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Un an de activitate ºi colaborare la revista noastrã
parohialã nu a lãsat în urmã, ci a deschis o cale real
diversificatã prin orizontul de aºteptare creat ºi a adus
împreunã oameni, idei, fãptuiri. Totul sub semnul
dinamismului, ca marcã a credinþei lucrãtoare.
Nevoia de a vorbi sau mai degrabã de a scrie, deseori,
ordoneazã gânduri, trãiri, sentimente, care altfel ar rãmâne
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tainic închise în sufletele noastre.
Este într-adevãr nevoie sã vorbim semenilor? Cât de
necesar este sã scriem?
Revista noastrã nu ºi-a propus, stricto sensu, nici sã
vorbeascã, nici sã scrie, ci sã transmitã doar „celor ce au
urechi de auzit” glasul Bisericii vii, sã-L aducã pe
Dumnezeu în mijlocul nostru. Subscriem în acest sens
afirmaþiei pãrintelui Ioasaf Popa într-un interviu realizat
de Leon Magdan: „Mântuitorul nu a stat în templu sã vinã
lumea la El, ci a umblat dupã ei. Sã ieºi în întâmpinarea
celui ce are nevoie de tine – iatã ce doreºte Hristos”.
Mã gândesc la o povestire în care se relateazã cum,
într-un spital, unui bolnav imobilizat i se prezintã zilnic,
de cãtre vecinul de pat, peisajul care se putea vedea pe
fereastrã, în culori uimitoare.
Ulterior, povestitorul din fiecare zi moare ºi colegul de
suferinþã aflã de la asistentã cã acela fusese nevãzãtor ºi
cã în dreptul ferestrei de unde se pãrea cã se deschid tot
felul de minunãþii era doar un simplu zid.
Înþelegem de aici cã nevãzãtorul oferea semenului sãu
bucurie, chiar mai mult decât îi stãtea în putinþã, dar totul
printr-un efort de voinþã ºi imaginaþie, puse în slujba iubirii.
Într-o manierã asemãnãtoare, colectivul redacþiei
noastre îºi propune sã aducã învãþãtura Bisericii aproape
de cei care, din binecuvântate pricini, nu participã
duminica la Sfânta Liturghie, iar pentru cei prezenþi, sã-i
facã sã înþeleagã mai profund cuvântul evanghelic.
De aceea, la an aniversar, nu ne rãmâne decât sã
mulþumim celor care au ºtiut sã ducã aceste pagini cu
hranã duhovniceascã nu doar acasã, ci în suflet, ca sã
poatã fi ulterior vãzutã lucrarea în fapte.
Monica Sîrbu
1. Ortodoxia în mãrturisiri contemporane, interviuri
realizate de Leon Magdan.
2. Apãrutã în revista „Orthografitti”.

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

„Dupã instalarea regimului comunist în Rusia, în
Sãptãmâna Luminatã, o comisie de savanþi a fost
trimisã sã þinã o catehezã ateistã poporului. Astfel s-a
organizat o conferinþã în care au fost expuse cele mai
puternice argumente împotriva existenþei lui Dumnezeu.
La sfârºit, savanþii întreabã: a înþeles toatã lumea, existã
întrebãri? Un cãlugãr rus simplu, murdar, cu barba
încâlcitã, cu pãrul despletit, ridicã mâna ºi spune: Pot
sã vã spun ºi eu ceva? La care „distinºii” savanþi, printre
zâmbete, au spus: Desigur. „HRISTOS A ÎNVIAT!!!” ªi
toatã sala a rãspuns: „ADEVÃRAT A ÎNVIAT!”. Praful
s-a ales de conferinþa lor! Sã avem ºi noi curajul
mãrturisirii.”
(istorioarã spusã de
Pãrintele Andrei-Mihai Aldea)
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Întru aceastã zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gurã de Aur,
despre citirea dumnezeieºtilor Scripturi
Zis-a Domnul: „Tot cãrturarul, care învaþã despre
Împãrãþia Cerului, asemenea este ca un om gospodar,
care scoate din cãmara sa lucruri noi ºi vechi". Pentru
cã numai acela este un adevãrat cãrturar, cel care
citeºte dumnezeieºtile Scripturi, cu ostenealã ºi cu
osârdie, cel care, din aceste Scripturi, îºi face comoarã,
adicã înþelegerea legilor, celei vechi ºi, a celei noi, ºi, la
vreme de trebuinþã, scoate învãþãturã din ele. Iar cei
care n-au râvnã pentru învãþãtura Scripturii, aceia nu
sunt gospodari, neavând, nici ei înºiºi, ºi nedând nici
altora nimic, murind de foamea neînþelegerii. Pentru
cã, precum pãmântul, fãrã ploaie, chiar de ar arunca

cineva sãmânþã în el, nu poate sã rodeascã, aºa ºi
sufletul, de nu se va adãpa cu Scripturile, nu va putea
sã dea roade bune. Deci, mare rãutate este sã nu
înþelegi Scripturile ºi sã umbli, ca un animal necuvântãtor, putând ajunge la multe rãtãciri. Cãci viaþa, în
necunoaºtere, este o viaþã plinã de lenevire ºi orbire
sufleteascã. ªi, precum cel lipsit de luminã nu umblã
drept, aºa ºi cel ce nu citeºte dumnezeieºtile Scripturi,
în multe rãtãciri se împiedicã. Pentru aceasta, ne învaþã
Apostolul, zicând: „Luaþi aminte la citire, la învãþãturã ºi
la mângâiere". Deci, fraþilor, sã nu ne lenevim, ci sã
citim Sfintele Scripturi ºi sã învãþaþi ºi pe alþii, ca îndoitã
platã sã luaþi de la Dumnezeu.
(Proloagele)
1 septembrie – începutul anului bisericesc
„Spre deosebire de anul civil care începe pe 1
ianuarie, anul bisericesc începe pe 1 septembrie.
Potrivit tradiþiei moºtenite din Legea Veche, în aceastã
zi s-a început creaþia lumii ºi tot în aceastã zi ªi-ar fi
început Mântuitorul activitatea Sa publicã. (...)”
(www.crestinortodox.ro/diverse/)
„(...) vrea ca în fiecare searã sã îi spunã durerile
lui Hristos. Vrea ca atunci când va cãdea sã se
ridice. Vrea sã moarã în lacrima de azi ºi sã
renascã în zâmbetul de mâine. Vrea sã învie.”
(Mãdãlina Grosu, elevã - OG 13)

Rugã
Fiecare cuvânt nerostit
este amurgul unui gând
cuminecat în tainã
din potirul rugii curate
Voi fi mut
ca tãcerea de sus
Voi da glas
din adâncul inimii-n fapte.

