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

Dacă cercetăm Sfânta Scriptură putem vedea că toţi cei care
nu au luat atitudine împotriva păcatului nu au sfârșit bine. Cazul
preotului Eli din Vechiul Testament este concludent (I Regi 2-4).
Acesta avea doi fii care păcătuiau în multe feluri și fiindcă tatăl lor
nu i-a mustrat cu fermitate, așa cum spunea Sfântul Vasile cel Mare,
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cu singura mustrare permisă creștinului, adică „din asprimea
cercetării să se vadă căldura sufletului” , Dumnezeu i-a pedepsit
pe toţi cu moartea: atât pe fii, cât și pe tatăl lor. Sfântul Ioan Gură de
Aur tâlcuiește astfel pilduitoarea întâmplare: „Era un preot la iudei,
om cumpătat și îngăduitor, care se numea Eli. Deși vedea că fiii lui
merg pe căi greșite, totuși nu-i dojenea, nici nu-i mustra. Mai bine
zis, îi mustra, dar nu făcea asta cu toată tăria. Păcatele acestor
copii erau desfrânarea și lăcomia. Pentru că și-a cruţat fără socoteală
fiii a pierdut odată cu mântuirea copiilor lui și propria sa mântuire.
Ascultă ce spune Dumnezeu lui Samuel, ucenicul lui Eli, despre
dascălul său: «A știut că fiii lui au hulit pe Dumnezeu și nu i-a certat».
Eli i-a certat, dar nu cum trebuia. I-a certat, dar Dumnezeu spune
că certarea făcută fiilor săi n-a fost certare. Prin urmare, Dumnezeu
a osândit certarea făcută de Eli pentru că nu era făcută cu asprime
și cu tărie. Când a auzit hotărârea lui Dumnezeu și a văzut că-l
așteaptă cea mai cumplită pedeapsă, Eli nu s-a îndărătnicit, nici
n-a spus cuvintele pe care mulţi le-ar fi spus: «Sunt eu stăpân pe
voinţa altora? Sunt răspunzător doar pentru propriile mele păcate!
Fiii mei sunt în vârstă și ar fi drept ca numai ei să fie pedepsiţi». Eli
însă n-a spus și nici n-a gândit așa. Ca o slugă înţeleaptă, care știe
numai un singur lucru, să primească cu inimă ușoară toate hotărârile
stăpânului, chiar dacă sunt neplăcute și dureroase, el a răspuns cu
aceste cuvinte pline de multă înţelepciune: «Însuși Domnul va face
ce va fi bineplăcut înaintea Lui». Preotul, bătrânul, slăvitul, care a
stat fără prihană în fruntea poporului evreu patruzeci de ani, care
a condus poporul în vremuri care cereau multă grijă și băgare de
seamă, dar nimic dintre acestea n-a putut să-l scape de pedeapsă,
ci a pierit năpraznic pentru că nu s-a ocupat de copiii lui cu toată
grija. De unde vine moartea copiilor înainte de vreme? De unde
bolile cumplite și fără de sfârșit peste noi și peste copiii noștri? De
unde pagubele, de unde accidentele, de unde neajunsurile, de unde
nenumăratele nenorociri? De acolo că nu avem nicio grijă de copiii
noștri când sunt răi.”

În câteva cuvinte Sfântul Ioan Gură de Aur spune cât se poate
de tranșant că nu există cale de mijloc, că omul cu adevărat slujitor
lui Dumnezeu nu este omul jumătăţilor de măsură, nu poate sluji la
doi domni: și lui Dumnezeu, și lui Mamona (Matei 6, 24).

Păcatul nu trebuie tolerat, el nu trebuie acceptat și nici justificat.
Este greu să condamni păcatul, absolvind de vină pe păcătos, dar
avem, de asemenea, în Sfânta Scriptură exemplul regelui David,
care mustrat pilduitor de profetul Natan reușește să scape de osândă
(II Regi 12, 1-13). Sau să luăm cazul ninivitenilor care, povăţuiţi de
profetul Iona, sunt cruţaţi de pedeapsă și-L întorc pe Însuși
Dumnezeu de la hotărârea Sa de a nimici cetatea (Iona 3, 4-10).

Cum să nu luăm aminte la toate acestea și să nu ne cercetăm
pe noi înșine și pe fraţi de vreme ce cu toţii suntem chemaţi să
devenim una, așa cum Hristos și Tatăl una sunt.

Să ne învrednicim a zice împreună cu Părintele nostru Vasile
cel Mare „Nu mâniindu-ne împotriva bolnavilor, ci luptând împotriva
bolii” și să rupem legăturile celui rău fiind părtași faptelor bune care
duc la viaţa cea veșnică.

Monica SÎRBU
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Pãcatul nu trebuie tolerat!
Sã fim pãrtaºi faptelor bune!

„Căci mânia lui Dumnezeu se arată din cer peste toată fărădelegea și nedreptatea oamenilor
care ţin nedreptatea drept adevăr”. (Rom. 1, 18)
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Trăim de parcă nu am mai muri. Vorbim de moarte la
televizor, în ziare, pe stradă, acasă, cu prieteni, colegi, fără
nicio jenă și deschiși, ca și cum am vorbi despre un lucru
banal care se întâmplă zilnic. Și astfel, mă întreb dacă o fi
ajuns moartea un concept banal?

Cugetul despre moarte e o necunoscută și o
nerecunoscută pentru cei mai mulţi dintre noi.

Dacă am cugeta cât de puţin la acest fapt, moartea,
negreșit am realiza că reprezintă mult mai mult decât vedem
la televizor, mult mai mult decât citim în cărţi și mult mai mult
decât ne-am fi imaginat până atunci. Nu am mai privi moartea
ca pe o știre, ca pe o simplă informaţie, ci ca pe o proprie
trăire care ne poate ieși în cale în orice moment. Dar asta ar
însemna un conflict, un mare conflict între confortul nostru
psihic și fizic cu care suntem obișnuiţi zi de zi și realitatea că
moartea e și pentru noi, cei vii, nu doar pentru cei care au
murit deja. Astfel, cei mai mulţi dinte noi preferă să rămână
fără cunoștinţă despre moarte. Chiar conștienţi, nu își doresc
să despice acest fir, pentru a nu le deranja confortul traiului.
Și conștient rămân necunoscători și nu recunosc moartea. Iar
prin această ignoranţă, ei nu neagă doar moartea, ci
nemurirea și viaţa însăși.

