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„Dacă vom iubi pacea, Dumnezeu va fi întotdeauna
cu noi. Dar dacă vom pricinui neînţelegeri, Dumnezeu
nu va mai fi cu noi. Dumnezeu nu este Domn al
războaielor și al neînţelegerilor, ci Domn al păcii. De
aceea, nu te mai război nici cu Dumnezeu, nici cu
semenii tăi.
Să fii cu toţi împăciuitor. Nu uita cine sunt acei pe
care Dumnezeu îi mântuiește: Fericiţi făcătorii de
pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema (Matei,
5, 9). Făcătorii de pace se aseamănă lui Hristos. Fii și
tu făcător de pace, așa cum este El”.
Sfântul Ioan Gură de Aur – Problemele vieţii
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(zona
(zona Paralela
Paralela 45)
45)

„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi, 83, 4)
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„Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi
și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce
mulţumire puteţi avea? Doar și păcătoșii iubesc pe cei care-i
iubesc pe dânșii. Și, dacă faceţi bine celor care vă fac vouă
bine, ce mulţumire puteţi avea? Doar și păcătoșii același lucru
fac. Și, dacă împrumutaţi pe cineva de la care nădăjduiţi să
luaţi, ce mulţumire puteţi avea? Doar și păcătoșii dau cu
împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă
să iubiţi pe vrăjmașii voștri, să faceţi binele, și să daţi cu împrumut
fără să nădăjduiţi nimic în schimb, și atunci răsplata voastră va
fi multă, și voi veţi fi fii ai Celui Preaînalt; pentru că El este bun
și cu cei nemulţumitori și cu cei răi. Așadar fiţi milostivi, precum
și Tatăl vostru milostiv este.“

presus de daruri” (Înţelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah)
Pentru a adânci înţelesul pericopei, în ansamblul ei, vom
face câteva referiri scripturistice și patristice.
Psalmistul David ne îndeamnă la ferirea de rău, care atrage
după sine păcatul. Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica
Domnului vă voi învăţa. Dacă vrea omul să trăiască și să

„Mare virtute e a răbda cele ce vin asupra noastră și a iubi
pe cei ce ne urăsc, după cuvântul Domnului”.
(Marcu Ascetul, Filocalia, vol. I)
Mântuitorul cuprinde toată legea și prorocii în cele două
porunci evanghelice: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din
toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Să iubești
pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei, 22, 37-40; Marcu,
12, 31; Luca, 10, 27)
Dar ceea ce adâncește sensul iubirii în Legea nouă,
comparativ cu cea veche, este extinderea acesteia și asupra
vrăjmașilor, identificabilă cu facerea de bine și binecuvântarea
celor „nemulţumitori și răi”.
Pericopa evanghelică Luca, 6, 31-36, face parte din Predica
de pe Munte și debutează cu așa-numita „regulă de aur a
creștinismului”: „Și precum voiţi să vă facă vouă oamenii,
asemenea faceţi-le și voi lor.” (Luca, 6, 31)
Mântuitorul dezvoltă în continuare un pla n de
responsabilizare a omului, în calitatea lui de fiu al Celui
Preaînalt, care este bun și cu cei „nemulţumitori și răi” (Luca, 6,
35) și „face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi și
trimite ploaia peste cei drepţi și peste cei nedrepţi.” (Matei, 5,
45)
Despre această datorie de fii ai Tatălui din ceruri
menţionează și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni:
„Fiţi următori lui Dumnezeu ca niște fii iubiţi” (Efeseni, 5, 1),
arătând că prin nimic altceva nu vom dobândi această filiaţie
decât prin dovedirea iubirii faţă de semeni - „umblaţi întru
dragoste.” (Efeseni, 5, 2)
Prin aceasta, Legea nouă este una desăvârșită, iar nu una
exclusivistă, reducţionistă. Ea ne învaţă să iubim nu doar pe
cei ce ne iubesc, să facem bine nu doar celor ce ne răspund
cu bine și să dăm cu împrumut nu așteptând vreo răsplată, prin
toate acestea Mântuitorul dorind să-l scoată pe om din planul
strict al contractualităţii, specific umane.
Astfel, nu dăm ca să primim în schimb, ci pentru a fi
mulţumitori Celui ce ne-a dăruit mai întâi.
Pericopa se încheie cu îndemnul: „Fiţi milostivi precum Tatăl
vostru este milostiv.” (Luca, 6, 36)
Referitor la acest verset, în Filocalia, vol. al IX-lea, întâlnim
la avva Dorotei următoarea precizare: „Când Domnul spune:
Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv, vorbește
despre milostenie ca virtute care ia în chip deosebit ca pildă
pe Dumnezeu. N-a zis: postiţi precum Tatăl din ceruri postește
sau fiţi neagonisitori precum Tatăl din ceruri este neagonisitor,
căci milostenia este o însușire proprie lui Dumnezeu, pe care o
putem prelua prin faptă și cuvânt, căci cuvântul bun e mai