Monica Sîrbu
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5 septembrie – Sf. Proroc Zaharia, tatãl Sf. Ioan Botezãtorul;
Sf. Mucenic Urban; Duminica a XV-a dupã Rusalii
– Sf. Ev. Matei 22, 35-46 (Porunca cea mai mare din Lege)
„În vremea aceea s-a apropiat unul dintre ei, învãþãtor de Lege, ispitindu-L pe Iisus, L-a
întrebat: Învãþãtorule, care poruncã este mai mare în Lege? El i-a rãspuns: Sã iubeºti pe
Domnul Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu ºi cu tot cugetul tãu. Aceasta
este marea ºi întâia poruncã. Iar a doua, la fel ca aceasta: Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe
tine însuþi. În aceste douã porunci se cuprind toatã Legea ºi proorocii. ªi fiind adunaþi
fariseii, i-a întrebat Iisus, zicând: Ce vi se pare despre Hristos? Al cui Fiu este? Zis-au Lui:
Al lui David. Zis-a lor: Cum deci David, în duh, Îl numeºte pe El Domn? – zicând: «Zis-a
Domnul Domnului meu: ªezi de-a dreapta Mea, pânã ce voi pune pe vrãjmaºii Tãi aºternut
picioarelor Tale». Deci dacã David Îl numeºte pe El Domn, cum este fiu al lui? ªi nimeni nu
putea sã-I rãspundã cuvânt ºi nici n-a mai îndrãznit cineva, din ziua aceea, sã-L mai întrebe”.
Hristos Dumnezeu (Iahve)
Fiecare dintre noi, cãlãtori prin aceastã viaþã pãmânteascã,
ºi-a pus întrebarea: Ce sã fac sau ce trebuie sã fac mai întâi?
Cãutãm astfel rãspuns, fiind preocupaþi ca orice persoanã,
fãpturã raþionalã, de rostul sãu ºi al vieþii sale pe acest pãmânt,
de unde am venit ºi încotro mergem. Un rãspuns este valabil
pentru toþi cei care vrem sã ºtim ce trebuie sã facem: – Sã pãzim
poruncile Domnului.
Mântuitor ul, ne spune Sf. Evanghelist Ioan, spre
deosebire de Legea Vechiului Testament, vine ºi ne dã
poruncã nouã: „Poruncã nouã dau vouã: Sã vã iubiþi unul pe
altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aºa ºi voi sã vã iubiþi
unul pe altul.” (Ioan 13, 34).
Deci, El – Fiul lui Dumnezeu ºi Dumnezeu, ne iubeºte
mai mult decât pe Sine Însuºi, pentru cã S-a pogorât la
smerenia noastrã, S-a deºertat pe Sine, chip de rob luând,
fãcându-Se asemenea nouã, afarã de pãcat. Bogat fiind,
pentru noi a sãrãcit, ca noi cu sãrãcia Lui sã ne îmbogãþim,
ne spune Sf. Ap. Pavel în Epistola a doua cãtre Corinteni.
Învãþãtorul de Lege, venit cu gând de ispitã, sã vadã care
este cea mai mare poruncã din Lege, primeºte ca rãspuns
sinteza tuturor poruncilor date de Dumnezeu oamenilor pânã
atunci: „Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu, cu toatã inima
ta, cu tot sufletul tãu ºi cu tot cugetul tãu. Aceasta este marea
ºi întâia poruncã. Iar a doua, la fel ca aceasta: Sã iubeºti pe
aproapele tãu ca pe tine însuþi.”
Trebuie însã sã adãugãm o precizare foarte importantã ºi
anume: Niciuna dintre cele douã porunci nu poate fi împlinitã
fãrã credinþa în Hristos Dumnezeu. Nu putem sã-L iubim pe
Dumnezeu dacã nu-L cunoaºtem. Însã Dumnezeu S-a
descoperit în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fãcut Om, rãmas în
acelaºi timp ºi Dumnezeu. „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a
vãzut vreodatã; Fiul cel Unul-Nãscut, Care este în sânul
Tatãlui, Acela L-a fãcut cunoscut.” (Ioan 1, 18). Deºi se face
Om, El este, în acelaºi timp, Dumnezeu în sânul (fiinþa) Tatãlui.
Nici pe aproapele nu-l putem iubi cu adevãrat decât în Hristos.
În Hristos ni se descoperã adâncul iubirii: „În aceasta am
cunoscut iubirea: cã El ªi-a pus sufletul Sãu pentru noi,
ºi noi datori suntem sã ne punem sufletele pentru fraþi. ”
(1 In. 3, 16).
Mântuitorul îi pune apoi în încurcãturã pe farisei cu întrebarea:
Al cui Fiu este Hristos? Ei Îl considerau fiu al lui David. Atunci
Mântuitorul îi întreabã cum este Hristos fiul lui David când însuºi
David, sub inspiraþia Duhului Sfânt, îl numeºte Domn, adicã
Dumnezeu?
Mântuitorul, punându-le aceste întrebãri, afirmã cã El,

Hristos, înainte de a fi Fiul lui David (descendent din neamul lui
David), aºa cum Îl prezentau profeþiile Vechiului Testament, este
Fiul lui Dumnezeu, aºa cum aratã David în psalmul 109, sub
inspiraþia Duhului Sfânt.
În acest sens trebuie sã înþelegem cu adevãrat semnificaþia
numelui de Domnul care I se dã în Noul Testament, în mod
frecvent, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, Sfântul
Apostol Pavel spune importanþa Numelui Lui: „care este mai
presus de orice nume; Ca întru numele lui Iisus tot
genunchiul sã se plece, al celor cereºti ºi al celor pãmânteºti
ºi al celor de dedesubt. ªi sã mãrturiseascã toatã limba cã
Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatãl.”
(Filipeni 2, 9-11).
În Vechiul Testament numele Domnul, folosit pentru
Dumnezeu, este corespondentul numelui ebraic de Iahve. Este
foarte important acest punct al credinþei creºtine, pentru cã astãzi
majoritatea celor care sunt împotriva credinþei ortodoxe, pe faþã
sau în ascuns, desfãºoarã un demers antihristic (împotriva lui
Hristos) ºi tãgãduiesc credinþa în dumnezeirea Mântuitorului
Hristos. Sã nu ne asemãnãm celor care L-au condamnat la
moarte ºi L-au omorât pe Domnul nostru Iisus Hristos, acuzându-L
ºi bãtându-L cu pietre, necrezând în El: „pentru cã Tu, om fiind,
Te faci pe Tine Dumnezeu”. (In. 10, 33).
Avertismentul acesta ni-l prezintã Sf. Ioan Evanghelistul,
zicând în prima sa Epistolã, capitolul 1, versetele 1-3: „Iubiþilor,
nu daþi crezare oricãrui duh, ci cercaþi duhurile dacã sunt de la
Dumnezeu, fiindcã mulþi proroci mincinoºi au ieºit în lume. În
aceasta sã cunoaºteþi duhul lui Dumnezeu: orice duh care
mãrturiseºte cã Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu.
ªi orice duh, care nu mãrturiseºte pe Iisus Hristos, nu este de la
Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aþi auzit cã
vine, ºi acum este chiar în lume”.
Iar în Epistola a doua, versetele 7-11, spune: „Pentru cã
mulþi amãgitori au ieºit în lume, care nu mãrturisesc cã Iisus
Hristos a venit în trup; acesta este amãgitorul ºi antihristul.
Pãziþi-vã pe voi înºivã, ca sã nu pierdeþi ceea ce aþi lucrat, ci
sã primiþi platã deplinã. Oricine se abate ºi nu rãmâne în
învãþãtura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rãmâne în
învãþãtura Lui, acela are ºi pe Tatãl ºi pe Fiul. Dacã cineva vine
la voi ºi nu aduce învãþãtura aceasta, sã nu-l primiþi în casã ºi
sã nu-i ziceþi: Bun venit! Cãci cel ce-i zice: Bun venit! se face
pãrtaº la faptele lui cele rele”.
Luând aminte la acestea, sã ne ajute Dumnezeu sã zicem ºi
noi ca ºi Sf. Apostol Pavel: „Lupta cea bunã m-am luptat, cãlãtoria
am sãvârºit, credinþa am pãzit. De acum mi s-a gãtit cununa
dreptãþii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul
Judecãtor, ºi nu numai mie, ci ºi tuturor celor ce au iubit arãtarea
Lui.” (2 Tim. 4, 7-8). Amin.
Preot Gheorghe Ionaºcu
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8 septembrie – Naºterea Maicii Domnului –
Sf. Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28 (Dezlegare la peºte)
„În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa
ei. ªi aceasta avea o sorã, ce se numea Maria, care ºezând jos lângã picioarele lui Iisus,
asculta cuvintele Lui. Marta însã se silea sã facã ospãþ mare ºi, apropiindu-se, a zis: Doamne,
nu socoteºti cã sora mea m-a lãsat singurã sã slujesc? Spune-i dar ca sã-mi ajute. Dar
Iisus, rãspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te sileºti ºi te îngrijeºti de multe; dar un singur lucru
trebuieºte. Maria însã ºi-a ales partea cea bunã, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea
Dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-ºi glasul, a zis cãtre Dânsul: fericit este
pântecele care Te-a purtat ºi sânii la care ai supt. Dar Iisus a rãspuns: aºa este, dar fericiþi
sunt cei ce ascultã cuvântul lui Dumnezeu ºi-l pãzesc pe el”.
În afarã de cununa duminicilor de peste an ºi a
sãrbãtorilor Domnului Iisus Hristos, anul bisericesc
început la 1 septembrie se deschide cu sãrbãtoarea
Naºterii Maicii Domnului, numitã ºi Sfântã Marie
Micã.
Biserica voieºte sã punã în luminã sfinþenia Maicii
Domnului chiar în primele zile ale anului bisericesc.
Vestirea despre venirea Mântuitorului Hristos în lume
s-a dat de Dumnezeu în Eden.
Profeþii Vechiului Testament au contribuit la
pregãtirea poporului vestind naºterea Domnului din
Pururea Fecioara Maria: „De-a dreapta Ta stãtut-a
împãrãteasa, îmbrãcatã în hainã auritã ºi prea
înfrumuseþatã.”
Din Sfânta Tradiþie a Bisericii aflãm cã pãrinþii
Fecioarei Maria erau drepþii ºi pururea pomeniþii
Ioachim ºi Ana, smeriþi ºi credincioºi, dar care nu
aveau copii. Tot o tradiþie ne spune cã dreptului
Ioachim i s-a refuzat jertfa adusã la templul din
Ierusalim de marele preot, tocmai pentru cã nu aveau
copii. Au stãruit cu nãdejde în rugãciune ºi tot tradiþia
ne spune cã dupã întoarcerea de la templu Ioachim
s-a retras în pustie, 40 de zile, cu post ºi rugãciune.
ªi Dumnezeu a ascultat rugãciunea celor doi ºi li
s-a nãscut o fiicã pe care au fãgãduit-o lui Dumnezeu
de la naºtere, cãreia i-au pus numele Miriam sau
Maria.
Biserica ºi credincioºii o cinstesc cu cântãri ºi
imnuri, aºa cum se cuvine cu adevãrat Nãscãtoarei
de Dumnezeu.
Sfântul Grigorie de Nyssa spune: „Una ºi aceeaºi
este Maicã ºi Fecioarã, nici fecioria n-a împiedicat-o
sã nascã, nici naºterea n-a stricat fecioria, precum
acolo rugul arde ºi nu se mistuie, aºa ºi aici Fecioara
naºte luminã ºi rãmâne nestricatã”, iar Sfântul
Ambrozie spune: „Era Fecioarã nu numai cu trupul,
ci ºi cu duhul”.
Ea este împãrãteasa tuturor sfinþilor, sprijinitoarea
pãcãtoºilor, care odatã cu naºterea ei deschide uºile
cele sterpe, odrãsleºte toiag din rãdãcina lui Iesei.
Ea este uºa prin care Domnul va intra ºi va ieºi, dar
ea va rãmâne încuiatã.

