 (Tânãrul
(Tânãrul cel
cel bogat)
bogat)
Rusalii:
„În vremea aceea venind un tânăr la Iisus, I-a zis:
Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veșnică?
Iar El a zis: De ce-Mi zici b un? Nimeni nu este bun decât
numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzește
poruncile. El I-a z is: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să
nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb;
cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe
aproapele tău ca pe tine însuţi. Zis-a lui tânărul: Toate
acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește?
Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te , vinde
averea ta, dă-o săracilor și vei a vea comoară în cer; după
aceea, vino și 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. Și iarăși z ic vouă că
mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnez eu. Auzind,
ucenicii s-au uimit foar te, 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.”

–– aa Maicii
Maicii Domnului:
Domnului: Sf.
Sf. Ev.
Ev. Luca
Luca 10,
10, 38-42;
38-42; 11,
11, 27-28
27-28 ––
„În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie , cu numele Mar ta, L-a primit în casa ei. Și ea avea o
soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioar ele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu
multă slujire și, apropiindu-se , a zis: Do amne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc?
Spune-i deci să-mi ajute.Și , răspunzând, Domnul i-a zis: Mar to, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești; dar
un lucru trebuie: căci Maria partea bună și-a ales, care n u se va lua de la ea. Și când zicea El acestea, o femeie
din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat și fericiţi sunt sânii pe car e i-ai supt!
Iar El a zis: Așa este, dar f ericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc.”
Despre mântuire
Ce bine să fac, ca să a m viaţa veșnică? - această întrebare,
venită din partea unui tânăr, ar trebui să ne dea de gândit fiecăruia
dintre noi, cei care am fost tineri sau suntem încă tineri. No i
avem sau am avut astfel de întrebări, astfel de preocupări sa u
am f ost și suntem încă prea preocupaţi de viaţa aceasta
pământească cu grijile ei mărunte și nu mai vrem să mai avem
timp să ne gândim că odată se va încheia peregrinarea no astră
pe acest pământ, poa te mâine? Este prea devreme . Po ate
poimâine? Este prea târziu. Sa u a vem planuri pentru încă mult
timp de aici încolo.
Dar parcă spunea proverbul: omul propune, iar Dumnez eu
dispune. Adică El aprobă planurile noastre? Probabil că Da.
Suntem prea impor tanţi să nu fie așa. Fără mine, universul nu
poate exista! De faptul că vo m mai fi mâine sa u poimâine nu
putem fi siguri, dar de un lucru suntem siguri: că vo m muri.
Dacă murim, ce urmează după ea, veșnicia sa u neantul
(nimicul). Dacă vrem și noi ca tânărul din Evanghelie veșnicia, să
încercăm împreună să îndeplinim condiţiile pentru a o moșteni.
Precum în închipuirea și amintirea celui ce străbate marea, spune
Sfântul Igna tie Briancia ninov, se înfăţișează tot timpul un lima n
lin, tot așa și no i, călători pe va lurile mării acestei vieţi, trebuie să
avem neînceta t îna intea ochilor gândului nostru veșnicia.
Ce putem agonisi pe pământ si po ate rămâne pentr u
totdea una avuţie nefura tă? – Mântuirea noastră. Cine a strâns
bogăţii în timpul vieţii pământești, acela le-a lăsa t când a trecut în
veșnicie, ceea ce înseamnă că și noi vom face la fel. Cine a folosit
viaţa pământească pentru a dobândi slavă și cinste, moartea i
le-a răpit. Dar cine a folosit viaţa pământească pentru a dobândi
mântuirea, acela va lua cu sine în veșnicie mântuirea sa.