vadă zile bune, să-și oprească limba de la rău și buzele sale
de la minciună, să se ferească de rău și să facă binele, să
caute pacea și să o urmeze.
Psalmistul insistă asupra unui aspect pe care Sfinţii Părinţi
l-au preluat și dezvoltat în scrierile lor: Nu este suficient să te
ferești de rău, dacă nu înlocuiești răul prin bine, conform
cuvintelor Sfântului Apostol Pavel – „Nu te lăsa biruit de rău, ci
răul cu binele biruiește-l”. (Romani, 12, 21)
Așa vorbește deci Apostolul neamurilor, Pavel, care învaţă
în Epistola către Timotei: „Slugii Domnului nu i se cade să se
sfădească, ci blând să fie către toţi, învăţător, suferitor, cu
blândeţe certând pe cei ce stau împotrivă; poate cândva le va
da lor Dumnezeu pocăinţă spre cunoștinţa adevărului și vor
scăpa din cursele diavolului care i-a prins spre a lui voie.” (II
Timotei, 2, 24-26)
Învăţând din aceste cuvinte că omul nu este rău prin sine
însuși, ci prin lucrarea diavolului, să încercăm ceea ce este
propriu făpturii create după chipul lui Dumnezeu, să surpăm
răul prin milă și iubire, prin iertare și lacrimi.
Să spunem împreună cu Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Dacă
propriu iubirii este să rabde îndelungat și să fie cu bunătate,
cel ce se luptă cu mânie și plănuiește vicleșug, vădit este că se
face străin de Dumnezeu, căci Dumnezeu este dragoste.”
(Maxim Mărturisitorul, Filocalia, vol. al II-lea)
Prof. Monica Sîrbu
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„Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: a ieșit semănătorul
să semene sămânţa sa.Și, semănând el, o parte a căzut lângă
drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncato. Altă parte a căzut în loc pietros și, dacă a răsărit, s-a uscat
pentru că nu avea umezeală. Altă parte a căzut în mijlocul
spinilor și spinii, crescând odată cu ea, au înăbușit-o. Iar altă
parte a căzut în pământul cel bun și, crescând, a făcut rod
însutit. După ce a spus acestea, a strigat: cine are urechi de
auzit să audă! Dar ucenicii Lui L-au întrebat: ce înseamnă pilda
aceasta? Atunci El a răspuns: vouă vă este dat să cunoașteţi
tainele împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi în pilde, pentru
ca, văzând, să nu vadă, și auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda
aceasta înseamnă: sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Iar
cele de lângă drum sunt cei care aud cuvântul, dar vine diavolul
și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se
mântuiască. Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind
cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar aceștia nu au rădăcină, ci
cred până la o vreme, iar în vreme de ispită se leapădă. Cele
căzute între spini, aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar

umblând sub povara grijilor, a bogăţiilor și a plăcerilor vieţii
acesteia, se înăbușe și nu rodesc desăvârșit. Iar cele de pe
pământ bun, aceștia sunt cei care, cu inimă curată și bună,
auzind cuvântul, îl păstrează și fac rod prin răbdare. După ce a
spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă“.
„În vremea aceea, ridicându-și ochii Săi către cer, Iisus a
cuvântat: Părinte, a venit ceasul! Preamărește pe Fiul Tău, ca