Cine nu mãrturiseºte pe Sfânta Fecioarã ca
Nãscãtoare de Dumnezeu este afarã de Dumnezeu,
cãci dintr-însa Se naºte Fiul lui Dumnezeu Cel iubit
întru Care Tatãl a binevoit.
Pe Nãscãtoarea de Dumnezeu, dupã vrednicie,
sã o lãudãm ca pe o slavã aleasã a omenirii, cãci
binecuvântat este rodul pântecelui sãu.
Aºadar, cu dragoste ºi cu blândeþe sã ne încingem
cu curãþia, cu trezvia ºi cu milostenia, cã aceasta
acoperã mulþimea de pãcate. Sã ne rugãm cu inima
smeritã: „Naºterea ta, de Dumnezeu Nãscãtoare
Fecioarã, bucurie a vestit la toatã lumea, cã din tine
a rãsãrit Soarele dreptãþii, Hristos Dumnezeul nostru,
cãci dezlegând blestemul a dat binecuvântare ºi
stricând moartea ne-a dãruit nouã viaþã veºnicã.”
Preot Marius Olivian Tãnasie
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12 septembrie – Duminicã - Sf. Mucenici: Autonom, Macedonie ºi Teodul;
Duminica dinaintea Înãlþãrii Sfintei Cruci - Sf. Ev. Ioan 3, 13-17
(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)
„Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, fãrã numai Cel care S-a pogorât din cer, Fiul
Omului, care este în cer. ªi precum Moise a înãlþat ºarpele în pustie, aºa trebuie sã se înalþe
Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã. Cãci aºa a
iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Sãu Unul-Nãscut, pentru ca oricine crede în El, sã
nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã. Cãci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Sãu în lume ca sã
osândeascã lumea, ci ca sã se mântuiascã lumea prin El”.

Sã cãutãm Lumina!
„Într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul
Sãu Cel Unul-Nãscut L-a dat pentru ca tot cel ce
crede într-Însul sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã.”
(Ioan 3, 16)
Duminica premergãtoare praznicului Înãlþãrii
Sfintei Cruci, cât ºi urmãtoarea sunt menþionate în
chip deosebit în calendarul creºtin cu pericope biblice
speciale, în legãturã cu mãreaþa zi ce se apropie,
deci cu Crucea Domnului.
Domnul ºi unul dintre „fruntaºii” iudeilor, Nicodim,
membru al forului de judecatã al evreilor, unul dintre
cei 71 de membri ai Sinedriului, într-o interesantã ºi
instructivã convorbire ,,în ascuns”, ne lumineazã cu
privire la „naºterea din apã ºi din duh”, renaºtere
spiritualã cu harul lui Dumnezeu prin Taina Botezului.
Iisus ni se descoperã ca Dumnezeu ºi Om, cu
puterea de a se sui în cer ºi a se coborî pe pãmânt,
putere ce este doar a lui Dumnezeu. Se pogoarã pe
pãmânt Fiul Omului, nedespãrþindu-Se de atributele
Tatãlui.
Iudeii din Egipt, în pustiul Edomului, muºcaþi de
ºerpi, prin rugãciunile lui Moise ºi prin înãlþarea
ºarpelui de aramã culcat pe capul unui stâlp, se
izbãveau ºi trãiau. Asemenea sufletelor muºcate de
ºarpele-diavol cu rãni ucigãtoare sunt izbãviþi de
Domnul Iisus înãlþat pe Crucea Golgotei. Cãci
mântuirea ne-a venit prin Însuºi Fiul Cel iubit, Care
sã sufere patimã, Cruce, Moarte, pentru ca oricine
crede în El sã nu piarã, ci sã moºteneascã viaþa
veºnicã.
Taina Sfintei Cruci ne este rostitã de pericopa
evanghelicã a zilei de azi. Ea ne propovãduieºte
limpede cã ºarpele de aramã era prefigurarea lui
Hristos. Privirea la Cruce ne îndeamnã sã murim
pentru lume ºi sã ne stãpânim cugetul nostru cel
trupesc prin frica de Dumnezeu.
Toiagul lui Moise prefãcut în ºarpe la aruncarea
lui pe pãmânt ne aratã cã Fiul este toiagul Tatãlui,
semn al împãrãþiei ºi al puterii.
Dupã Sfântul Maxim, ºarpele înãlþat era simbolul
morþii, a cãrui pricinã s-a fãcut ºarpele, ºi trofeul care