Vrem să ne mântuim? Care sunt căile? Răspunsul îl avem
în Sfânta Eva nghelie de astăzi. Mai întâi, este nevoie de credinţa
în Hristos , să împlinim lucrările lui Dumnezeu: „Aceasta este
lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi în Acela pe Care El L-a
trimis” (Ioan 6, 29) „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea , încât pe
Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veșnică” (Io an 3, 16). Desigur că această
credinţă trebuie să fie vie și lucrătoare, arătându-se prin toată
viaţa omului.
Începutul mântuirii este adevăr ul, pe când începutul pierzării
este depărtarea de adevăr prin gândul mincinos. Orice abatere
de la Sfântul Adevăr și orice pr imire a unui gând mincinos este
împreunată cu înfricoșătorul păcat a l hulei și al lepădăr ii de
Dumnezeu. Precum căderea celui dintâi o m, începutul căderii a
venit cu primirea gândului mincinos, f apt ce se vede în toate
ereziile. Unele au tăgăduit dumnezeirea Domn ului nostru Iisus
Hristos, în timp ce altele au tăgăduit omenescul Lui, faptul că S-a
întrupat. Altele au tăgăduit dumnezeirea Duhului Sfânt, pe când
altele lucrarea Duhului Sf ânt prin Sfintele Taine ale Bisericii. În
sfârșit, unele au hulit pe Dumnez eu, pretinzând nepăsare faţă
de poruncile lui Hristos , trecând cu viclenie sub tăcere dogmele
credinţei, omorând totoda tă credinţa care, pentr u a fi vie, are
neapărată nevoie de fa ptele credinţei: „credinţa fără de fapte
moar tă este” (Iacov 2, 20).
Cea mai mare nenorocire va fi îna inte de sfârșitul lumii, din
pricina acestor „ amăgir i nelegiuite, pentru fiii pierzăr ii, fiindcă ei
n-au primit iubirea adevăr ului, ca ei să se mântuiască. Și de aceea,
Dumnezeu le tr imite (adică va îngădui) o lucrare de amăgire , ca
ei să creadă minciuni, ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut
adevărul, ci le-a plăcut nedrepta tea” (2 Tes. 2, 10-12).
Preo t Gheorghe Ionașcu
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august –– Sf.
Sf. Mucenici
Mucenici Agatonic,
Agatonic, Antuza,
Antuza, Zotic,
Zotic, Irineu
Irineu ºiºi Or;
Or;
22 august
22
Duminica
Duminica aa XIII-a
XIII-a dupã
dupã Rusalii:
Rusalii:
Sf.
Sf. Ev.
Ev. Matei
Matei 21,
21, 33-44
33-44 (Pilda
(Pilda lucrãtorilor
lucrãtorilor celor
celor rãi)
rãi)
„Zis-a Domnul: ascultaţi a ltă pildă: Era un om oar ecare stăpân al casei sale, car e a sădit vie. A împrejmuit-o
cu gard, a săpat în ea te asc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe . Când a sosit timpul
roadelor, a trimis pe slug ile sale la lucrători, ca să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slug i, pe una au
bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele
dintâi, și au făcut cu ele tot așa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii
viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moștenitorul; veniţi să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui.
Și, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor
lucrători? I-au răspuns: Pe acești răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la
timpul lor. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: „Pia tra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a
ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri?” De a ceea vă
spun că împărăţia lui Dumnezeu se v a lua de la voi și se va da neamului care va face r oadele ei . Cine va cădea
pe pia tra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi .”
Lucrători în via Domnului
„În cele din urmă L-a trimis la ei pe Fiul Său.”
(Ma tei 21, 37)
Pilda Evangheliei din duminica aceasta a fost rostită de
Mântuitor ul în Templul din Ierusa lim, în cadrul unor discuţii pe
care Le-a a vut cu „arhiereii și bătrânii po porului.” (Matei 21, 23)
Când Fiul lui Dumnezeu a binevoit să Se pogoare pe pământ
a luat trup omenesc din urmașii neamului lui Avraam. Spune
Sf ântul Apostol Pavel: „Urmașilor lui Avr aam li s-a dat înfierea și
sla va și por uncile, darea Legii și slujba și făgăduinţele.” (Roma ni
9, 4), dându-ne no uă harul Său dumnezeiesc și dragostea Sa:
„Și vo i iubi pe cea care nu era iubită și voi zice celui care nu este
norodul Meu: norodul Meu ești tu, și el va zice: Domnul Dumnezeul
meu ești Tu.” (Osea 2, 25)
Simbolismul pildei ne este ușor de explica t, Fiul cel mult
aștepta t a venit la cei care-L urau, i-a alunga t pe cei care se
depărtaseră, iar când i-a ajuns, nu i-a mustrat, ci le oferă lucrarea
Sa vindecătoare. A oferit firii uma ne vindecare def initivă, a arătat
tr upul nostru slăbănogit mai puternic decât puterile nevăzute , a
vindeca t plăcerea cu durerile, mândria cu smerenia. S-a smerit
pe Sine, făcându-Se o m, în timp ce păstra întreaga bogăţie
dumnezeiască, a trăit ca un om în smerenie. El n u „a avut unde
să-și plece ca pul”, „sufer ind, nu a meninţa”, ci „ca un Miel
nevinovat S-a dus spre junghiere și nu Și-a întors faţa Lui de la
r ușinea scuipărilor.”
Toţi cei care am primit numele credinţei pr in Taina Sfântului
Bo tez ne-am învrednicit să fim poporul lui Dumnezeu. Stăpânul
care a sădit via este Dumnezeu, via este Legea cea veche , cu
credinţa în Unicul Dumnez eu, lucrătorii sunt cârmuitorii po porului
evreu, slujitorii sunt pr orocii trimiși de Stăpân să cheme po porul
a les la pocăinţă. „Pia tra cea din capul unghiului (...) nesocotită
de z iditori” îl simboliz ează pe El Însuși, după pr orocirile lui Da vid
și a le lui Isaia.
Pentr u că este vorba de vie și lucrător i, să ne cercetăm pe