și Fiul Tău să Te preamărească pe Tine, precum I-ai dat
stăpânire peste toată făptura, ca să dea viaţă veșnică tuturor
acelora pe care Tu i-ai dat Lui; iar viaţa cea veșnică este aceea
să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu și pe
Iisus Hristos, pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ

și am săvârșit lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. Și acum Mă
preamărește Tu, Părinte, la Tine însuţi, cu slava pe care am
avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut
numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume; ai Tăi
erau, și Mi i-ai dat Mie și cuvântul Tău l-au păzit. Acum au
cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că
cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor; iar ei le-au primit și
au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit, și au crezut
acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceștia Mă rog; nu Mă rog
pentru lume, ci pentru aceștia pe care Mi i-ai dat, căci ei sunt ai
Tăi, și toate ale Mele sunt ale Tale și ale Tale sunt ale Mele, și
M-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar sunt în
lume și Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău
pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem și Noi.
Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău; pe cei
pe care Mi i-ai dat, i-am păzit și nici unul dintre ei n-a pierit,
decât numai fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura.
Acum însă Eu vin la Tine și acestea le grăiesc cât sunt în lume,
pentru ca bucuria Mea s-o aibă deplin în ei“.

Cuvântul lui Dumnezeu ºi roada din sufletul omului
Duminica aceasta este închinată Sfinţilor Părinţi participanţi
la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea în anul 787. Sfinţii
Părinţi, peste 300 la număr, orientaţi de lucrarea Sfântului Ioan
Damaschin, au dus lupta cea bună și urmând calea Tradiţiei
Bisericii au restabilit cultul icoanelor. Nu întâmplător s-a rânduit
citirea pildei numită „a semănătorului”.
Dintre toate pildele rostite de Mântuitorul doar două a tâlcuit:
a semănătorului și cea a neghinei în Sămânţa cea bună.
Semănătorul din pilda aceasta este Mântuitorul Hristos venit
să semene învăţăturile mântuirii.
O parte a căzut pe piatră, a răsărit, dar neavând umezeală,
s-a uscat. Alta a căzut în spini, iar spinii au înăbușit-o. Altă parte
pe cale și păsările cerului au mâncat-o. Iar alta în pământul cel
bun care a făcut rod însutit.
Sămânţa, cuvântul lui Dumnezeu, căzut pe calea pe care
merg oamenii este răpită de duhurile ,,întunericului acestui veac”
și alungă cuvântul din inimile celor indiferenţi.
Și în inimile cu „pământ pietros” răsare cuvântul lui Dumnezeu,
dar nu prinde rădăcini și nu se întărește.

Sămânţa dintre spini arată sufletele celor cu griji lumești,
iubitorii de bogăţie și de plăceri.
Pământul cel bun este cel roditor unde rodesc faptele bune.
Aici se adună fiii cei buni ai Bisericii, „fiii luminii” care ascultă
cuvântul lui Dumnezeu „cu inima curată și bună”.
Aici încolţește, rodește și crește bogata viaţă duhovnicească
ce ne cheamă la bucurii sfinte. Iar roadele ei sunt „iubire, bucurie,
pace, îndelungă-răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșie,
blândeţe, înfrânare, curăţie” (Galateni 5, 23) după cuvântul
Sfântului Apostol Pavel.
Sămânţa sfinţită a cuvântului lui Dumnezeu să ne fie tuturor
hrană dătătoare de viaţă, mana cerească hrănitoare a inimilor
noastre, lumina ce sfinţește drumul vieţii, cerească doctorie ce
vindecă cele trupești și sufletești.
Să facem inimile noastre pământul cel bun ca să primim
chemarea lui Hristos și împlinind dumnezeieștile Sale porunci să
aducem „rod însutit”.
Preot paroh Marius-Olivian Tănasie
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„În vremea aceea, unul dintre farisei L-a rugat pe Iisus să
mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă.
Șiiată o femeie din oraș, care era păcătoasă, aflând că prânzește
în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir și, stând înapoi
lângă picioarele Lui și plângând, a început să-I ude cu lacrimi
picioarele și cu părul capului ei să le șteargă; și săruta picioarele

Lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta fariseul care-L
chemase și-a zis întru sine: omul acesta, dacă ar fi prooroc, ar ști
cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de El; ar ști
că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el:
Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, spune, a zis el. Un
cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari,
iar celălalt cu cincizeci; dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a
iertat pe amândoi. Deci spune-Mi: care dintre ei îl va iubi mai
mult? Simon, răspunzând, a zis: Gândesc că acela căruia i-a
fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns: Drept ai judecat. Apoi,
întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon: Vezi pe femeia
aceasta? Am intrat la tine în casă: apă de spălat pe picioare nu
Mi-ai dat; ea însă Mi-a udat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu
părul capului ei. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă, de când am
intrat, n-a contenit să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul
Meu nu L-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. Pentru aceea,
îţi spun: iertate îi sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit.
Iar cui se iartă puţin, puţin iubește. Și a zis către ea: Iertate îţi
sunt păcatele! Atunci au început cei care ședeau cu Dânsul la
masă să se întrebe în gândul lor: Cine este Acesta care iartă și
păcatele? Dar Iisus a zis către femeie: Credinţa ta te-a mântuit,
mergi în pace“.
Cuvioasa Parascheva de la Iași
„Aceasta s-a născut în satul Epivat din Tracia, nu departe de
Constantinopol, și a trăit pe vremea despărţirii Bisericii de la
Roma de Biserica sobornicească ortodoxă (1054). A fost
crescută de părinţii ei în teama de Dumnezeu și în deprinderea