Poporul român, care de la vechii daci a fost monoteist,
apoi încreștinat de Sfântul Apostol Andrei și cei ce i-au urmat
lui, a învăţat că moartea este de fapt bucurie, este părăsirea
acestei lumi plină de durere și necaz și învierea în viaţa veșnică
fericită sau nu, după cum ne-am trăit zilele aici.

Pentru daci era o bucurie și o mare onoare să moară în
luptă, pentru creștini e o bucurie să moară pentru Hristos, iar
pentru cei fără de onoare și fără Hristos, moartea e așa de
înfricoșătoare încât preferă să nu se gândească la ea, e ca
un coșmar de care nu vor să-și amintească niciodată, dar
care va veni inevitabil.

Un filozof a spus: „Esenţa neamului este pacea, nu
războiul, fiind popoare care nu au cunoscut războiul.” Însă
noi am fost cuceriţi, am fost răstigniţi, am fost furaţi și ni s-a
dat foc. Secole de-a rândul acesta a fost destinul poporului
român, care a înfruntat moartea mai viu decât oricare alt
neam. Din cenușa aceasta însă, din această doină continuă
în care am trăit, am murit, am iubit și am plâns, mereu am
izbândit și zâmbind plini de nădejde în Dumnezeu, ne-am
ridicat ca o Pasăre Phoenix. Acest zâmbet, cu timpul, s-a
transformat în suferinţă, în martiriu, s-a transformat din nou
în cenușă și apoi în prostie, o prostie atât duhovnicească,
cât și socio-culturală. Astfel, am ajuns să trăim din rămășiţele
acestui zâmbet glorios al izbânzii neamului nostru.

Aievea, ne aducem aminte uneori că au fost odată eroi,
că au fost odată români ca noi, care și-au dat viaţa pentru
Dumnezeu și ţară… dar acestea, parcă sunt desprinse din
filmele istorico-fantastice ori din romane clasice. Și asta,
pentru că nu mai putem recunoaște în noi pe acel erou. Le
putem vedea în noi pe unele staruri hollywoodiene, pe
vedetele din  sport, dar si  pe cele din telenovele, etc.

Martirii și eroii nu mai sunt, s-au întors în cenușă și sunt
lăsaţi uitării până la completa dispariţie. Mai rămâne doar
speranţa renașterii, a reînvierii lor în memoriile și inimile
noastre, ca un Phoenix al inimii.

Norodul suferind e încă numeros, el fiind cel de la ţară,
cu faţa arsă de soare, cu palmele aspre de la muncile zilnice,
cu studii și cunoștinţe academice minime, însă gata oricând

să modifice istoria lor și a neamului, și cu o deosebită
importanţă pentru susţinerea acestei naţiuni, reprezentând
temelia pe care se sprijină și s-a sprijinit de secole Ţara
Românească. Aceștia sunt nemuritorii din memorie și
credinţă, o moarte suferindă și smerită, dar o moarte a
bucuriei; nemuritori în înţelesul morţii. Pentru că ei, înţelegând
moartea, au înţeles și viaţa, rostul ei.

Școlile ateiste se înmulţesc. Dacă înainte cel care avea
mai mult de patru clase era considerat cult la el în sat, cu
timpul învăţământul de stat s-a făcut obligatoriu, s-au înmulţit
liceele, universităţile și astfel am ajuns un popor plin de
diplome, plini de noi, plini de cunoștinţele noastre. Citim cărţi
de psihologie, știm cum gândește celălalt, ne facem o filozofie
proprie despre filozofia celui de lângă noi și, iarăși, teoretizăm
și descifrăm tot ce se poate. Scormonim în știinţă, în credinţă,
chiar și în gunoaiele altora, poate, poate mai descoperim
ceva, mai facem ceva pentru eul nostru impresionant.

Aceștia sunt nemuritori în prostie, nemuritorii unui popor
în plină dezvoltare a pierzării, a disipării, cu un consumer-
ism tot mai aprig, cu un confort psihic mediocru creat de
televiziune, cu societatea vitezomană în schimbări, mode și
descoperiri; nemuritori prin neînţelesul morţii, prin
socializarea ei. Niște nemuritori falși.

Cezar MACHIDON

Nemuritorii
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Fraţi creștini!

Nimic nu e mai sfânt și mai minunat și mai
dumnezeiesc decât evlavia, dar nimic nu e mai
primejdios decât acele suflete viclene, care sub vălul
unei religiozităţi false, ascund veninul unei învăţături
stricate ori neorânduiala unei purtări criminale.

Ce erau fariseii între evrei? Erau oameni care trăiau
retrași, depărtaţi de mulţime, de legătura cu poporul,
oameni priviţi ca sfinţi, respectaţi de toţi, a căror viaţă
era admirată de mulţime, dar despre care Mântuitorul,
Fiul lui Dumnezeu, ne spune lămurit în Sfânta Evanghelie
de azi că ei erau făţarnici, fiindcă evlavia lor era una
ipocrită, falsă, mincinoasă și vicioasă, fapt pentru care
Sfânta Biserică ne învaţă în Sfânta Evanghelie, de azi,
să ne ferim de făţărnicia fariseilor, de evlavia lor
mincinoasă și dușmănoasă.

Mântuitorul Iisus Hristos, cu prilejul vindecării femeii
gârbove, se găsea în al treilea an și cel din urmă al
propovăduirii Sale în sinagogi, fiind apoi oprit de farisei.
Interzicerea Mântuitorului de a mai propovădui în
sinagogile evreiești era determinata de faptul că adevărul
îi supăra pe farisei.

Dar, pe când învăţa în sinagoga lor, văzu în fundul
sălii o femeie sărmană, a cărei înfăţișare smerită și
evlavioasă, dar mai ales suferinţa ei, atrăgea atenţia lumii
din jurul ei. Era cuprinsă de o suferinţă de 18 ani și era
gârbovă, iar suferinţa ei era nevindecabilă, întrucât
Satana o ţinea încovoiată , fără a putea măcar să
privească cerul și nici să vadă pe Mântuitorul, care se
află printre suferinzi, dar îi asculta glasul dulce și
mângâietor. Deodată se făcu tăcere în sală, iar Iisus
încetase a mai vorbi, El se uita la sărmana femeie și cu
glasul părintesc o chemă „Vino la mine!”.