noi înșine , cei ce suntem lucrători în via pe care a sădit-o Dreapta
Do mn ului.
„Via din Egipt ai muta t-o, izgonit-a i neamuri și ai răsădit-o pe
ea.” (Isa ia 5, 7)
Dar în vie sunt lucrători buni și răi. Vechiul Testament ne ara tă
cât de nedrepţi sunt cei răi a tunci când au ucis pe proroci . Pe
Miheia l-a bătut peste falca dreaptă Sedechia, pe Zaharia l-a
ucis Haas, împăra tul iudeu, între Biserică și altar, pe Ieremia
l-a u bătut cu pietre în Egipt. După proroci , a trimis la ei pe UnulNăscut Fiul și Cuvântul Său. Dar mai marii po porului, scoţându-L
pe El din vie, L-a u dus la locul numit al Căpăţânii și răstignindu-L
pe Cr uce, L-au o morât.
Însă Domn ul mustră neștiinţa lor din Sfintele Scriptur i, căci
pia tra, unghiul sunt Mântuitorul și unirea popoarelor pr in credinţa
în Dumnezeu, în Biserica întemeia tă prin Jertfa Sa. Minuna tă
este această zidire pe care a făcut-o Stăpânul pentru minunile
nenumăr ate ce s-au făcut într-însa, pentru dogmele cele înalte ,
pentr u Tainele ma i presus de fire păstrate în Ea. Domn ul a biruit
pe vrăjmași cu bir uinţa dusă de Biserică care, după
dumnezeieștile Scriptur i, „nici porţile iadului nu o vor birui”, căci
în Ea păstrăm cura tă și dreaptă credinţa pe care ne-a adus-o
Fiul.
Preot Marius Olivian Tănasie