faptelor bune creștinești, dar mai cu deosebire în deprinderea
rugăciunii, a postului și a milosteniei. Nu o dată s-a dezbrăcat de
hainele sale cele noi și le-a dat săracilor, îmbrăcând hainele
proaste ale acelora, ceea ce i-a adus mustrare și chiar bătaie
din partea părinţilor. Dar fecioara a arătat hotărâre în folosirea
averii sale și după moartea părinţilor ei. Ca una ce nutrea dorinţa
de a se retrage din lume și de a trăi în singurătate, aproape de
Domnul, auzind odată, la biserică, cuvintele Evangheliei: Oricine
dorește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea
și să-Mi urmeze Mie (Marcu 8, 34), Sfânta a înţeles că, pentru
ea, a venit vremea să lase toate și să urmeze pe Mântuitorul.
Moștenind o mare avere de la părinţi, împreună cu fratele ei
Eftimie, care avea să devină mai târziu episcop la Matida, tânăra
Parascheva și-a dăruit săracilor partea ei de moștenire și s-a retras
la o mănăstire de fecioare lângă Constantinopol, ducând o viaţă
aspră, la anii tinereţii ei, după rânduiala monahilor.
Că, aprinzându-se de dumnezeiasca dorire, cine va spune
ca izvorul lacrimilor și suspinurile ei cele multe și neîncetate,
neavând altă grijă decât întâmpinarea Mirelui, zicând: ,Pe Tine,
Mirele meu, te caut. Că se sârguia vrășmașul să o ducă la
deznădejde, înfricoșând-o prin năluciri și arătări. Dar a biruit pe
diavolul, precum David pe Goliat, ferindu-și sufletul și trupul de
păcat și de necurăţie și făcându-se mireasă iubită a lui Hristos.
Deci, a venit îngerul Domnului și i-a zis: Să lași pustiul și să
te întorci în patria ta, acolo ţi se cuvine să-ţi dai trupul
pământului. Și, înţelegând Cuvioasa că porunca este de la
Dumnezeu și că viaţa ei este scurtă, a lăsat fără voie pustiul și,
venind în împărăteasca cetate, a intrat în Biserica cea prea
frumoasă, în Sfânta Sofia și în biserica Vlahernii, a Născătoarei
de Dumnezeu, și a dat laudă lui Dumnezeu, că i-a ajutat să-L
slujească cu credinţă, și a plecat, apoi, la Ierusalim să se închine
Sfintelor Locuri ale Patimilor Domnului. Deci, ajungând la ţinta
călătoriei sale pe pământ și văzând, cu mare mulţumire
sufletească, acele sfinte locuri călca te de picioarele
Mântuitorului, a zburat ca o pasăre prin pustia Iordanului și,
aflând o mănăstire de fecioare, a intrat într-însa și cânta
necontenit laude lui Dumnezeu, vărsând râuri de lacrimi, că o
stăpânea o nesfârșită dragoste de mirele Hristos și I se dăruise
în cea mai înaltă bunătate pustnicească, smerita cugetare.
Deci, așa nevoindu-se, a ajuns până la 25 de ani. Cuvioasa
Parascheva s-a întors în patria sa, la Epivat. Și petrecând acolo
încă doi ani, rugându-se pentru sine și pentru toată lumea, și-a
dat obștescul sfârșit în mâinile preaiubitului ei Mire, Hristos cel
viu, iar trupul ei a fost îngropat lângă biserică.
Și trecând mulţi ani, Dumnezeu a descoperit moaștele ei, prin
vedenii, și le-a proslăvit cu faceri de minuni. Că bolnavii și îndrăciţii
primeau tămăduire, atingându-se de sfintele ei moaște. Deci,
moaștele Sfintei au fost luate de împăratul Asan al românilor și
bulgarilor și au fost așezate, mai întâi, la Târnovo, au fost
strămutate, apoi, la Belgrad pe vremea sultanului Selim al IIlea, și, în sfârșit, au fost aduse la Constantinopol, la biserica
Patriarhiei. Aceste moaște, mai pe urmă, Măria Sa, Vasile
Voievod, le-a adus din Constantinopol la Moldova, în orașul Iași,
la Mănăstirea Sfinţilor Trei Ierarhi, la 14 octombrie, în anul 1641
de la Hristos, și au fost așezate în minunata lui ctitorie. Dimitrie
Cantemir, luminatul domn al Moldovei, descrie astfel aducerea
acestor sfinte moaște de la Iași: Sultanul Murad al IV-lea a dat
voie domnului Moldovei, Vasile, să strămute sfintele moaște din
biserica patriarhicească a Constantinopolei și le-a câștigat pe
acestea pentru cele înalte și multe binefaceri și slujbe făcute
Bisericii celei mari, că a cheltuit 300 de pungi la Poarta otomană
ca să ia voie pentru strămutarea sfintelor moaște. Iar toată
strămutarea este zugrăvită pe peretele de miazăzi al Bisericii
Trei Ierarhi.
Astăzi, moaștele Sfintei Parascheva se află în Biserica Sfintei
Mitropolii din Iași. Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne, miluieștene și ne mântuiește pe noi. Amin”.
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Iezechiel 37, 1-14). Când Mântuitorul îi spune Martei că
fratele ei, Lazăr, va învia, ea răspunde: „Știu că va învia, la
înviere, în ziua cea de apoi”. (Ioan 11, 24) Astfel, credinţa în
înviere, consolidată prin învierile săvârșite de Domnul Hristos,
dobândește caracterul unei evidenţe de natură dumnezeiască
și incontestabilă, vizând următoarele aspecte:

„În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraș numit Nain, și
împreună cu Dânsul mergeau mulţi ucenici ai Lui și popor
mult. Iar când s-au apropiat de poarta orașului, iată scoteau
un mort, singurul fecior al maicii sale, și ea era văduvă; iar
din oraș popor mult era cu dânsa.Și, văzând-o Domnul, I s-a
făcut milă de ea și i-a zis: nu mai plânge. Atunci, apropiinduse, s-a atins de coșciug, iar cei care-l duceau au stat și El a
zis: tânărule, ţie îţi zic, scoală-te! Iar cel ce fusese mort s-a
sculat în sus și a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii
sale. Șifrică i-a cuprins pe toţi și slăveau pe Dumnezeu, zicând:
un prooroc mare s-a ridicat între noi, și: Dumnezeu a cercetat
pe poporul Său.“
„Eu sunt învierea și viaţa, cel ce crede în Mine chiar dacă
va muri, va trăi”. (Ioan 11,25)
Prin cele trei învieri: a tânărului din Nain (Luca 7, 11-16),
a fiicei lui Iair (Matei 9, 23-26; Luca 8, 51-56) și a lui Lazăr
(Ioan 11, 1-44), Mântuitorul pregătește și prefigurează propria Sa înviere și, prin extensie, învierea de apoi, când
sufletele se vor întoarce în trupurile lor pentru a se prezenta
la obșteasca Judecată.
Învăţătura Bisericii despre învierea morţilor se cuprinde
succint în articolul 11 din Simbolul Credinţei: „aștept învierea
morţilor”. Ea se întemeiază pe Revelaţie, credinţa în învierea
morţilor având-o și cei din Vechiul Testament (Isaia 26, 19;