s-a înãlþat a preînchipuit Crucea.
Înãlþarea Fiului pe Cruce primitã de dragul nostru
înseamnã sfinþirea vãzduhului, de vreme ce pãmântul
a fost sfinþit de preacuratele Sale picioare, iar apa
prin pãºirea Lui în chip minunat deasupra valurilor.
Dupã ce a biruit ºi tristeþea cu îndelunga-rãbdare,
S-a rãzboit cu potrivnicul, îndemnându-ne sã fim
urmãtori Stãpânului ºi sã câºtigãm prin biruinþa Crucii
împotriva vicleanului rãsplata Împãrãþiei Cerurilor.
Preot Marius Olivian Tãnasie
Eºti Doamne bun, eu pãmântean ºi rãu
ªi-n dragoste nu-þi semãn, nici în milã.
Dar, dupã rãni, sunt chip din chipul Tãu
de pãr dospit din cer, nu din argilã.
Sfinþit pe cruci pe care nu m-am vrut
ºi de-nvieri pe care nu le-aº cere,
nu ºtiu: Tu te cobori la mine-n lut
sau eu mã urc spre raiul Tãu bând fiere?
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14 septembrie – Înãlþarea Sfintei Cruci –
Sf. Ev. Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 31-35 (Post)
„În vremea aceea s-au sfãtuit cãpeteniile preoþilor ºi bãtrânii împotriva lui Iisus, ca sã-L omoare, ºi L-au
dus la Pilat, zicând: rãstigneºte-L, rãstigneºte-L! Pilat le-a zis: luaþi-L voi ºi-L rãstigniþi, cãci eu nu gãsesc în El
nicio vinã. I-au rãspuns iudeii: noi lege avem ºi dupã legea noastrã trebuie sã moarã, cãci s-a fãcut pe Sine Fiu
al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. ªi a intrat iarãºi în pretoriu ºi a
întrebat pe Iisus: de unde eºti Tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun rãspuns. Atunci Pilat i-a zis: cu mine nu vorbeºti?
Oare, nu ºtii cã am putere sã Te eliberez ºi putere am sã Te rãstignesc? Iisus i-a rãspuns: nu ai avea nicio
putere asupra Mea, dacã nu þi-ar fi fost dat þie de sus. Deci, când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus
afarã ºi a ºezut pe scaunul de judecatã, în locul numit: pardosit cu pietre, iar evreieºte: gabbata. ªi era ziua
pregãtirii Paºtilor, vineri, pe la ceasul al ºaselea; ºi a zis Pilat iudeilor: iatã împãratul vostru! Dar ei au strigat:
ia-L, ia-L, rãstigneºte-L. Pe împãratul vostru sã-L rãstignesc? – i-a întrebat Pilat. Cãpeteniile preoþilor au
rãspuns: n-avem împãrat decât pe Cezarul. Atunci L-a dat lor ca sã-L rãstigneascã. ªi au luat pe Iisus ºi L-au
dus ca sã-L rãstigneascã. ªi, Însuºi ducându-ºi crucea, a ajuns la locul numit al Cãpãþânii, care evreieºte se
zice Golgota. Acolo L-au rãstignit; ºi împreunã cu El pe alþi doi, de o parte ºi de alta, iar în mijloc pe Iisus. ªi
Pilat a scris o tãbliþã ºi a pus-o deasupra crucii. ªi era scris pe ea: Iisus Nazarineanul, împãratul iudeilor. Deci
mulþi dintre iudei au citit aceastã tãbliþã, cãci era aproape de oraº locul unde a fost rãstignit Iisus. ªi era scris
evreieºte, greceºte ºi latineºte. ªi stãteau lângã crucea lui Iisus, mama Sa ºi sora mamei Sale, Maria lui
Cleopa, ºi Maria Magdalena. Deci Iisus, vãzând pe maica Sa ºi pe ucenicul pe care îl iubea stând alãturi, a zis
mamei Sale: femeie, iatã fiul tãu. Apoi a zis ucenicului: iatã mama ta. ªi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o în
casa sa. Dupã aceea, ºtiind Iisus cã acum toate s-au sãvârºit, plecându-ºi capul, ºi-a dat duhul. Iar iudeii, de
vreme ce era vineri, ca sã nu rãmânã trupurile sâmbãtã pe cruce, cãci era mare ziua sâmbetei aceleia, au
rugat pe Pilat sã le zdrobeascã fluierele picioarelor ºi sã-i ridice. Deci au venit ostaºii ºi au zdrobit fluierele
picioarelor celui dintâi, asemenea ºi pe ale celuilalt rãstignit împreunã cu El. Venind însã la Iisus, dacã au
vãzut cã murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor; ci unul din ostaºi cu suliþa a împuns coasta Sa ºi îndatã
a ieºit sânge ºi apã. ªi cel care a vãzut a mãrturisit, ºi adevãratã este mãrturisirea lui”.
„(...) Dar ce este crucea lui Hristos? Dacã o vor lua aºa simplu,
sunt douã lemne puse de-a curmeziº. Iar dacã vom cãuta taina
cea mare care este în ea ºi taina mântuirii neamului omenesc
care s-a þesut în ea, vom vedea altceva. Crucea lui Hristos este
mai întâi Altar. Pentru ce? Pentru cã pe dânsa S-a jertfit
Mântuitorul lumii, Iisus Hristos, Care cu preascumpul ºi
preasfântul Sãu Sânge o a sfinþit pe ea ºi pe noi ne-a
rãscumpãrat. Iatã ce spune Apostolul Pavel în Epistola sa cea
cãtre evrei: „El (Hristos) a intrat o singurã datã în Sfânta Sfintelor,
nu cu sânge de þapi ºi de viþei, ci cu însuºi sângele Sãu, ºi a
dobândit o veºnicã rãscumpãrare. Cãci dacã sângele þapilor ºi
al taurilor ºi cenuºa junincii, stropind pe cei spurcaþi, îi sfinþeºte
spre curãþirea trupului, cu atât mai mult
sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel
veºnic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine, jertfã
fãrã de prihanã, va curãþi cugetul vostru de
faptele cele moarte, ca sã slujiþi Dumnezeului
celui viu” (Evrei 9, 12-14).
Ce mai este Crucea? Crucea este arma
cu care Mântuitorul lumii, Dumnezeu, a biruit
pe diavolul. ªi zic duºmanii Crucii cã noi
trebuie sã cinstim numai pe Hristos, dar nu
ºi crucea, cã – zic ei – crucea e o mãciucã
cu care a omorât pe Hristos. Blestematã este
pãrerea aceasta. Scriptura ne aratã cã David
a tãiat capul lui Goliat. Dar cu ce? Cu o sabie,
ºi sabia aceasta o socotea poporul sfântã, ºi era þinutã în Sfânta
Sfintelor, în cortul cel sfânt, învelitã într-un veºmânt, lângã efod,
pentru cã cu dânsa biruise David pe Goliat (I Regi 21, 8-9). Aºa
ºi aceastã biruitoare armã a lui Hristos, cu care s-a biruit satana
ºi puterile întunericului, trebuie pãstratã în loc de cinste, cu toatã
sfinþenia. Pentru ce? Pentru cã a fost arma cea puternicã a lui
Hristos, cu care a biruit pe Goliat cel nevãzut, pe satana (I
Corinteni 1, 18).
Ce mai este Crucea lui Hristos? Crucea lui Hristos este
pecetea Dumnezeului Celui Viu. Unde aflãm noi aceasta? Cãutaþi
în Scriptura veche ºi vedeþi acolo pe Prorocul Iezechiel, ce spune
cã a venit mânia Domnului peste Ierusalim pentru fãrãdelegile
ºi rãutãþile poporului. ªi Iezechiel a vãzut o vedenie ºi un înger

al Domnului care striga cu glas mare: Alergaþi pe uliþele
Ierusalimului ºi însemnaþi pe frunte pe robii Dumnezeului Cel
Viu cu litera Tau, adicã T – care are forma crucii – ºi când va
veni sabia Domnului, va cruþa Dumnezeu pe toþi cei însemnaþi
pe frunþile lor. ªi a fost cã a venit sabia Domnului de la tânãr
pânã la bãtrân ºi numai cei însemnaþi pe fruntea lor de îngerul
Domnului erau scutiþi de primejdie ºi de moartea sabiei (Iezechiel
9, 4-6). Dar aceasta e în legea veche.
Avem însã alte mãrturii mai puternice în legea nouã.
Dumnezeiescul Ioan Evanghelistul, dupã ce aratã descoperirile
cele mari despre sfârºitul lumii, despre taina întrupãrii lui
Dumnezeu Cuvântul, spune: „Am vãzut, apoi, alt înger care se
ridica de la Rãsãritul Soarelui ºi avea pecetea
Viului Dumnezeu. Îngerul a strigat cu glas
puternic cãtre cei patru îngeri, cãrora li s-a
dat sã vatãme pãmântul ºi marea, zicând: Nu
vãtãmaþi pãmântul, nici marea, nici copacii,
pânã ce nu vom pecetlui, pe frunte, pe robii
Dumnezeului nostru” (Apocalipsa 7, 2-3).
Dar ce mai este Crucea lui Hristos? Am
vãzut cã este Altar, cã este armã ºi pecete a
Dumnezeului Celui Viu. Ce mai este Crucea
lui Hristos? Este pricinuitoarea înãlþãrii ºi
preaînãlþãrii lui Iisus Hristos. Crucea este
motivul ºi pricina ºi mijlocul prin care S-a
înãlþat Domnul nostru Iisus Hristos mai
presus de tot numele. În Epistola sa cea cãtre filipeni, Apostolul
spune cã, prin dragostea cea cãtre noi, Fiul lui Dumnezeu „S-a
omorât pe Sine, ascultãtor fãcându-Se pânã la moarte – ºi încã
moarte de cruce. Pentru aceea, ºi Dumnezeu L-a preaînãlþat ºi
I-a dat Lui nume care este mai presus de tot numele, ca întru
numele lui Iisus tot genunchiul sã se plece, al celor cereºti, al
celor pãmânteºti ºi al celor de dedesubt” (Filipeni 2, 8-10). (...)”

Preot Cleopa Ilie
Predicã la Praznicul Înãlþãrii Sfintei Cruci
Din „Predici la Sãrbãtorile de peste an”, Editura Christiana, 2001
(http://cleopasihastria.wordpress.com/2008/09/13/predicala-praznicul-inaltarii-sfintei-cruci-2/)
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Bucate mãnãstireºti
Salatã de ciuperci

Mãnãstirea
Sfintei
Cruci,
Oradea,
jud.
Bihor
Mãnãstirea
MãnãstireaSfintei
SfinteiCruci,
Cruci,Oradea,
Oradea,jud.
jud.Bihor
Bihor

Om / neom
Nici tehnologia, nici petrecerile, nici moda, astea
trec, rãmân amintirile, dar lucrurile cu adevãrat
importante sunt altele.
Neamul, þara, Dumnezeu, de ce existãm? Cu ce
scop am fost creaþi? Ce se va întâmpla dupã ce
murim? Ce se va întâmpla când murim? Cum trebuie
sã ne trãim viaþa corect, drept ºi faþã de noi ºi faþã de
ceilalþi ºi faþã de Dumnezeu? Dacã suntem buni ori
rãi? Egoiºti ori nu, zgârciþi ori darnici, dacã preferãm
sã ne uitãm la tv ori sã citim o carte, dacã iubim
sincer ori doar ne distrãm, dacã urâm, ºi de ce o
facem, care e scopul iubirii ºi cel al urii?
Cu astea te trãieºti toatã viaþa, astea sunt
probleme existenþiale care te fac om ori neom. Restul
de moment, trec ºi vin, dar astea rãmân.
Isabela Mihaela C.