Din
Din înþelepciunea
înþelepciunea Filocaliei
Filocaliei
„Oamenii se soco tesc raţio nali, însă pe nedrept, căci nu sunt raţio nali. Unii au învăţat cuvintele și cărţile vechilor înţelepţi.
Dar raţio nali sunt numai aceia care au sufletul raţio nal, pot să deosebească ce este binele și ce este răul, se feresc de cele
rele și vătămătoare sufletului și toată grija o au spre cele bune și folosito are sufletului; iar acestea le săvârșesc cu multă
mulţumire către Dumnezeu. Numai aceștia trebuie să se numească raţionali.” (Sf. Antonie cel Mare, 7)
http://www.filocalia.ro/sfintii-despre/12/SCRIERI/Antonie_cel_Mare
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august –– Tãierea
Tãierea Capului
Capului Sf.
Sf. Proroc
Proroc Ioan
Ioan Botezãtorul,
Botezãtorul, Cuv.
Cuv.
29 august
29
TTeodora
eodora (Post);
(Post); Duminica
Duminica aa XIV-a
XIV-a dupã
dupã Rusalii:
Rusalii: Sf.
Sf. Ev.
Ev. Matei
Matei
22,
22, 1-14
1-14 (Pilda
(Pilda nunþii
nunþii fiului
fiului dede împãrat)
împãrat)
„Și, răspunzând, Iisus a vorbit iarăși în pilde, zicându-le: Împărăţia cerurilor asemănatu-s-a omului împărat
care a făcut nuntă fiului său. Și a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit să
vină. Iarăși a trimis alte slug i, zicând: Spuneţi celor chemaţi: Ia tă, am pregătit ospăţul meu; juncii mei și cele
îngrășate s-au junghiat și toate sunt ga ta. Veniţi la nuntă. Dar
ei, fără să ţină seama, s-au dus: unul la ţarina sa, altul la
neguţătoria lui; iar ceilalţi, punând mâna pe slugile lui , le-au
batjocorit și le-au ucis. Și auz ind împăratul de a cestea, s-a
umplut de mânie, și trimiţând oștile sale, a nimicit pe ucigașii
aceia și cetăţii lor i-au dat foc. Apoi a zis către slugile sale:
Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au f ost vrednici. Mergeţi
deci la răspântiile drumurilor și pe câţi veţi găsi, chemaţi-i la
nuntă. Și ieșind slugile a cele a la drumuri, au adunat pe toţi
câţi i-au găsit, și răi și buni, și s-a umplut casa nunţii cu oaspeţi.
Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeţi, a văzut acolo
un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă, și i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă
a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare și de mâini și aruncaţi-l în întunericul cel mai din
afară. Acolo va fi plâng erea și scrâșnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi , dar puţini aleși .”

–– aa Sfântului:
Sfântului: Sf.
Sf. Ev.
Ev. Marcu
Marcu 6,6, 14-30
14-30 ––

,,În vremea aceea a auzit regele Irod, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut, și zicea că Ioan Botezătorul
s-a sculat din morţi și de aceea se fac minuni prin el. Alţii însă ziceau că este Ilie și alţii că este prooroc, ca unul
din prooroci . Iar Irod, auzind zicea: Este Ioan căruia eu am pus să-i taie capul; el s-a scula t din morţi. Căci Irod,
trimiţând, l-a prins pe Ioan și l-a legat, în temniţă, din pricina Irodiadei , f emeia lui Filip, fratele său, pe c are o
luase de soţie . Căci Ioan îi zicea lui Irod: Nu-ţi este îngăduit să ţii pe femeia fratelui tău. Iar Irodiada îl ura și voia
să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și-l ocrotea. Și ascultându-l,
multe făcea și cu drag îl asculta. Și fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de nașter e, a făcut ospăţ
dregătorilor lui și căpeteniilor oștirii și fruntașilor din Galileea, și fiica Irodia dei, intrând și jucând, a plăcut lui Ir od
și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei: Cere de la mine orice vei voi și îţi voi da. Și s-a jurat ei: Orice
vei cere de la mine îţi voi da, până la jumătate din regatul meu. Și e a, ieșind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar
Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan Bo tezătorul. Și intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, z icând: Vreau să-mi dai
îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce
ședeau cu el la masă, n-a voit s-o întristez e. Și îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. Și
acela, mergând, i-a tăiat capul în temniţă, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a da t mamei sale. Și auz ind,
ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Și s-au adunat apostolii la Iisus și I-au spus
Lui toate câte au făcut și au învăţa t.”
Haina de nuntă!
Parabola din Sfânta Eva nghelie de astăzi are două părţi. Prima
parte cuprinde refuzul celor chemaţi din timp pentru a veni la
nuntă, fa pt ce implică și pregătirea care trebuia făcută de cei
chemaţi și intrarea în casa nunţii a altora, adunaţi de peste to t,
situaţie ce prezintă refuzul masiv al iudeilor de a primi Evanghelia
și intrarea în Biserică a neamurilor. Această temă a fost tratată de
Sfântul Apostol Pavel, care arată în Epistola către Romani,
capito lele 9-11, cum necredinţa fiilor po porului său, a iudeilor,
care s-au împotr ivit Evangheliei, a determinat intrarea celorlalte
neamuri în harul mântuir ii, așa încât „prin căderea lor, nea murilor
le-a venit mântuirea, ca Israel să-și întărâte râvna faţă de ele...
greșeala lor (a iudeilor) a fost bogăţie lumii și micșorarea lor, bogăţie
neamurilor.” (Ro m. 11, 11-12). Dar Sfântul Apostol Pavel face
cunoscută taina întoarcerii iudeilor și a mântuirii lor.
Partea a doua a parabolei, unde este vorba de pedepsirea
celui ce intrase în „casa nunţii”, fără ha ină de nuntă, reprezintă
răspunsul și to todată a vertizarea că, în Biser ică, nu toţi sunt
sfinţi, ci în ea au intrat și răi, și buni, aver tizând însă pe cei ce