Femeia se sculă tremurând și cu un mers precum al
animalelor ajunse la picioarele Mântuitorului, care îi zise:
„Femeie, vindecatu-te-ai de boala ta.”, apoi și-a pus peste
dânsa mâinile Sale și îndată s-a vindecat și proslăvea pe
Dumnezeu, iar poporul, văzând această minune,
proslăvea pe Dumnezeu că a cercetat pe poporul Său
prin Fiul Său Iisus din Nazaret. Văzând minunea, fariseii
și toţi ai lor au strigat tare și au citit din Lege aceste cuvinte:

„Șase zile sunt în care se cade a lucra; deci în acestea
venind să vindecaţi, iar nu în ziua sâmbetei!” Dar fariseii
lepădau și legea dumnezeiască ce spune: „iubiţi pe
vrăjmașii voștri, faceţi bine dușmanilor voștri și veţi fi
asemenea Tatălui vostru, care este în cer și care face să
lucească soarele și peste cei buni și peste cei răi”, însă
aceste învăţături supărau pe farisei! Noi, cei ce credem
în Dumnezeu, știm că El ne-a dat în trupul făcut din tina
pământului, după chipul și asemănarea Lui, un suflet făcut
după chipul și asemănarea Lui, o inteligenţă pentru a-L
cunoaște și o inimă pentru a-L iubi; universul este sub
stăpânirea ta, dar umblă cu trupul drept și cu ochii
îndreptaţi spre cer! Satana a tulburat această armonie
de la căderea omului în păcat, iar omul umbla încovoiat
sub greutatea păcatelor, nemairidicând ochii spre cer.

Mântuitorul Iisus Hristos, vindecând-o pe femeia
gârbovă, a învăţat-o să caute fericirea în cer, nu pe
pământ. Se cuvine dar, fraţi creștini, și noi să umblăm drept,
să privim spre cer și nu spre pământ, ca până acum.

Se cuvine să umblăm drept, să privim spre cer, să
umblăm cu demnitate ca niște stăpâni ai lumii și ai
făpturilor pe care Dumnezeu Mântuitorul ni le-a dat din
nou sub stăpânirea noastră.

Să luptăm lupta cea bună ca soldaţi ai lui Hristos, să
ne ferim de făţărnicia fariseilor, ca nu cumva Mântuitorul
să ne osândească și pe noi ca pe mai marele fariseilor,
zicându-ne: făţarnicilor!

Preot pensionar Constantin RUNCANU,
la 64 de ani de slujire preoţească

și 87 de ani de viaţă

5 decembrie – Duminicã – Sf. Sava cel Sfinþit;
Sf. Mucenic Anastasie; Cuv. Nectarie (Dezlegare la

peºte); Duminica a XXVII-a dupã Rusalii (Tãmãduirea
femeii gârbove) – Sf. Ev. Luca 13, 10-17

„În vremea aceea Iisus învăţa, într-o zi de sâmbătă, în sinagogă. Și iată era acolo o femeie care avea, de
optsprezece ani, un duh de slăbiciune, și care era gârbovă de nu se putea să se ridice în sus nicidecum. Iar
Iisus, văzându-o, a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputinţa ta. Și și-a pus mâinile peste dânsa și
îndată s-a îndreptat și a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mâniindu-se, pentru
că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul și a grăit poporului: șase zile sunt în care trebuie să lucreze omul;
deci veniţi în aceste zile și vă vindecaţi, și nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis: făţarnicilor,
fiecare dintre voi nu-și dezleagă, oare, în ziua sâmbetei, boul sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar
această femeie, care este fiica lui Avraam și pe care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cădea,
oare, să fie dezlegată de legătura ei în ziua sâmbetei? și zicând El acestea, s-au rușinat toţi cei ce erau împotriva
Lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele măreţe săvârșite de Dânsul.”
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6 decembrie – Luni – Sf. Ierarh Nicolae,
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (Dezlegare la peºte)

– Sf. Ev. Luca 6, 17-23
„În vremea aceea a stat Iisus la loc șes, unde erau mulţi dintre ucenicii Săi și mulţime multă de

popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă marea Tirului și a Sidonului, care veniseră să-L
asculte și să se tămăduiască de neputinţele lor. Și cei bântuiţi de duhuri necurate se vindecau și
tot poporul căuta să se atingă de Dânsul, căci ieșea din Dânsul o putere, care vindeca pe toţi.
Atunci El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, le-a zis: fericiţi sunteţi voi, cei săraci, căci a voastră
este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi sunteţi voi, care flămânziţi acum, căci vă veţi sătura. Fericiţi
sunteţi cei care plângeţi acum, căci veţi râde. Fericiţi veţi fi când vă vor urî pe voi oamenii, și
când vă vor izgoni dintre ei, și vă vor batjocori, și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina
Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea și săltaţi, căci iată, plata voastră multă este în ceruri.”

ISTORIA UNUI HIPPY

Am călătorit mult cu autostopul, iar bani, bineînţeles,
nu aveam. Mi se întâmpla să fiu pe drum iarna, seara
târziu. Uneori se întâmpla ca ore în șir să nu treacă nicio
mașină sau nu voia niciuna să oprească. Atunci când
îngheţam prea tare și îmi dădeam seama că s-ar putea
să petrec o seară sub cerul liber, într-un loc pustiu, sau
chiar în zăpadă, începeam să mă rog Sfântului Nicolae
Făcătorul de minuni. Nu treceau nici douăzeci de minute
și apărea o mașină, care întotdeauna se oprea. Deși mă
aflam doar pe calea care duce la Dumnezeu, înţelegeam,
totuși, că nu este bine să abuzez de ajutorul Lui și mă
rugam cu frică doar atunci când era strict necesar. Și
Sfântul mă ajuta de fiecare dată, iar aceasta m-a întărit și
mai mult în credinţă și m-a apropiat de Biserică.

Tu, eu și Hristos (o poveste de iubire)

Cum s-au întâlnit ... nu-și amintesc nici ei. Oricum se
cunoșteau de demult. Se gândeau de mici unul la celălalt.
Înainte de a se întâlni ei în mod real, se întâlneau inimile
lor la rugăciune, înaintea lui Hristos. Așa că întâlnirea a
fost, de fapt, o recunoaștere. Ei erau sfioși, dar Îngerii lor se
îmbrăţișau, bucurându-se de iubirea care avea să se nască.

Își deschideau sufletul în fiecare zi, tot mai mult, unul
către celălalt și au văzut că împărtășeau aceleași idei, visau
aceleași visuri și, mai ales, aveau aceeași mare iubire:
Hristos. El le era Domn atotputernic, Prieten drag și bun
Sfătuitor. În fiecare seară, iubitul Îi povestea în taină lui
Hristos despre frumuseţea iubitei lui, iar ea, cu inima
strânsă de fericire, Îl ruga pe Bunul să le dea iubire curată.