V ino la Iisus!
Magdalena Sabo
Ai necazuri? Te apasă greutăţi fără de nume?
Cine nu le are astăzi toate acestea oare-n lume?
Însă dacă vrei povara să nu-ţi fie spre pierzare,
Vin’ la Iisus, El singur este ajutor și ușurare.
Harul Său cel mare-ţi face a necazului povară,
de-ar fi orișicât de mare, muncă dulce și ușoară.
Ești bolnav? În suferinţă te topești și te aprinzi?
Câţi nu sunt acum în lume și cu mult mai suferinzi!
Boala sufletului însă e mai grea ca orice boală.
Rar de tot sunt cei ce scapă, rar sunt cei ce se mai scoală.
Vrei să scapi de boala asta?
Vrei să afli vindecare?
Vin’ la Iisus, El singur poate și-ţi va da scăpare.
Ești hulit de toţi întruna?
Lumea te dispreţuiește, cu batjocori și ocară
pentru Domnul te lovește?
Nu te necăji, știi glasul Evangheliei ce spune:
Fericiţi sunt prigoniţii pentru-a Domnului căi bune.
Rabdă totul încă o clipă,
iar când pare grea durerea, vin’ la Domnul,
cere-I harul, El îţi va mări puterea.
Ești tu mântuit? Aceasta-i întrebarea cea mai mare.
Ai aflat tu jertfa crucii și a ei veșnică iertare?
Nici necazul, nici prigoana, nici durerea, nici mâhnirea,
nu-s nimic
când ai pe Domnul și te-așteaptă răsplătirea.
Mai mult chiar, în ele simţi cereasca bucurie,
când sufletul ţi-l face fericit pe veșnicie.

1. învierea nu e posibilă prin puterea omului, ci doar prin
lucrarea lui Dumnezeu: „căci vine ceasul și acum este când
morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor
învia.” (Ioan 5, 28)
2. prin înviere este biruită moartea și implicit păcatul, prin
care aceasta a intrat în lume: „unde este moarte, boldul tău?”
3. învierea întru viaţa adevărată trebuie percepută ca
trecere de la starea de stricăciune la cea de trăire veșnică și
unire cu Hristos: „Cel ce este stricăcios se va îmbrăca în
nestricăciune, cel ce este muritor se va îmbrăca în nemurire.”
(I Corinteni 15, 53)
În temeiul celor relatate, să reflectăm asupra realităţii
actuale, în care omul, în mijlocul lumii de azi, supuse
secularizării și consumerismului, își limitează viaţa (gândirea,
voinţa, libertatea, trăirile) prioritar la cele materiale și
vremelnice. Lipsește profunzimea trăirii spirituale și
perspectiva vieţii de după moarte, astfel încât omul nu mai
înţelege de ce și cum trebuie să trăiască „aici” pentru „dincolo”,
să se desăvârșească „aici” pentru „acolo”.
Rafail Noica spunea că viaţa aceasta este o „gestaţie”
pentru viaţa ce va să vină. La fel cum în pântecele mamei,
fătul își dezvoltă mădulare și simţuri de care nu se folosește
acolo, ci în viaţa ce va veni când iese din pântec, creștinul
trebuie să-și pregătească întreaga fiinţă „aici pentru viaţa de
veci.” (Mărturii ale monahului Rafail Noica)
Să încercăm să depășim această răsturnare de
perspectivă specifică societăţii de azi, în care nu mântuirea
primează, ci realizarea în viaţa aceasta, în care egoismul
segmentează existenţa omului și-l sărăcește duhovnicește,
transpunând planul veșniciei în cel al imediatului, al unui „aici”
și „acum“ permanent.
Prof. Monica Sîrbu