cred că pot fi creștini fără a avea și fapte de creștin. P arabo la
răspunde astfel unei situaţii cu care s-a co nfruntat și se va
co nfrunta Biserica pe to t parcursul existenţei sale pământești.
Celor intrigaţi de prezenţa în Biserică a unor oameni nevrednici
li se atr age astfel atenţia să nu judece lucrurile înainte de vreme
și să nu se îndoiască de dreptatea lui Dumnezeu. Șialte par abole
sau pilde r ostite de Mântuitorul, ca pilda neghinelor (Ma tei 13,
24-30, 36-43) și pilda năvodului (Ma tei 13, 47-50), ne atrag a tenţia
că nu trebuie să anticipăm judeca ta lui Dumnezeu, ci să așteptăm
sfârșitul, când se va face alegerea celor răi dintre cei buni și
răsplătirea fiecăr uia după fa ptele sale.
Desigur, celor care sunt creștini numai cu numele li se atr age
atenţia asupr a situaţiei foar te grave, și a nume: nu este destul să
fii în „casa nunţii”, adică nu e destul să fii membru al Biser icii,
așa cum suntem toţi prin Botez, pentr u a fi mântuit, dacă faptele
ne contraz ic această chemare. Să ne gândim: ,,mulţi (toţi) sunt
chemaţi (la mântuire – n.n.), dar puţini aleși (mântuiţi - n.n.)”.
Dacă suntem nevrednici, și noi vo m primi pedeapsa veșnică:
„întunericul cel ma i dinafară”, aco lo unde „va fi plângerea și
scrâșnirea dinţilor”.
Preo t Gheorghe Ionașcu
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Luna
Luna august
august înîn 31
31 dede zile:
zile: pomenirea
pomenirea punerii
punerii înîn sfânta
sfânta raclã
raclã aa
cinstitului
cinstitului Brâu
Brâu alal Preasfintei
Preasfintei dede Dumnezeu
Dumnezeu Nãscãtoarei,
Nãscãtoarei, înîn cinstita
cinstita eiei
casã
casã din
din Constantinopol,
Constantinopol, ºiºi aa minunii
minunii cece s-a
s-a fãcut
fãcut atunci,
atunci, acolo
acolo
Așa s-a întâmplat, bunăoară, cu „Veșmântul Maicii
Do mnului”, cu „cinstitul ei Omofor”, cu ,,Brâul Ma icii
Domnului”, cu moaștele a sute și mii de Mucenici și cu
atâtea a ltele, de acest fel, aducătoare aminte despre cei
ce au mărturisit, de-a lungul vremurilor, credinţa noastră
veche și mereu no uă, în Iisus Hristos, Do mnul nostru.
Cinstitul Brâu al Preacuratei Ma icii lui Dumnezeu, pe
care-l po menim astăzi, a fost adus, de la Ierusalim, la
Consta ntinopo l, așezat într-o raclă de aur, cu pecetluire
împărătească, și a fost pus în biser ica pe care
dreptcredinciosul împărat Teodosie cel Tânăr o zidise, cu
hramul Preasfintei Născăto are de Dumnezeu, la locul ce
se n umea Halcopratia, adică târgul de aramă. După mulţi
ani, pe vremea împărăţiei lui Leon cel Înţelept (886-912),
soţia acestuia , Zoe împărăteasa, era supărată de duhul
cel necur at, iar împăratul și rudeniile lui erau în mare
mâhnire și se făcea u multe r ugăciuni către Dumnezeu,
pentr u împărăteasa, care pătimea. Și i s-a arăta t ei o
dumnezeiască vedenie, spunându-i că, dacă se va pune
pe dânsa Brâul Preasfintei Născăto are de Dumnezeu, va