Și iubirea lor lua uneori chip de porumbel și zbura ușor
străbătând înaltul cerului, oprindu-se pe braţele Prietenului
lor drag. Alteori lua chip de floare și se aducea în dar
Preacuratei Măicuţe a lui Hristos, iar altadata se înălţa ca
o cântare duioasă înaintea Dumnezeului tuturor.

De multe ori ea își aducea aminte de naivitatea pe care
o avea când era mică și când, mâncând, obișnuia să-I lase
loc la masă și lui Hristos, ori seara, când mergea la culcare,
avea mereu grijă să fie un colţ de pat liber, să aibă și Domnul
ei drag unde să se odihnească. Acum, naivitatea asta dulce
părea că îi cuprinde pe amândoi: pe banca din parc unde

obișnuiau să se oprească, era mereu loc și pentru Hristos.
De multe ori inima lui îi cânta iubitei și inima ei îi răspundea.

Hristos era Cel care îi învăţa să-și cânte unul altuia. Ei îi cântau
Lui, Domnului tuturor, cu toată inima, iar El primea cântările
lor și le împletea cu degetele Lui făcând din ele o singură
cântare și din inimile lor, o singură inimă. Și așa, cântarea lui era
și cântarea ei, rugăciunea lui era și rugăciunea ei...

Și se sărutau acești doi tineri, ... se sărutau frumos, că
Hristos era cu ei. Mergeau înaintea icoanei Lui și sărutau
amândoi odată palmele iubitului lor Domn. Iar El strângea
în mâinile Lui sărutările lor și făcea din ele una singură.
Astfel, sărutul ei devenea al lui și sărutul lui era al ei.

Iar Îngerii se bucurau știind că avea să urmeze o nuntă
frumoasă, la care Hristos Domnul și Măicuţa Lui vor fi
invitaţi de seamă. Și surâdeau Îngerii știind că în scurt timp
cei doi nu vor mai fi două trupuri cu două inimi, ci un
singur trup și o singură inimă ...

Zboară, Îngerul meu, peste lume și vezi de mai visează
cineva același vis ca mine!

www.ortodoxiatinerilor.ro
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12 decembrie – Duminicã – Sf. Ierarh Spiridon,
Episcopul Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ierarh

Alexandru (Dezlegare la peºte) – Duminica a XXVIII-a
dupã Rusalii (a Sfinþilor Strãmoºi) –

Sf. Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiþi la Cinã)

Cum să fim meseni cu Domnul Hristos?

„Veniţi, că iată acum toate sunt gata”. (Luca 14, 17)

Unul din fruntașii fariseilor a chemat odinioară pe
Iisus în casa sa ca să mănânce pâine. În casa lui mulţi Îl
pândeau, dar Domnul în faţa lor a vindecat un bolnav de
dropică, învăţându-i ce este smerenia și rostindu-le pilda
celor poftiţi la cină. Dintre cei de faţă, un om neînvăţat și
greu la minte a rostit: „Fericit este cel ce ospătează în
Împărăţia lui Dumnezeu.”

În faţa lui Dumnezeu însă trebuie să stăm cu uimire.
Spune Sfântul Isaac Sirul: „Cine nu se uimește de
Dumnezeu, nu a cunoscut pe Dumnezeu.” Pentru
necunoașterea lui și a celor prezenţi, pentru noi azi, Domnul
rostește pilda. Împărăţia lui Dumnezeu este asemenea
cu o cină mare, prilej de bucurie, un ospăţ. Cu credinţa în
Dumnezeu, mai de preţ decât comorile cerului și ale
pământului, toţi avem părtășie la ospăţ, toţi luăm bogăţia
bunătăţii.

Toţi cei chemaţi la cină au fost nevrednici pentru că
nu au vrut să răspundă chemării și anume: unul și-a
cumpărat ogor, altul 5 perechi de boi, altul și-a luat femeie.
Toate ne cer o hotărâre, o atitudine, de a lăsa tot ce e
inferior pentru ce este superior. Cei chemaţi sunt cei ce
doresc ca munca lor să scoată profit, sunt cei dornici de
câștig rapid, sunt cei preocupaţi de cele trupești, sunt cei
ce caută plăcerea trupului mai mult decât viaţa
sufletească. Se va fi întristat cu siguranţă Stăpânul la
răspunsurile lor și a chemat „pe săraci, pe neputincioși,
pe orbi și pe șchiopi”, iar mai apoi „i-a silit” să umple casa
de oaspeţi.

Stăpânul, adică Dumnezeu, voiește pe pământ o lume
a dreptăţii, a frăţiei, a iubirii și a păcii între oameni, o
împărăţie după chipul celei din ceruri. Locașul cinei este

„Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare a făcut cină mare și a poftit pe mulţi; și a
trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiţi: veniţi, căci totul este acum
gata. Dar toţi au început să-și ceară iertăciune, ca și cum ar fi fost înţeleși. Cel dintâi a zis: am
cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd; te rog să mă ierţi. Un altul a zis: am cumpărat
cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc; te rog să mă ierţi. Al treilea a zis: mi-am luat
femeie, și pentru aceasta nu pot veni. Și, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său
acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis slujitorului său: ieși degrabă în pieţele și
uliţele orașului: și săracii, și betegii, și orbii, și șchiopii adu-i aici. Și, întorcându-se, slujitorul a
zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor:
ieși la drumuri și la garduri și silește-i pe toţi să intre, ca să se umple casa mea. Căci vă spun:
niciunul din oamenii aceia care au fost poftiţi nu va gusta din cina mea.”

Biserica întemeiată de Jertfa Fiului Său, iar Cina este
Sfânta Euharistie de care trebuie să ne apropiem „Cu
frică de Dumnezeu, cu credinţă și cu dragoste.” Aici avem
doar o pregustare a bucuriei veșnice pe care Domnul ne-a
pregătit-o în ceruri.

Toţi suntem chemaţi la mântuire de glasul lui
Dumnezeu ce stă nevăzut în mijlocul nostru, dând
fiecăruia iertarea păcatelor, îmbrăcămintea sfinţeniei,
bunătăţile pe care ochiul nu le-a văzut și de care
urechea nu a auzit și la inima omului nu s-a suit. Mulţi
se vor găsi însă să refuze a se număra printre cei
chemaţi, deși darurile sunt gătite pentru toţi ca
împreună uniţi cu credinţă, nădejde, dragoste să
lucrăm pentru realizarea împărăţiei lui Dumnezeu pe
pământ.

Putem împlini cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „să
lepădăm lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu
armura luminii” (Romani 13, 12), ca apoi să ne împreunăm
cu Hristos prin cea mai preţioasă hrană ce a dat-o tuturor:
Trupul și Sângele Său, devenind purtători de Hristos în
noi.