CINE ESTE IISUS?
„Pentru noi Iisus este sensul vieţii, reazimul ei în
ispite și furtuni; asemănarea după care tânjim și însetăm
de-a lungul deșertului vieţii acesteia, originalul nostru,
autenticitatea noastră, dar, mai mult decât acestea, El
este Prietenul nostru, e singurul care nu ne părăsește
niciodată: este Sfânta noastră Împărtășanie cu
desăvârșire și foamea noastră metafizică”.
Părintele Arsenie Boca,
Omul, zidire de mare preţ – Cine e Iisus?
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„În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul
Gherghesenilor, care este dincolo de apă, în faţa Galileii. Când
a ieșit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraș care avea diavol și
care de multă vreme în haină nu se îmbrăca și în casă nu mai
sălășluia, ci în gropi de morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat și
a căzut înaintea Lui și cu glas tare a grăit: Ce ai cu mine, Iisuse,
Fiule al lui Dumnezeu, Celui prea Înalt? Te rog, nu mă chinui!
Căci Iisus poruncea duhului necurat să iasă din omul acela,
pentru că de mulţi ani îl apucase, și-l legau în lanţuri și în obezi,
și-l păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în
pustie. Și l-a întrebat Iisus, zicând: Care îţi este numele? Iară el a

răspuns: Legiune, căci mulţi diavoli intraseră în el. Și-L rugau să
nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă
mare de porci, care pășteau pe munte; și L-au rugat să le
îngăduiască să intre în porci; și le-a îngăduit. Și, ieșind diavolul
din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe ţărm în lac și
s-a înecat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit
și au dat de veste în oraș și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să
vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din
care ieșiseră diavolii îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos lângă
picioarele lui Iisus, și s-au înfricoșat. Iar cei care văzuseră le-au
spus cum s-a mântuit cel îndrăcit. Și L-a rugat pe El poporul
ţinutului Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de
frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie și s-a înapoiat. Dar bărbatul
din care ieșiseră diavolii se ruga de El să-l lase lângă Dânsul;
Iisus însă i-a dat drumul, zicând: întoarce-te în casa ta și
povestește cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Și el s-a dus, vestind
prin tot orașul cât bine i-a făcut Iisus“.
Dar bărbatul din care ieșiseră diavolii se ruga de El să-l lase
lângă Dânsul; Iisus însă i-a dat drumul, zicând: întoarce-te în
casa ta și povestește cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu.
O primă cugetare legată de această pericopă din Sf.
Evanghelie care s-a citit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii este o
întrebare care se ridică în mintea multora: există diavol? și care
trebuie să fie atitudinea noastră, vizavi de această învăţătură.
Mai întâi, sunt oameni care neagă existenţa diavolului. De altfel,
pentru mulţi, tot ceea ce nu cade sub puterea simţurilor nu există.
Nimic mai fals. Cea mai mare viclenie a diavolului este, după
învăţătura Sfinţilor Părinţi, să credem că el nu există. Dacă nu
există, noi nu trebuie să ne ferim de uneltirile lui. Exact ca și cu
un vrăjmaș, dacă nu există, nu trebuie să te ferești de lucrarea
lui. Ori dacă există, trebuie să fii pregătit, căci el te poate ataca
când nici nu gândești, și deci trebuie să fii tot timpul pregătit,
întocmai ca un ostaș care, în timp de pace, el se antrenează
pentru luptă, ca nu cumva, venind vrăjmașul, el să nu fie
nepregătit.
O primă învăţătură pe care trebuie să o reţinem este că
diavolul există. De aceea Dumnezeu îngăduie ca lucrarea lui să
fie dată pe faţă de multe ori, pentru a ne întări în această
învăţătură. De altfel, întreaga descoperire a lui Dumnezeu