Ingrediente:
1 kg ciuperci,
1 legãturã de mãrar,
ulei, oþet, sare, piper – dupã gust
Mod de preparare:
Ciupercile se curãþã ºi se spalã în câteva ape. Se
pun la fiert în apa clocotitã cu sare 15 minute. Apoi
se scurg, se lasã sã se rãceascã, se taie felii ºi se
amestecã cu mãrarul tocat mãrunt. Se adaugã dupã
gust: ulei, oþet, sare, piper.
Se poate adãuga ºi mujdei de usturoi ºi presãra
cimbru uscat.
Se pot folosi ºi conserve de ciuperci, atunci
ciupercile nu se mai fierb, se spalã cu apã cãlduþã ºi
pot fi preparate în acelaºi fel.
Culegere de Mihail Popa
„Nu ajunge sã ne pãzim curãþia trupului. Lucrul
de cãpãtâi este sã avem gânduri curate ºi
neprihãnite”.
(Ne vorbeºte stareþul Partenie
de la Pecerska)

Întru aceastã zi, cuvânt din viaþa Sfântului Ioan Milostivul
Mulþi din cei din Alexandria, râvnind la cele din
vremea Apostolilor, îºi vindeau averile lor ºi, aducând
preþul vânzãrii, îl puneau în mâinile Sfântului Ioan,
rugându-se ca sã-l împartã el sãracilor. Deci,
apropiindu-se, unul dintr-însul i-a adus Sfântului Ioan
ºapte livre ºi jumãtate de aur, adeverind cã, din banii
aceºtia, nu i-a mai rãmas lui nimic. ªi cerea douã
daruri, sã le ia de la dânsul: sã se mântuiascã copilul
sãu, cu rugãciunile Sfântului, ºi sã se întoarcã, fãrã
primejdie, corabia lui, care era trimisã în Africa. Deci,
dupã ce au trecut treizeci de zile de rugãciune, a
murit fiul sãu. ªi a treia zi dupã moartea copilului,
sosind corabia din Africa ºi ajungând în dreptul
farului, a venit o furtunã cumplitã, încât toatã
încãrcãtura s-a prãpãdit ºi numai corabia, cu cei din
ea, au scãpat. Deci, vestea despre copil auzind-o,
cu puþin mai înainte, ºi durerea încã stãpânindu-l, a
venit asupra lui ºi întristarea pentru corabie: ºi
acestea, l-au cufundat, cu totul, în mâhnirea cea mai
mare. Acest lucru aflându-l ºi patriarhul, s-a întristat
tot atât de mult. ªi se ruga lui Dumnezeu, sã se
atingã, în chip nevãzut de sufletul aceluia ºi sã
îndepãrteze viforul mâhnirii ºi sã-l prefacã în alinare.
Deci, în noaptea urmãtoare a venit, înaintea omului,

în vis, un bãrbat asemenea cu chipul patriarhului,
zicând cãtre dânsul: „De ce eºti întru atâta mâhnire?
Oare, nu tu m-ai rugat sã cer lui Dumnezeu sã se
mântuiascã fiul tãu? ªi, iatã, cu darul lui Dumnezeu,
s-a mântuit, fiind eliberat, nevãtãmat, din rãutãþile
vieþii. Cãci, dacã ar fi avut o viaþã mai lungã, rãu ar fi
ieºit ºi nevrednic de Fãcãtorul sãu ar fi fost. Iar, pentru
corabie, sã nu te îndoieºti. Cã, de n-ar fi fost rugat
preabunul Dumnezeu, de smerenia mea, trebuia sã
se trimitã în adânc, împreunã, ºi toþi bãrbaþii din ea.
ªi, pe lângã încãrcãturã, ai fi pierdut ºi pe fratele tãu
ºi pe ceilalþi. Deci, nu trebuie sã te mâhneºti, ci mai
mult, cu mulþumire, se cuvine a rãbda cele întâmplate.
Cã nimic, din cele ce se fac de la Dumnezeu, nu
este nejudecat, chiar dacã de multe ori, judecãþile
Lui sunt necunoscute nouã". Apoi, dupã ce s-a
deºteptat din somn, bãrbatul ºi-a simþit mângâiatã
inima sa ºi, mergând îndatã, a cãzut la picioarele
fericitului patriarh, mulþumindu-i mult ºi povestindu-i
visul. Iar patriarhul îl sfãtuia, zicându-i cã n-a fost
darul lui, ci, dimpotrivã, darul lui Dumnezeu, Cel ce
ocârmuieºte totul, spre folos. A Cãruia este slava,
acum ºi pururea ºi în vecii vecilor! Amin.
(www.credo.ro/proloage.php)
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19 septembrie – Sf. Mucenici: Trofim, Savatie ºi Dorimedont
Duminica dupã Înãlþarea Sfintei Cruci - Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1
(Luarea Crucii ºi urmarea lui Hristos)
„Zis-a Domnul: cel care voieºte sã vinã dupã Mine sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea sa
ºi sã-Mi urmeze Mie. Cãci cine va voi sã-ºi mântuiascã sufletul sãu îl va pierde; dar cine-ºi va
pierde sufletul sãu pentru Mine ºi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. ªi ce-i foloseºte
omului sã câºtige lumea întreagã, dacã-ºi pierde sufletul sãu? Sau ce ar putea sã dea omul în
schimb, pentru sufletul sãu? Iar cine se va ruºina de Mine ºi de cuvintele Mele, în acest neam
desfrânat ºi pãcãtos, ºi Fiul Omului se va ruºina de el, când va veni în slava Tatãlui Sãu cu
sfinþii îngeri. Apoi a zis cãtre ei: adevãrat vã spun vouã cã sunt unii, din cei care stau aici, care
nu vor gusta moarte, pânã când nu vor vedea împãrãþia lui Dumnezeu, venind cu putere.”
Despre crucea noastrã
ªi cãtre noi sunt rostite aceste cuvinte ale Mântuitorului care
au fost rostite cãtre ucenicii Sãi ºi cãtre cei care Îl vor asculta
pânã la sfârºitul veacurilor. Dumnezeu, înaintea Cãruia stãm ºi
înaintea cãruia sunt descoperite ºi cunoscute toate ale noastre,
sufletele, gândurile cele de tainã, planurile noastre, faptele drepte
ºi greºelile fãcute de noi în toate zilele vieþii noastre ºi „chiar ºi
cele încã nefãcute de mine se aflã scrise în cartea Lui”, spune
Sf. Simeon Noul Teolog, ne vesteºte porunca Sa: cel care voieºte
sã vinã dupã Mine sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea sa ºi
sã-Mi urmeze Mie.
Ce înseamnã însã lepãdarea de sine?
Înseamnã pãrãsirea vieþii pãcãtoase pe care o trãim, în urma
cãderii în pãcat ºi care a cuprins întreaga noastrã fire, încât a
devenit precum firea noastrã, astfel încât lepãdarea de pãcat
presupune lepãdare de firea noastrã pãtimaºã. Aceastã fire
cãzutã îºi cere neîncetat hrana sa - pãcatul, care oricât ar hrãni-o,
nu o saturã niciodatã, ci dimpotrivã îi agoniseºte moartea
veºnicã, care înseamnã despãrþire veºnicã de Dumnezeu.
Împotriva acestei morþi veºnice, care înfãþiºeazã ochilor noºtri
viaþa aceasta pãcãtoasã ca adevãrata viaþã, Domnul rosteºte
osânda Sa: Cine voieºte sã mântuiascã sufletul sãu sporind în
el viaþa pãcãtoasã, altfel spus moartea veºnicã, îl va pierde pe
el; dar cine-ºi va pierde sufletul sãu pentru Mine ºi pentru
Evanghelie, omorând în sine poftele pãcãtoase ºi lepãdându-se
de îndulcirea cea pãcãtoasã, acela îl va mântui pe el. Arãtând
întreaga lume care se înfãþiºeazã privirilor noastre cu toate
frumuseþile ºi ispitele ei, Domnul grãieºte: ªi ce-i foloseºte omului
sã câºtige lumea întreagã, dacã-ºi pierde sufletul sãu? Deci,
Domnul aratã prin aceasta cã nu putem avea niciun folos, nu
dacã am pune stãpânire pe vreun lucru însemnat, ci chiar pe
întreaga lume vãzutã? Aceastã lume vãzutã este numai un
adãpost vremelnic pentru om! Nu este pe pãmânt niciun lucru,
nicio întâietate pe care sã le putem socoti ale noastre. Tot ce
pare cã avem, ne este luat de moartea necruþãtoare ºi cu
neputinþã de ocolit, iar adeseori, chiar înainte de moarte, prin
diferitele împrejurãri ºi întorsãturi neprevãzute ale vieþii. Bunul
nostru, avutul ºi comoara noastrã, este sufletul nostru. Ce ar
putea sã dea omul în schimb, pentru sufletul sãu?
Ce înseamnã a-þi lua crucea? Crucea era unealtã a pedepsei,
de ocarã pentru robi ºi pentru mulþimea care era lipsitã de drepturi
cetãþeneºti, pentru cã cei care aveau cetãþenie romanã nu erau
pedepsiþi cu rãstignirea (consideratã cea mai groaznicã moarte
de ocarã). Lumea vrãjmaºã lui Hristos îi lipseºte pe ucenicii lui
Hristos de drepturile de care se bucurã fiii lumii. Dacã aþi fi din
lume, lumea ar iubi pe al sãu. A-þi lua crucea înseamnã a îndura
batjocurile ºi ocãrile cu care lumea i-a acoperit pe urmãtorii lui
Hristos, necazurile ºi prigoanele, cu care lumea iubitoare de
pãcat îi prigoneºte pe cei ce-L urmeazã pe El.
A-þi lua crucea înseamnã a rãbda cu vitejie, pentru