Preot Marius Olivian TĂNASIE
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19 decembrie - Duminicã – Sf. Mucenic Bonifatie; Cuv.
Grichentie; Sf. Mucenic Trifon; Cuv. Aglaida (Dezlegare

la peºte); Duminica dinaintea Naºterii Domnului (a
Sfinþilor Pãrinþi dupã trup ai Domnului) – Sf. Ev. Matei

1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului)

Despre chemarea ce ne-o adresează Dumnezeu

Iată-ne ajunși în apropierea marelui praznic al
Nașter i i  Domnului, când sărbător im venirea lui
Dumnezeu pe pământ, la făptura Sa, pentru a ne vorbi
în grai omenesc, pentru a ne povăţui și îndruma,
arătându-ne Calea, descoperindu-ne Adevărul și
dăruindu-ne Viaţă: „Eu am venit ca viaţă să aibă și din
belșug să aibă.” (In. 10, 10). La fel ca atunci, acum,
omenirea se pregătește să întâmpine Pruncul Sfânt,
care S-a născut în ieslea Betleemului, să se nască și în
inima fiecăruia dintre noi și să ne aducă „dreptate și
pace și bucurie în Duhul Sfânt.” (Rm. 14, 17). Dar unii
L-au așteptat și I-au adus daruri și s-au închinat, alţii nu
L-au primit și, dimpotrivă, alţii au căutat să-L ucidă, dar
acum? Cum spune Sf. Ioan Evanghelistul în cap. 3, 11-13

„Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac,
Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda și pe fraţii lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara
din Tamar, iar Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav,
Aminadav a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Booz din
Rahav; Booz a născut pe Obed din Rut; Obed a născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe David
împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie; Solomon a născut pe
Roboam; Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a
născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz,
iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a
născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Iehonia și pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon. Iar după
strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiil; Salatiil a născut pe Zorobabel; Zorobabel a
născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe
Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a
născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei din care
s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, toate neamurile: de la Avraam până la David,
sunt patrusprezece neamuri; de la David până la strămutarea în Babilon, sunt patrusprezece
neamuri; și de la mutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri. Iar nașterea lui
Iisus Hristos, așa a fost: după ce mama Sa, Maria, a fost logodită cu Iosif, și fără să fi fost ei înainte
împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iar Iosif, logodnicul ei, drept fiind și
nevoind să o vădească, a vrut s-o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul
Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta,
căci Cel zămislit într-însa este din Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și-I vei pune numele: Iisus, căci El
va mântui pe poporul Său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut, ca să se împlinească ceea ce
vestise Domnul prin proorocul, care zice: Iată Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și-I vor
pune numele Emanuil, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn,
Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și fără să fi
cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.”

„Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Și celor
câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere
ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge,
nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci
de la Dumnezeu s-au născut”, naștere pe care fiecare
dintre noi am primit-o prin Taina Sf. Botez. Dar așa cum
spunea și Sf. Grigorie Sinaitul: „Fiindcă suntem prunci
în vremea nașterii noastre din nou, necunoscând nici
harul și nevăzând nici înnoirea noastră, ba neștiind nici
mărimea covârșitoare a cinstei și slavei de care ne-am
împărtășit, și fiindcă suntem datori să creștem prin
porunci, sufletește și duhovnicește, și să vedem cu mintea
ceea ce am primit, cădem mulţi, prin lipsa de grijă și
prin deprinderea cea preapătimașă, în nesimţire și
întuneric. Așa încât nu mai cunoaștem nici măcar de
mai este Dumnezeu, nici cine suntem, nici ce am ajuns,
după ce am fost făcuţi fii ai lui Dumnezeu și fii ai luminii,
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Minciuna
Nicu iese pe portiţă
Binișor din grădiniţă
Taică-său din casă-l vede
Și-nainte se repede.

Măi băiete, vino-ncoace!
Strugurii până s-or coace
Cum vorbirăm, ai uitat?
Ce poruncă eu ţi-am dat?

Ca să nu-ndrăznești cumva
În grădină a mai intra
Ce-ai cătat în grădiniţă?
-M-am uitat numai la viţă.

Da, la viţă te-ai uitat,
Și din struguri n-ai luat?
-Nu, da-n buzunar ce-ai?
Struguri verzi, necopţi, așa-i?

Prins băiatul cu ocaua mică
Nicu n-are ce să zică,
Stă cu capu-n jos plecat,
Amărât și rușinat.

El furase și-a minţit,
Taică-său l-a dojenit.
Nicu e de-atunci cuminte
Nu mai fură, nici nu minte.

Îngeraºul pãzitor
Un înger umblă pe pământ,
Trimis din cer de Domnul Sfânt.
Dar ochii lui strălucitori,
Nu-i vede niciun muritor.

Din cer Domnul încet se lasă,
Oprindu-se la câte-o casă,
Unde găsi copii cuminţi,
Copii ce-ascultă de părinţi.

Pe-acești copii, El îi iubește
Ori unde merg, îi însoţește
Din cale bună să se abată
Nu-i lasă niciodată.

Când merg copiii la culcat,
El priveghează lângă pat.
Bun păzitor de cu seară
Până soarele răsare iară.

Un înger de-al lui Dumnezeu
Să fiu cuminte, vreau și eu,
Că mic sunt și neștiut
Te rog, dă-mi mână de-ajutor!

Poezii de Magdalena SABO

copii și mădulare ale lui Hristos. Chiar dacă ne botezăm
ca bărbaţi, dar ne simţim botezaţi numai în apă, nu și în
Duh. Și deși ne înnoim în Duh, credem aceasta numai
prin credinţa simplă, cea moartă, și nu prin cea
lucrătoare; și o credem numai cu îndoială. Astfel, fiind
cu totul trupuri, vieţuim și umblăm trupește. Și chiar dacă
ne pocăim, cunoaștem și împlinim poruncile numai
trupește, nu și duhovnicește. Dacă după multe osteneli,
harul îi învrednicește pe unii să li se arate cu iubire de
oameni, noi îl socotim înșelăciune. Dacă auzim despre
el că lucrează în alţii, din pricina pizmei îl socotim
amăgire. Și așa rămânem morţi până la moar te,
nevieţuind și nelucrând în Hristos. De aceea, potrivit
Scripturii, în vremea ieșirii sau a judecăţii, se va lua de
la noi și ceea ce avem, din pricina necredinţei și a
deznădejdii [Mt. 25, 29]. Nu înţelegem că fiii trebuie să
fie cu Tatăl, dumnezei din Dumnezeu și duhovnicești din
Duh. Căci «ceea ce este născut din Duh, duh este» [In.
3, 6]. Dar noi suntem trupuri, deși ne-am făcut credincioși
și cerești; de aceea, Duhul lui Dumnezeu nu rămâne
întru noi [Fc. 7, 3]. De aceea a lăsat (a îngăduit) Domnul
să se înmulţească nenorocirile, robirile și măcelurile,
ca prin ele,fie să îndrepte, fie să taie, fie să tămăduiască
ca prin niște leacuri mai puternice” . Astfel, fiecare dintre
noi este chemat de Dumnezeu prin purtarea Sa de grijă,
pentru a fi pregătit să-L primim cum se cuvine, ca nu
cumva găsindu-ne nepregătiţi să fim osândiţi împreună
cu lumea, adică cu necredincioșii. Vorbind de chemarea
lui Dumnezeu, Sf. Ioan Casian spune că aceasta este