lua tămăduire.
Împărăteasa a spus acest vis bărba tului său,
împăr atului Leon, iar el a rugat, îndată, pe pa triarh pentr u
aceasta. Și, dezlegând pecetea, au deschis racla și s-a
aflat, întreg, cinstitul Br âu al Preacuratei, întru nimic
vătămat de trecerea vremii. Și l-au săruta t pe el cu evlavie.
Iar, când pa tr iarhul l-a întins deasupra împărătesei,
aceasta, înda tă a scăpa t de chinuirea diavolească și a
câștigat tămăduire desăvârșită de boala ei. Atunci, toţi, cu
bucur ie, a u prea mărit pe Hristos Dumnez eu și pe
Preacurata Maica lui, cântând cântăr i de mulţumire. Iar
cinstitul Brâu, fiind pus în aceeași r aclă de aur, a fost
pecetluit cu pecete împărătească. Și s-a așezat prăznuirea
de astăz i, în cinstea Binecuvânta tei Născăto are de
Dumnezeu, spre aducerea a minte a minunii ce s-a făcut
atunci de sfântul său Brâu, cu darul Preacuratei și cu
milostivirea Celui ce S-a născut dintr-însa, al lui Hristos,
Dumnezeul nostr u.
http://or todoxism.ro/proloagele/august/
Proloage31Aug.shtml

Singurãtate
Singurãtate
binecuvântatã
Singurãtate binecuvântatã
binecuvântatã
Monahul din nou și-a r idicat fruntea peste m ulţime.
Parcă-și ferea pr ivirea de toţi ochii ce se aţintiseră asupra
lui ca spre o minune greu de deslușit și frământa, în mâinile
aspre de muncă, boabe de meta nie, care din depărtare
păreau litere negre cu care își scria singurătatea.
De când fusese tuns în monahism cu numele Nichita,
se nevoia zi și no apte, ascuns de privirile tutur or, găsind
puţin răgaz doar în orele de rugăciune, în care simţea
într-ade văr că respiră. Știa să-L respire pe Hristos și se
deprinsese cu asta mai mult decât toţi fraţii din obște pentru
că Do mnul coborâse în inima lui blândă.
Era văzut deseori depărtându-se de chilie și stând de
vorbă cu o bătrână care trecea a proape zilnic prin faţa
mănăstir ii, do ar ca să-l vadă pe părinte . Nimeni nu o
înţelegea mai bine ca el. Îi asculta păsul și înto tdea una
ochii lui picurau lacrimi, atunci când bătrâna își amintea
de soţul pleca t din lume prea devreme și de unicul copil,
pe care Dumnezeu îl chemase, de asemenea, la El. Parcă
liniștea locului și cerul însuși se coborau peste sufletul ei
și-i aco pereau suferinţa. Doar în aceste clipe reușea să
mai împărtășească seninăta tea și bucur ia unei vieţi care,
deseori, pentru unii este a tât de puţin generoasă. Doar
păr intele, cu capul plecat a rugă și gândurile înălţa te la
cer, deslușea în inima lui măreţia sufletului simplu, ce-i
sta înainte și se minuna cât de mult durerea, purta tă cu
sto icism și fără tăgadă, îl înnobilează pe o m.
Duminica, era împresurat de copiii săr aci, care-i
citiseră cu cea ma i mare iscusinţă iubirea din privire. Nu
le dădea nicioda tă nimic, fiindcă nici pentru sine nu avea
mai m ult decât puţina hrană și apa cu care se răcorea în