Evanghelie, osteneala, chinul ºi mucenicia nevãzutã în lupta cu
propriile patimi, cu pãcatul care trãieºte în noi, cu duhurile rãutãþii,
care se împotrivesc cu încrâncenare atunci când ne hotãrâm sã
lepãdãm jugul pãcatului ºi sã ne supunem jugului lui Hristos. Sf.
Ap. Pavel spune: îmi chinuiesc trupul meu ºi îl supun robiei, ca
nu cumva, altora propovãduind, însumi sã mã arãt netrebnic
(I Cor. 9, 27). Trupul este rãstignit prin post, prin priveghere, prin
metanii ºi alte osteneli trupeºti, puse asupra lui cu înþelepciune
pentru a-l supune. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus ºi-au rãstignit
trupul împreunã cu patimile ºi cu poftele. (Ga. 5, 24).
A-þi lua crucea înseamnã a te pleca supus ºi smerit
necazurilor ºi nevoilor pãmânteºti, pe care Dumnezeu le îngãduie
sã vinã asupra noastrã pentru spãlarea pãcatelor noastre. Atunci,
crucea slujeºte omului drept scarã spre cer. Pe aceasta a urcat
tâlharul pomenit în Evanghelie, cel de-a dreapta, care a trecut
din cele mai cumplite fãrãdelegi în luminoasele lãcaºuri ale
raiului, pentru mãrturisirea ce a fãcut-o, cã el primeºte pedeapsa
dupã dreptate pentru faptele sale ºi cunoscându-L pe Dumnezeu
a grãit: pomeneºte-mã, Doamne, întru împãrãþia Ta. Sã ne ajute
Dumnezeu sã facem din crucea noastrã – unealtã a pedepsei ºi
semn al necinstei – unealtã a biruinþei ºi semn al slavei.
Preot Gheorghe Ionaºcu
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Vreau sã vã povestesc o istorie care pe mine m-a
impresionat foarte mult.
Acum câþiva ani, vreo 3, au trecut prin faþa casei noastre
o familie cu un copil de mânã ºi unul în cãruþ ºi s-au oprit sã
caute la noi în pubele.
M-a impresionat pacea ºi seninãtatea de pe feþele lor.
I-am oprit ºi m-am dus în casã sã le aduc ceva de
mâncare. ªtiam ºi eu cât de greu se cresc copiii. Am vorbit
puþin ºi mi-au spus cã mai au acasã doi copii mai mari.
Ne-am mai revãzut din când în când, destul de rar, ºi
de fiecare datã le dãdeam bani. Cu toate acestea,
niciodatã nu au abuzat, cu toate cã le-am dat chiar
numãrul de telefon sã mã sune dacã au nevoie de ceva.
Dupã un timp, acum vreo doi ani, o vãd pe Gabi iarãºi
gravidã, iarãºi cu un mic bebeluº în cãrucior, cu aceeaºi
faþã seninã.
De câte ori am mai vorbit cu ea ºi cu soþul ei, am
încercat sã înþeleg de ce primeºte cu atâta seninãtate toþi
copiii pe care îi dã Dumnezeu, cãci aveau o stare materialã
precarã ºi locuiau semiclandestin, într-o casã naþionalizatã,
redatã proprietarilor ºi lãsatã timp de ani de zile nelocuitã
(cum sunt foarte multe prin centru) - deci nu aveau o
locuinþã proprie. De fiecare datã îmi rãspundea senin:
adicã cum, sã-ºi omoare copilaºul?!
Nu sunt deosebit de credincioºi, pe ultimii doi sau trei
nici nu i-au botezat, însã au acest instinct natural al oricãrei
fiinþe - de a-ºi proteja puiul.
Aºa cum am zis, extrem de rar veneau pe la mine, sau
ne întâlneam întâmplãtor ºi le mai dãdeam ceva bani.
Acum vreo douã luni îi revãd iar pe stradã, împreunã,
liniºtiþi, senini, cu un nou bebeluº.
M-am mirat: „Ãsta e altul?". Mi-au zis mândri: „Da, mai
avem o fetiþa de 3 luni".
Cum le pierdusem numãrul, i-am întrebat câþi au ºi
mi-au zis cã 2 bãieþi ºi 4 fete.
Dupã un timp, vine Gabi la mine tristã: îºi pierdeau
locuinþa. Proprietarul dorea sã reabiliteze casa ºi trebuia
evacuatã. În plus, soþul, care lucra ca portar pe undeva,
urma sã rãmânã cu salariul redus cu 25%. Pãrea cã este
o situaþie fãrã ieºire.
Mi-au spus cã au cerut casã la primãrie, însã primãria
a zis cã nu are de unde sã le dea casã, însã poate sã le
mai ia din copii ºi sã-i dea în plasament - lucru care a
îngrozit-o pe sãrmana mamã.
I-am spus cu convingere: rugaþi-vã ºi spune ºi copiilor
sã se roage, cã Iisus nu rezistã niciodatã rugãciunilor
copiilor.
I-am mai sunat, însã îºi vânduserã telefonul, aºa cã
n-am avut cum sã dau de ei.
M-am rugat ºi eu pentru ei, însã aveam aºa un sâmbure
de scepticism: cum oare se poate rezolva situaþia lor în aceastã
lume durã: fãrã locuinþã, fãrã bani, fãrã studii, cu 6 copii. Însã
aºa cum ºtim cu toþii, însã din pãcate nu întotdeauna avem
suficientã credinþã, Dumnezeu poate orice.
Ieri au venit pe la mine ºi mi-au dat vestea cea bunã
cã îºi gãsiserã casã. Eugen, soþul Gabrielei, a lucrat ca
zidar la construcþia unei case în Otopeni ºi acea familie,
impresionatã de situaþia lor, le-a oferit gãzduire, iar ei, în
schimb, sã le lucreze livada, grãdina ºi sã ajute la alte
activitãþi gospodãreºti. Deci au acum ºi casã ºi un loc de
muncã.
Nu-i aºa cã sunt minunate Lucrãrile Domnului?!
(primit pe e-mail de la Miklos Anamaria)
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Rugãciune
de Zorica Laþcu
Doamne, încã sã nu-mi dai,
Frumuseþile din rai,
ªi încã nu îmi dãrui,
Ale slavei bucurii.
Nu mã-ndemn încã sã-þi cer,
Fericirile din cer,
Pânã când prin lume-þi duci
Tu, povara Sfintei Cruci,
Pânã când însângerat
ªi lovit ºi înspinat,
Treci pe calea cu dureri,
Fericire cum sã-Þi cer?
Dã-mi Stãpâne Crucea Ta
ªi mã-nvaþã-a o purta,
ªi în inimã cu jale,
Dã-mi durerea Maicii Tale,
ªi în piept cu frângere,
Dã-mi a Maicii plângere.
Dã-mi Stãpâne sã-Þi sãrut,
Urma paºilor în lut,
ªi mai dã-mi cu sârg s-alerg,
Tãlpile sã Þi le ºterg,
Cu iubirea mea duioasã,
Ca femeia pãcãtoasã.