de trei feluri: prima vine de la Dumnezeu; a doua este
mijlocită de om; a treia are ca izvor trebuinţa. „Este de
la Dumnezeu ori de câte ori un gând trimis în inima
noastră, uneori chiar când dormim, ne aprinde dorinţa
vieţii veșnice și a mântuirii, îndemnându-ne printr-un
imbold puternic să-L urmăm pe Dumnezeu și să ne
dedicăm învăţăturilor Lui” . Exemple ale acestei chemări
putem socoti pe Avraam, Moise, Prorocii, Apostolii,
Sfinţii (ca Sf. Antonie cel Mare) și alţii care L-au urmat
pe Hr istos fără niciun îndemn sau învăţătură
omenească. „Al doilea fel de chemare este cea care
se produce în om, cum am spus, când fie exemplele
unor sfinţi, fie sfaturile lor, ne aprind în suflet dorinţa
mântuirii. Dar și în cazul acesta suntem chemaţi tot prin
harul lui Dumnezeu” . Așa a fost chemarea poporului
israelit prin Moise la eliberarea din robia Egiptului, a
neamurilor prin Sf. Apostoli, etc. „Iar al treilea fel de
chemare este cel care coboară din trebuinţă, când,
legaţi de bogăţiile și de plăcerile acestei lumi și supuși
unor încercări neașteptate, care ameninţă cu primejdia
morţii, cu pierderea sau confiscarea averii, ori cu
moartea celor dragi, suntem siliţi să ne gândim la
Dumnezeu, pe Care L-am dispreţuit când nu ne lipsea
nimic” . Se poate pune, însă, întrebarea: De ce l-a ales
Dumnezeu pe Avraam? Pentru că a găsit în el credinţă
și ascultare. Avraam a crezut în Dumnezeu cu putere,
de aceea, cei credincioși sunt numiţi fiii lui Avraam. A
doua calitate a sa a fost ascultarea de care a dat
dovadă, la chemarea lui Dumnezeu, el și-a părăsit casa,
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„Să ne bucurăm de bucuria căreia ne-am făcut părtași
prin Nașterea lui Hristos, și pe Dumnezeu, Cel ce S-a
făcut om, să-L proslăvim pentru această întrupare a Sa,
și după puterile noastre să-I aducem cinste și mulţumire,
însă lui Dumnezeu nu-I este plăcută altă mulţumire, decât
aceea ca noi să ne mântuim sufletele noastre și să ne
silim a face fapte bune.

Așadar, să nu fim nemulţumitori către Binefăcătorul
nostru. După puterile noastre, toţi să-I aducem de toate:
credinţă, nădejde, dragoste, înfrânare, milostenie,
iubirea aproapelui. Dar mai ales, când vă apropiaţi de
această înfricoșată și Sfântă Masă, de Sfintele Taine,
faceţi aceasta cu frică și cu cutremur, cu conștiinţa
curată, cu post și cu rugăciune. Socotește, o, omule, ce
jertfă ai să primești, de ce Masă te apropii! Gândește
că tu, cel ce ești praf și cenușă, ai să primești Trupul și
Sângele lui Hristos! Când un împărat vă cheamă la
masa sa, voi staţi acolo cu respect și luaţi cu înfrânare
din bucatele puse pe masă. Aici, însă, Dumnezeu vă
invită la masa Sa și v-a dat pe propriul Său Fiu; și îngerii
stau împrejur cu frică și cu cutremur, și heruvimii își
acoperă feţele, și serafimii strigă cuprinși de spaimă:
„Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul”. Ceea ce ni se dă la
această Masă este vindecarea rănilor sufletului nostru,
o visterie neîmpuţinată, care ne agonisește împărăţia
cerurilor.”

Sfântul Ioan Gură de Aur

neamul și poporul, devenind părintele unui popor ales,
izvor de binecuvântare pentru toate neamurile, menit
să păstreze credinţa în adevăratul Dumnezeu și nădejdea
venirii Răscumpărătorului promis. El se arată ascultător
atunci când Dumnezeu i-a încercat credinţa, arătându-
ne nouă ascultarea lui. „Dumnezeu a încercat pe
Avraam, adică i-a adus necaz cu folos, nu ca să afle
cum este, căci Cel ce cunoaște toate înainte de nașterea
lor îl cunoștea și pe el, ci ca să-i dea prilejuri pentru o
credinţă desăvârșită” . Însă, indiferent care din cele trei

chemări ne este adresată, important este răspunsul pe
care noi îl dăm la chemarea lui Dumnezeu. De acest
răspuns atârnă mântuirea noastră, care este o împreună
lucrare a lui Dumnezeu și a omului, o sinergie. Cei care
vrem să răspundem chemării lui Dumnezeu să încercăm
a aduce și noi jertfa noastră, după putere, depunându-o
la picioarele Celui născut în ieslea din Betleem pentru
noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Amin.