timpul mesei, dar întotdea una îi chema cel dintâi să ia
din a nafura de pe masă. Îi învăţa că nu este o pâine
obișnuită și că, primind cu multă grijă și după fiecare Sfântă
Liturghie din ea, vor ajunge să se asemene îngerașilor
păzitori.
Copiilor le plăcea mai a les când părintele le povestea
din vieţile sfinţilor și le împletea fetiţelor cun uni din flori de
câmp, spunându-le că așa arată și cununile sfinţilor, pe
care le-au pr imit ca răsplată a vieţii lor curate.
Era o minune să-l vezi, la sfârșitul jocului, cum îi sărută
pe fr unte, pe fiecare, și îi însemnează cu semnul crucii.
Șitotuși... păr intele părea atât de singur în toată această
lume a bucuriilor îngăduite de însuși Dumnez eu.
Era singur în mulţimea de oameni, stând de vorbă cu
ei și binecuvântându-i, er a singur în mijlocul copiilor,
făcându-le jocul și trimiţându-le în mod egal surâsur i pline
de candoare, era singur când o asculta pe bătrână.
Am înţeles că singurătatea călugăr ului era cea care îl
apropia cel mai mult de Dumnezeu, că îi crease acea
unicita te, ca rod a l rugăciunii neîncetate, și o fermitate de
neîncovoiat în hotărârile pe care le lua.
Cuvântul lui era minunat, la fel ca și tăcerea. Privirea
lui er a plină de lumină și atunci când trimitea binecuvântări,
ca și când își a pleca cu smerenie capul. Avea în fiinţa lui
ceva ce nu poate fi numit, dar care îţi aprindea dorul după
Dumnez eu.
Șiam învăţat că în singurătatea și simplita tea părintelui
stătea u frumuseţea sfinţeniei și bucur ia iubirii pentru toată
făptura.
Monica Sîrbu
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Priceasnã

O,O, Mãicuþã
Mãicuþã sfântã
sfântã
de Teodora Păunescu Ţucă

O, Măicuţă Sfântă
Te rugăm fierbinte,
Să ne-asculţi de-a pururi
Marea rugăminte:

Refren:
Nu lăsa, Măicuţă,
Să pierim pe cale,
Căci noi suntem fiii,
Lacrimilor tale.

Maică vino iară,
Nu lăsa să piară
Ţara și poporul
Turma și păstorul
Când plângeai sub cruce
Maică-ndurera tă,
Te-am primit de Mamă,
Noi și lumea toată.
Călători pe marea,
Veșnic tulburată,
Noi ne-am pus în Tine
Și nădejdea toată.

Cuvânt
Cuvânt din
din Pateric
Pateric
Zis-a Avva Agathon: fără de păzirea
dumnezeieștilor porunci, nu sporește
omul în nicio faptă bună.
(Avva Agathon – Patericul)

Concurs
Concurs cu
cu premii
premii
Întrebare: În ce lună și ce an s-a înfiinţat grupul parohial
de tineret al Bisericii noastre?
Răspunsurile po t fi lăsa te în Cutia Redacţiei, din
Biserică, de lângă vasul de agheasmă, până la da ta de
10 august. Nu uitaţi să vă semnaţi și să lăsaţi un număr
de telefon. Dacă vor fi mai multe răspunsur i corecte,
câștigătorul va fi a les prin tragere la sorţi și anunţa t în
număr ul din septembrie al revistei . Premiul este o surpriză.
Succes tuturor!

Fă să-ţi ba tem zilnic
La miloasa-ţi poartă,
Câtă vreme-n lume,
Valuri ne mai poartă.
Iar când nori și ceaţă
Înnegri-vor zarea,
Vino Tu, Măicuţă,
Să ne-arăţi cărarea.
(http://fiudetina.wordpress.com/)

Rugãminte
Rugãminte aniversarã
aniversarã
Deoarece , în septembrie 2010, împlinim un an de
la primul număr și pregătim ceva deosebit cu această
ocaz ie, vă rugăm să ne scrieţi părer ile dvs. despre
re vistă, fie bune, fie rele, și să le lăsaţi în Cutia
Redacţiei din Biser ică.

Întâlniri
Întâlniri
ale
Grupului
parohial
Întâlniri
ale
Grupului
parohial
Întâlniri
ale
Grupului
parohial
Întâlniri ale
ale Grupului
Grupului parohial
parohial
dedede tineret
Domnului”
tineret
Înãlþarea
Domnului
Domnului”
Domnului””””
tineret „„„Înãlþarea
Înãlþarea Domnului
Domnului”

Duminică, 1 august: Studiu biblic: Ev. după Ma tei, ca p. 5.
8 august: Vizionare de film: „Sfântul Nicolae Velimirovici”,
urma tă de discuţii.
15 a ugust: Rugăciune – Paraclisul Maicii Domn ului.
22 august: Discuţii pe tema: Despre feciorie, virginitate și curăţie.
29 a ugust: Împreună-lectură (Părintele Cleopa Ilie sa u
Părintele Pa isie Aghioritul).
INFO: 0727.78.16.91
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