„Ce se aflã mai rar între oameni e angajarea vieþii înseºi,
în toate consecinþele ei, într-o concepþie de viaþã: angajarea
existenþei în Adevãr, adicã sã devii martor pe viaþã ºi pe
moarte al Adevãrului. Frumoasã, poate cea mai frumoasã
interpretare a vieþii acesteia. ªi nu cu gãlãgie, nu cu
înfruntarea nimãnui. Cel ce suie pe-un munte nu
stinghereºte cu nimic pe cei ce umblã pe vale. E drept cã
suiºurile au ºi prãpãstiile lor. Nu-þi lãrgeºti orizontul
cunoaºterii decât suind pe verticalã. Suiºul pe verticalã e
un suiº moral: efortul de a te depãºi pe tine ca omenesc,
ca patimi, ca interese, ca egoism”. (Pãrintele Arsenie Boca)
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26 septembrie – Mutarea Sf. Apostol ºi Evanghelist Ioan;
Sf. Voievod Neagoe Basarab; Sf. Muceniþã Hira; Duminica a XVIII-a dupã
Rusalii - Sf. Ev. Luca 5, 1-11 (Pescuirea minunatã)
„În vremea aceea ºedea Iisus lângã lacul Ghenizaretului ºi a vãzut douã corãbii oprite
lângã þãrm, iar pescarii ieºiserã din ele ºi-ºi spãlau mrejele. Intrând în corabie, care era a lui
Simon, l-a rugat s-o depãrteze puþin de la uscat; apoi , ºezând în corabie, învãþa din ea
mulþimile. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: depãrteaz-o la adânc ºi aruncaþi
mrejele voastre, ca sã pescuiþi. Atunci , rãspunzând Simon, I-a zis: Învãþãtorule, toatã noaptea
ne-am ostenit ºi nimic n-am prins; dar, la porunca Ta voi arunca mreaja. ªi, fãcând ei aºa, au
prins mulþime mare de peºti, încât li se rupeau mrejile. Deci au fãcut semn tovarãºilor, care
erau în cealaltã corabie, ca sã vinã sã le ajute. ªi au venit ºi au umplut amândouã corãbiile,
de erau gata sã se scufunde. Iar Simon Petru, vãzând aceasta, a cãzut la picioarele lui Iisus
ºi I-a zis: du-Te de la mine, Doamne, cãci sunt om pãcãtos; pentru cã îl cuprinsese spaima
pe el ºi pe toþi cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor peºti pe care îi prinseserã;
tot aºa ºi pe Iacob ºi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarãºii lui Simon. Atunci Iisus a zis
cãtre Simon: nu-þi fie fricã; de acum înainte vei fi pescar de oameni. ªi, trãgând corãbiile la
uscat, au lãsat totul ºi au mers dupã Dânsul.”
Fraþi creºtini!
Din Sfânta Evanghelie de azi, cunoaºtem ºi înþelegem
cã Mântuitorul Iisus Hristos sãvârºeºte o minune care
este ºi numitã ,,Pescuirea minunatã”, minune pe care o
sãvârºeºte în faþa apostolilor ºi din care rezultã cã
Sãvârºitorul este deopotrivã Dumnezeu ºi om, întãrind
astfel credinþa apostolilor, care la rândul lor, prin chemarea
la apostolat, vor fi trimiºi sã propovãduiascã Evanghelia
la toate neamurile, începând de la Ierusalim, deºi în mintea
lor de simpli pescari galileeni cunoscuserã puþin despre
dumnezeirea lui Iisus ºi, prin minunile sãvârºite în faþa
lor, apostolii vor cunoaºte ºi vor învãþa cã Iisus Hristos
este Dumnezeu ºi om, Fiul lui Dumnezeu ºi Fiul Omului,
,,Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat, nãscut,
iar nu fãcut”.
Minunea sãvârºitã din Evanghelia
de azi are menirea sã le arate
apostolilor puterea dumnezeiascã a
lui Iisus, care prin cuvintele „Aruncaþi
mrejele spre pescuire!” a prins
mulþime de peºti, umplând douã
corãbii, fapt ce i-a încredinþat pe
apostoli cã Învãþãtorul lor este cu
adevãrat Fiul lui Dumnezeu,
„Dumnezeu adevãrat”.
Cunoaºtem cã în cursul istoriei
oamenii rãi au atacat cu vrãjmãºie
d u m n e ze i a s c a
persoanã
a
Mântuitorului, unii spunând cã a fost om
înzestrat cu daruri, dar ºi cu pãcate, pe
care ei nu le-au putut dovedi decât prin
închipuiri ateiste, iar alþii, atacându-i dumnezeirea, au spus
cã nici n-ar fi existat, fiind o creaþie a oamenilor.
Adevãrul este cã omenirea are cu privire la Domnul
Hristos mãrturii divine ºi umane, El este Dumnezeu
adevãrat ºi om adevãrat în afarã de pãcat. Ca Dumnezeu,
El este mai înainte de timp, iar în timp, Creator a toate
cele vãzute ºi nevãzute, dar prin aceasta El este mai

presus de opera creaþiei sale ºi, având paternitatea ei, El
este Proniatorul ºi Conducãtorul cosmosului ºi al omenirii.
Prin aceastã operã creatoare, tot El, ca Dumnezeu, a
adãugat darul unei noi credinþe, aceea a mântuirii omului
de pãcat, operã pe care a împlinit-o prin Jertfa Sa pe
Cruce, împãcând astfel pe om cu Dumnezeu.
Iisus Hristos este imaginea nevãzutului Dumnezeu. El
Însuºi a spus lui Filip ,,Cine M-a vãzut pe Mine a vãzut pe
Tatãl” (Ioan 14, 9) ºi tot El ne-a încredinþat „Eu ºi Tatãl
una suntem” (Ioan 10, 30). El, Mântuitorul Iisus Hristos,
ne-a lãsat cea mai sfântã moºtenire, Biserica, pe care a
zidit-o pe temelia apostolilor, pe care „nici porþile iadului
nu o vor birui”. Biserica este Împãrãþia lui Dumnezeu, El a
creat-o, El o sfinþeºte ºi în ea permanent Dumnezeu este
prezent cu Evanghelia Sa, cu harurile Sale divine, în ea,
Iisus Hristos este cu oamenii ºi, în felul acesta, oamenii Îl
au pe Dumnezeu cu ei ºi El ne aºteaptã în Casa Lui, sã-L

cinstim prin slujbe ºi rugãciuni, sã ne împlineascã dorinþele
precum cele ale Apostolilor prin „pescuirea minunatã”,
sã reverse belºug de daruri pentru hrana noastrã
trupeascã ºi sufleteascã. Lui Hristos-Dumnezeu sã ne
închinãm cu credinþã tare. Amin.
Preot Constantin Runcanu,
la 87 de ani etate ºi 65 de ani de slujire preoþeascã
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Ce înseamnã numele meu?

PPPãããhhhãããrrreeellluuulll
cccuuu nnneeeccctttaaarrr

Oliviu, Olivia(n) – din latinã: mãslin.
Arborele de mãslin este simbolul pãcii
ºi al biruinþei: atunci când Noe a dat
drumul porumbelului, dupã potop,
acesta s-a înapoiat cu o crenguþã de

mãslin în cioc. De asemenea, uleiul de
mãslin este foarte preþuit de creºtini; din
el se face mirul folosit de cãtre preoþi în
cadrul slujbelor, pentru a-i binecuvânta
pe credincioºi.

Dicþionar

În cetatea dreptãþii tale poþi fi ucis;
învins însã, nu.
(Nicolae Iorga)

Apã – este numitã ºi „izvorul
vieþii”, cãci pentru om nimic nu e
mai grav ca lipsa apei. Perioadele
de secetã sunt considerate cele
mai grele, cãci ºi oamenii ºi
animalele suferã de sete, iar
culturile nu pot fi irigate. De aceea
apa simbolizeazã puritatea ºi
curãþenia, iar ploaia e consideratã
o binecuvântare.

Din Biblia mea...
„Cel ce va bea din apa pe care
i-o voi da Eu nu va mai înseta în
veac, cãci apa pe care i-o voi da
Eu se va face în el izvor de apã
curgãtoare spre viaþã veºnicã.”
(Sfânta Evanghelie dupã Ioan,
cap. 4, versetul 14 )

Sfân t ul, stâlpul iubi r ii

Sã
ne
jucãm
Sã
Sã
ne
jucãm
Sã ne
ne jucãm
jucãm
împreunã!
împreunã!
împreunã!
împreunã!
împreunã!
împreunã!