Preot Gheorghe IONAȘCU

25 decembrie – Sâmbãtã – Naºterea Domnului
(Crãciunul) – Sf. Ev. Matei 2, 1-12

„Dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod împăratul, iată magii de la
Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: unde este împăratul iudeilor, Cel care S-a născut?
Căci am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui. Și auzind împăratul Irod,
s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el; și adunând pe toate căpeteniile preoţilor și
cărturarii poporului, i-a întrebat: unde trebuie să se nască Hristos? Iar ei i-au răspuns: în
Betleemul din Iudeea, căci așa este scris prin proorocul: și tu, Betleeme, din pământul lui
Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși Povăţuitorul,
care va paște poporul meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat de la ei
lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și, trimiţându-i la Betleem, le-a zis: mergeţi și cercetaţi
cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă-L veţi afla, să mă vestiţi și pe mine, ca să vin și eu să
mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe împărat, au plecat și iată steaua, pe care o văzuseră în
Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat deasupra, unde era Pruncul. Când au
văzut ei steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Și intrând în casă și văzând pe Prunc
împreună cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ și s-au închinat Lui; apoi,
deschizându-și visteriile lor, I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. Dar, primind înștiinţare
prin vis să nu se întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.”
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26 decembrie – Duminicã – Soborul Maicii
Domnului; Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana;

Duminica dupã Naºterea Domnului –
Sf. Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt)

„După ce s-au dus magii, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, zicând: scoală-te,
ia Pruncul și pe mama Sa și fugi în Egipt și stai acolo, până ce îţi voi spune eu, căci Irod are să
caute Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea Pruncul și pe mama Sa și
s-au dus în Egipt: și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul
spus de Domnul prin proorocul, care zice: din Egipt am chemat pe Fiul Meu. Iar când Irod a
văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimiţând, a omorât pe toţi copiii, care
erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de
la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul, care zice: glas în Rama s-a
auzit, plângere și tânguire și ţipăt mult; Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie,
pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui
Iosif în Egipt, zicându-i: scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și mergi în pământul lui Israel,
căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iar el sculându-se, a luat Pruncul și pe
mama Lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în
locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile
Galileii. Și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce
s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se va chema.”

– a Cuviosului - Sf. Ev. Matei 11, 27-30 –
„Zis-a Domnul ucenicilor Săi: toate-Mi sunt date de către Tatăl Meu și nimeni nu cunoaște

pe Fiul, decât numai Tatăl; nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul și căruia va
voi Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine toţi cei osteniţi și împovăraţi și Eu vă voi odihni. Luaţi
jugul Meu asupra voastră și vă învăţaţi de la Mine, că Eu sunt blând și smerit cu inima și veţi
găsi odihnă sufletelor voastre; căci jugul Meu este bun și povara Mea este ușoară.”

Conºtiinþa curatã care face sãrbãtoare

După Nașterea Domnului suntem încă în cuprinsul
ospăţului credinţei, căci credinţa noastră este izvorâtoare
de bucurii.

Bucurie ne-a vestit Dumnezeu la nașterea Fiului Său
„Vă vestesc vouă bucurie mare care va fi pentru tot
poporul”, ,,vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos
Domnul” (Luca 2, 10). Toată bucuria aceasta se
întemeiază pe venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu care
S-a unit cu firea omenească în pântecele Preasfintei
Fecioare Maria și aceasta pentru veșnicie.

La Nașterea Domnului, Domnul Hristos Și-a arătat
mărirea Sa, la fel ca la Schimbarea la Faţă, atât cât puteau
să cuprindă ucenicii, martori fiind și oamenii simpli, păstorii,
pentru că este Mântuitorul lumii întregi.

Însă au fost și mulţi care s-au arătat împotrivitori așa
cum a fost Irod. Irozii de azi sunt cei împovăraţi la suflet
fie din pricina păcatelor, fie din pricina neîmplinirilor din
lumea aceasta, ei nu au ajuns la credinţa care

despovărează. Credinţa noastră curată aduce bucurie și
în această lume și în veșnicie. Ea ne cheamă să ne ajute,
să ne miluiască, să ne mântuiască.

Când se împuţinează credinţa, omul se împotrivește
binelui, ori Domnul ne cheamă tocmai la bucuria pe care
au vestit-o îngerii la Nașterea Mântuitorului, la bucuria
despre care spune mai târziu ,,Pentru ca bucuria Mea să
fie întru voi și bucuria voastră să fie deplină”. (Ioan 15,
11). Este bucuria ce nu se șterge, petrece în veci, ,,căci
bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi” (Ioan 16,
16), spune Mântuitorul ucenicilor Săi.

Dacă avem conștiinţă curată, spune Sf. Ioan Gură de
Aur, putem sărbători nu numai la vreme hotărâtă, ci în
toată vremea.

Cu credinţa noastră putem ajuta și pe cei mai puţin
credincioși. Să-i învăţăm să creadă că și de ei s-a apropiat
Împărăţia lui Dumnezeu prin venirea Fiului Său, este o
împărăţie a bucuriei spre care trebuie să mergem cu
bucurie și atunci darul lui Dumnezeu va fi cu noi prin
rugăciunile Maicii Domnului, ale sfinţilor, ale tuturor care
au fost oameni ai bucuriei și lucrători ai bucuriei.

Preot Marius Olivian TĂNASIE
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„Un mic cer al iubirii…”

- Ce sfat necesar și mai de folos daţi fiilor duhovnicești?
- Să ne iubim cu adevărat unii pe alţii.
Să încercăm să iubim pe toată lumea și pe aceea care

se zice că e rea.
Să iubim și să iubim mult, și să iubim frumos, să iubim

rana și pe cel care ne-a făcut rana.
Să știm să furăm pe Hristos de la dușmanii noștri. El stă

ascuns la cei care ne sunt dușmani. Nu poţi fi gazda lui
Hristos dacă nu-ţi sunt dragi cei care te urăsc și dacă inima
ta nu este un mic cer al iubirii.

Lui Iisus I se cuvin primele roade ale tuturor lucrurilor,
dar mai cu seamă primele roade ale iubirii.

Părintele Arsenie Papacioc –
Mici îndemnuri spre mântuire

27 decembrie – Luni – Sfântul Apostol Întâiul
Mucenic ºi Arhidiacon ªtefan;

Sf. Ev. Matei 21, 33-44
„Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om oarecare stăpân al casei sale, care a

sădit vie și a împrejmuit-o cu gard; apoi a săpat într-însa teasc, a clădit un turn de pază și a
dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii
săi  la lucrători, ca să ia partea lui de roade; dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul
l-au bătut,  pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alţi
slujitori, mai mulţi decât cei dintâi, și le-au făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul
său, zicând: se vor rușina de fiul meu; însă 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 omorât. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor
lucrători? I-au răspuns: pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care-i vor
da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis: n-aţi citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au
aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul s-a făcut aceasta
și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăţia
lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta
se va sfărâma; iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera.”
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Pagină realizată de
Radu-Bogdan Buţu

Sã ne jucãm
împreunã!

Sfaturi bune
Dacă ai de gând mereu
să-ţi îndoiești spinarea,
vei fi faimosul cocoșat
ce vede doar cărarea.

Dacă în viaţă ești amic
și blând cu lingușirea,
să nu te miri dacă observi
că ţi se schimbă firea.

Nici critica nu-i sfetnic bun
sau vorbele de-ocară,
prietenii îi depărtezi
cu gura-ţi ca o moară.

Supune-te lui Dumnezeu
În rugă neîncetată
Ca roua Duhului cel Sfânt
Să-ţi spele inima-ntinată.

(Ana Ruse)

Ghicitori – rãspunsuri
1. Sfântul Constantin Brâncoveanu
2. Ziua de Paști (Învierea Domnului)

După stea trei au venit
Ca să-L vadă pe Iisus
Și s-au închinat smerit!
Cine sunt și ce-au adus?

Merg copii cu ea prin case
Și-are numele de astre!

RugãciuneaRugãciuneaRugãciuneaRugãciuneaRugãciunea
copilului cumintecopilului cumintecopilului cumintecopilului cumintecopilului cuminte

Eu nu știu dacă greșesc,
Căci toate le împlinesc:
Și la școală, și acasă
Am o purtare aleasă.

Deci, Te rog, Doamne, pe Tine
Să m-ajuţi să cresc în bine;
Păstrează-mi viaţa curată,
Fără nici măcar o pată.

Și dă-mi să nu mă mândresc
Că toate le împlinesc…

Chipul mamei este o icoană care
mă însoţește peste tot. Chipul, glasul
și sfaturile ei sunt sprijinul vieţii mele.
Sunt un copil și recunosc că fără
mama nu m-aș putea descurca.

Este cea mai frumoasă, mai
blândă, mai harnică și mai înţeleaptă
dintre mame.

Ea mi-a dat viaţă și are grijă ca să
nu-mi lipsească nimic. Se ocupă mai
tot timpul de educaţia mea.

În lumina ochilor ei căprui poţi
vedea pe lângă multă dragoste și

Portretul mamei
multă neliniște. Lacrimile ei izvorăsc
din fericire sau durere. Glasul ei blând
mă dezmiardă atunci când sunt
supărată și mă mustră atunci când
greșesc.

Nu obosește a-mi da sfaturi bune
și folositoare vieţii. Mă uimește cu
hărnicia ei și în tot ce face pune multă
dăruire.

Aș vrea acum să-i aduc în dar o
floare, iar aceasta să fie floarea
recunoștinţei.

Liana POP

Colinde, colinde
de Mihai Eminescu

Colinde, colinde!
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se-ntinde
Asemeni oglinzilor.
Și tremură brazii
Mișcând rămurelele,
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.

Se bucur’ copiii,
Copiii și fetele,
De dragul Mariei
Își piaptănă pletele,
De dragul Mariei
Și-a Mântuitorului,
Lucește pe ceruri
O stea călătorului.

„Poţi să fii un om
minunat fără să fi
făcut nicio minune.”

(Nicolae Iorga)
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Duminică, 5 decembrie – Acatistul Sfântului
Nicolae.

12 decembrie: Studiu biblic – Evanghelia după
Matei, capitolul 9.

19 decembrie: Să ne cunoaștem sfinţii – Viaţa
Sfântului Nicodim de la Tismana.

INFO: 0727.78.16.91

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înãlþarea Domnului”

Cuvânt filocalic
Cel ce se ostenește fără sfat e sărac în toate. Iar cel

ce aleargă cu nădejde e de două ori bogat.
Omul sfătuiește pe aproapele precum știe; iar

Dumnezeu lucrează în cel ce aude, precum acela a crezut.
(Marcu Ascetul)

Din Acatistul ,,Slavã lui Dumnezeu
pentru toate!”

Icosul al V-lea
Văd cerul Tău strălucitor de stele. O, cât ești de bogat

și câte lumini ai! Prin razele îndepărtaţilor luminători mă
privește veșnicia; sunt atât de mic și neînsemnat, dar cu
mine este Domnul și pretutindeni sunt păzit de dreapta
Lui cea iubitoare. Și pentru aceasta Îţi cânt:

Slavă Ţie, pentru necontenita Ta purtare de grijă;
Slavă Ţie, pentru oamenii pe care pronia Ta mi i-a

adus în cale;
Slavă Ţie, pentru dragostea rudelor, pentru dăruirea

prietenilor;
Slavă Ţie, pentru blândeţea dobitoacelor care-mi slujesc;
Slavă Ţie, pentru clipele luminoase ale vieţii mele;
Slavă Ţie, pentru bucuriile limpezi ale inimii;
Slavă Ţie, pentru fericirea de a trăi, de a mă nevoi și

de a contempla;
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Patericul
Tot el a spus: era un bătrân și era slujit de o fecioară

sfântă. Și oamenii ziceau: nu sunt neprihăniţi. Iar bătrânul
a auzit. Când trăgea să moară, le spuse părinţilor: când
voi muri, sădiţi toiagul meu pe mormânt; și dacă
înmugurește și dă rod, să știţi că sunt neprihănit faţă de
ea; iar dacă nu înmugurește, să știţi că am greșit cu ea.

Și toiagul a înverzit, și a treia zi a înmugurit, și a dat rod.
Și toţi îl slăveau pe Dumnezeu.

(Despre avva Casian)

„Iisus nu a venit în pustie în slava lui Dumnezeu, ci în
firea smerită a omului, ca în aceasta să-l bată pe diavol”.

(Părintele Arsenie Boca)

„Fă mereu ceva bun, pentru ca diavolul să te găsească
mereu ocupat!”

(Fericitul Ieronim)

Concurs - premianþi
Toate răspunsurile primite au fost corecte. În urma

tragerii la sorţi, câștigătoare este Nicola Oana Maria, iar
premiul este Cazania. Ceilalţi participanţi au primit și ei
premii astfel:

Orthograffiti nr. 16 – Anghelescu Ioana.
Protos. Nicodim Măndiţă – Oglinda duhovnicească,

vol. 3 – Baciu Elena.
Biserici, Mănăstiri, Schituri din România –

Doroghiţoiu Delia Vasilica.
Despre Sfânta Tradiţie – Martău Sebastiţa.
Marketing pentru genocid – Preda Elena.
Duhovnici români în dialog cu tinerii – Predan Maria

Delia.

Bucate mãnãstireºti
Mâncare de gutui

Ingrediente:
5 gutui, 5 linguri de ulei, 2 linguri de

zahăr, 1 lingură de făină, sare, apă.

Mod de preparare:
Gutuile se spală, se taie felii, se scot sâmburii și se călesc

în ulei. Într-un vas se arde zahărul, astfel încât să nu se
înnegrească, se adaugă o cană de apă și făina,
amestecându-se să nu facă cocoloașe. Se adaugă gutuile,
se potrivește cu sare și se lasă la fiert până se îngroașă sosul.

În loc de gutui se mai pot folosi prune, pere, caise.