Rãspunsuri din
numãrul trecut
Ghicitori
1. zilele sãptãmânii ºi sfânta zi de
duminicã
2. omul smerit.

Ghicitori
Care-i sfânta mãnãstire,
Loc de-aleasã pomenire,
Unde ªtefan, Domnul Sfânt,
ªi-a ales loc de mormânt?
E trimis de Dumnezeu,
E ocrotitorul tãu.
Te va apãra mereu
ªi la bine, ºi la rãu
Totdeauna þi-e aproape
ªi în zi, ºi-n miez de noapte!

Trãim o vreme a devalorizãrilor.
Cuvintele, altãdatã rostite cu putere, în
gura noastrã sunt aproape lipsite de orice
substanþã. Dacã Sfântului Apostol Pavel i
s-au revelat, în al treilea cer, cuvinte de o
asemenea însemnãtate ºi putere încât
oamenilor nu li se cade a le rosti, în
vremea noastrã parcã a dispãrut orice
sfialã faþã de ele.
Chiar având proprietatea sensului lor,
totuºi rostim cuvinte mari nepermis de
des, ceea ce face ca ele sã-ºi piardã mult
din putere.
Un exemplu este cuvântul iubire, pe
care prea des îl rostim astãzi, ºi prea rar
încercãm sã-i trãim înþelesul. Cãci întradevãr, cine nu trãieºte cuvintele, le
rosteºte doar moarte.
Au fost ºi sunt totuºi oameni printre
noi, de-ai noºtri, care au vorbit puþin, dar
ale cãror cuvinte au atâta putere, încât
pot învia un suflet pierdut. Îi numim sfinþi
pentru cã aºa ºi sunt, fiindcã printre altele
s-au strãduit pânã la sânge sã trãiascã
înþelesul cuvântului iubire. Sfântul nu e
omul jumãtãþilor de mãsurã. El e conºtient
de diferenþa dintre iubire ºi beþia autoprovocatã a contrariului ei, a egoismului.
El ºtie cã starea euforicã a împlinirii
plãcerilor ni se prezintã ca un paradis, dar
de fapt împiedicã cel mai mult în a ajunge
la Dumnezeu, în Care se aflã cu adevãrat
Raiul.
Sfântul se nevoieºte ºi primeste de la
Dumnezeu puterea de a se nevoi ºi mai
mult, ºi anume tocmai împotriva ispitei de
a urma acel drum alunecos al împlinirii
ispitelor lumeºti. El se luptã în fiecare ceas
cu sinele sãu, cãutând ºi reuºind sã-l
ridice din mrejele egoismului spre

înãlþimile curate ale jertfei, unde se
întâlneºte cu iubirea. Doarme cât mai
puþin, mãnâncã frugal, se lasã batjocorit,
îºi varsã sângele pentru celãlalt om. Aºa
ajunge la o înãlþime unde iubirea e purã
de orice amestec lumesc, iar asta i se
citeºte în ochi.
Despre Sfântul Ierarh Ioan de Shanghai ºi San Francisco se spunea adesea
cã, atunci când se uita la tine, te simþeai
cel mai iubit din întreaga lume. Ca în toate
împrejurãrile grele prin care a trecut era
mereu plin de o bucurie interioarã de
neînþeles.
Iatã cum viaþa ºi iubirea ajung sã se
întrepãtrundã, cum viaþa adevãratã este
întreþinutã prin dragoste.
Ca ºi privirea, cuvintele Vlãdicãi Ioan
sunt pline de putere, fiindcã el le-a trãit
înþelesul, precum cuvintele închinate
iubirii de cãtre Sfântul Apostol Pavel,
cuvinte zguduitoare, de foc.
Sfântul este un stâlp al iubirii în
mijlocul unei învãlmãºeli de confuzie, de
eroare. El stã drept în ºuvoiul vremurilor,
dând puterea celor care-l vãd ºi ascultã
sã se facã ºi ei asemenea lui, dacã vor.
Trebuie doar sã înþelegem cã, prin
consolidarea propriului egoism, prin
goana noastrã dupã plãceri, nu vom
ajunge niciodatã unde credem, ºi atunci,
prin rugãciunile sfinþilor care aduc asupra
noastrã puterea lui Dumnezeu vom putea
începe sã trãim cu adevãrat. Sã ºtim nu
numai ce înseamnã cuvântul iubire, ci sã
ºi iubim.- Iulian Tiganelea
(http://www.crestinortodox.ro/diverse/
sfantul-stalpul-iubirii-119985.html)

Paginã realizatã de
Radu-Bogdan Buþu
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Cuvânt din PATERIC
Sfântul avva Antonie, ºezând odatã în deºert, a fost
cuprins de acedie ºi de o mare întunecare de gânduri. ªi
zicea cãtre Dumnezeu: „Doamne, vreau sã mã mântuiesc
ºi nu mã lasã gândurile. Ce voi face în necazul meu?
Cum mã voi mântui?” ªi, sculându-se puþin, a ieºit afarã,
ºi a vãzut pe cineva ca pe sine ºezând ºi lucrând, apoi
sculându-se de la lucru ºi rugându-se, apoi iarãºi ºezând
ºi împletind funia, apoi iarãºi sculându-se la rugãciune.
Acesta era un înger al Domnului trimis spre îndreptarea
ºi încredinþarea lui Antonie. ªi a auzit pe înger zicându-i:
„Fã aºa ºi te vei mântui”. Iar el, auzind aceasta, a luat
multã bucurie ºi îndrãznealã; ºi fãcând aºa se mântuia.
(Patericul - Pentru Avva Antonie)
- www.pateric.ro -

Rugãciunea Sfintei Iustina
împotriva desfrânãrii
„O, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, uite
vrãjmaºii mei cum s-au ridicat împotriva mea, pregãtind
laþuri picioarelor mele! Sufletul mi-e greu, dar numele Tãu
m-a uºurat în noapte. Când m-au împresurat, am fugit la
Tine, pentru ca vrãjmaºii mei sã nu se bucure de mine,
pentru cã Tu ºtii, Doamne, cã eu sunt roaba Ta. Pentru
Tine am pãstrat curãþia trupului meu ºi sufletul meu l-am
închinat Þie; de aceea, miluieºte pe roaba ta, o bunule
Pãstor ºi nu lãsa duºmanii sã mã mãnânce, ci ajutã-mã
sã înving aceste rele ispite.”
(http://florinm.wordpress.com/2009/08/04/
rugaciunea-sfintei-iustina-impotriva-desfranarii/)
* Spune-le, sã nu moarã în neºtiinþã: de ce pãtimesc
atâtea rele câte pãtimesc!
* Ne întâlnim în prezent cu ... viitorul trecutului.
* Pâinea ºi Adevãrul sunt condiþiile existenþei
omeneºti. Nu umblãm pe douã cãrãri, ci trãim pe douã
nivele.
(Pãrintele Arsenie Boca)
„Sileºte-te pe tine însuþi atunci când nu vrei sã te
rogi ºi când nu ai dispoziþie de a face binele.”
(Ne vorbeºte stareþul Partenie de la Pecerska)

Searã la Voroneþ

Toamnã
Monica Sîrbu
Mi-e dor de toamna lui Verlaine
o toamnã-alta ca a noastrã
cu îndoite inimi
ºi ram de arin
cu asfinþit de sori
ºi melancolii.
Mi-e dor de toamna lui Verlaine
cu frunze ruginind pãmântul
cu glas cuminte de arhangheli.
Mi-e dor de cântul lui de toamnã
ce-a-nsufleþit fãpturi de brumã
fãpturi ce azi
ºi-ntotdeauna
vor cerne timpul...
ca ºi ieri.

(poem într-un vers)

de I. Pillat
„La sfinþi-n zugrãvealã amurgu-ngenunchea.”

Concursul din nr. trecut
Singurul rãspuns câºtigãtor a fost cel al doamnei
Doina Corobea, iar premiul dumneaei este o Biblie.
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Duminicã, 5 septembrie, ora 17,00 – Studiu biblic: Ev. dupã
Matei, cap. 6.
12 septembrie: Rugãciune – Paraclisul Maicii Domnului.
19 septembrie: Împreunã lecturã – Pãrintele Paisie Aghioritul.
26 septembrie - Vizionare de film: „Danilov”, urmatã de
discuþii.
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