(Revelaţie) cuprinsă în Sfânta Scriptură (Biblie) și în Sfânta
Tradiţie (înţelegând aici învăţătura Mântuitorului predată Sfinţilor
Apostoli prin viu grai, care nu a fost consemnată în scris de ei,
cum spune Sf. Ev. Ioan (20, 30 și 21, 25), care a fost ulterior
fixată în scris de către urmașii lor și de Sf. Părinţi, în perioada
Sinoadelor Ecumenice a toată lumea), mărturisește despre
existenţa diavolului și a lucrării lui. O altă categorie de oameni
sunt cei care cred că există diavol, dar cred că este bine să te
faci prieten și cu dracul ca să treci lacul. O, ce blasfemie! Ce
cuvânt de hulă la adresa lui Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său,
pentru ca cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică
(Ioan 3, 16), și să ne scoată pe noi din osânda morţii și să surpe
prin moartea Sa, pe cel ce avea stăpânirea asupra morţii, adică
pe diavolul.
De altfel, Mântuitorul Hristos ne avertizează că nu putem să
slujim la doi domni, deci, ori lui Dumnezeu, ori diavolului. Cei
care sunt credincioși, știu că atunci când s-au unit cu Hristos prin
botez, s-au lepădat mai întâi de satana, și de toate lucrurile lui,
și de toţi slujitorii lui, și de toată slujirea lui și de toată trufia lui,
prin mărturia pe care a dat-o nașul, ca garant, sau, dacă cel
care s-a botezat a fost major, prin mărturia pe care a dat-o el
însuși. Ce amestec poate avea Dumnezeu cu satana, Lumina
cu întunericul, virtutea cu păcatul, Adevărul cu tatăl minciunii?
Niciunul. Chiar dacă în lumea noastră lucrurile par amestecate,
ele nu sunt, pentru că după faptele pe care le face se cunoaște
omul. Chiar dacă printre grâu există și neghină, aceasta până la
vremea judecăţii, când lucrurile se vor separa, când Dumnezeu
va despărţi pe drepţi de păcătoși, precum desparte păstorul oile
de capre (vezi Sf . Ev. după Matei, cap. 25).
O altă categorie de oameni sunt cei care exagerează puterea
diavolului și cred că diavolul are putere foarte mare! Pentru a ne
lămuri, să recitim cu atenţie ce putere are, căci nici peste porci
n-a avut stăpânire, el care a îndrăznit pe muntele Carantaniei
să-L ispitească pe Mântuitorul, spunând că toată slava lumii
este a lui. A auzit cuvintele: Mergi înapoia Mea, Satano!... (Sf.
Ev. după Luca, cap. 4). Diavolul are putere atât cât îi îngăduie
omul. Căci dacă omul face voia lui Dumnezeu, diavolul nu are
nicio putere asupra lui. Sf. Apostol Pavel ne îndeamnă în Epistola
către Efeseni 6, 11 să ne îmbrăcăm cu toate armele lui
Dumnezeu, ca să putem sta împotriva uneltirilor diavolului, și ne
spune mai depar te care sunt aceste arme. Din Sfânta
Evanghelie, noi știm că există neam de demoni care nu ies
decât cu rugăciune și cu post, dar nu poate fi scos din pricina
necredinţei. De asemenea, primirea Mântuitorului prin Sfintele
Taine, și chemarea prin rugăciune, a cărui prezenţă nu o suferă
diavolul: ce ai cu noi Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt?
Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Și nu în
ultimul rând, Sfânta Cruce, sfinţită prin sângele Mântuitorului:
Doamne, armă asupra diavolului, Crucea Ta ai dat-o nouă; că
se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea
ei… (cântare la Sf. Taină a Maslului)
Diavolul își arată aici două patimi: îndrăzneală – Ce ai cu
mine? și frică – Rogu-Te, nu mă chinui. Sălășluia în morminte,
voind ca oamenii să creadă că sufletele celor care mor se fac
diavoli. Cel îndrăcit nu mai purta haină, adică lepădase haina
Botezului, în casă nu mai locuiește, adică în Biserică, ci în
morminte, acolo unde sălășluiește păcatul, care aduce moartea
sufletului înainte de moartea trupului.
Mântuitorul îngăduie să intre diavolii în porci, pentru a vedea
răutatea diavolului și totodată diferenţa dintre om și celelalte
făpturi, căci omul, deși era stăpânit de diavoli și chinuit, n-a putut
să-l omoare, de altfel, nici pe porci, dacă nu îngăduia Dumnezeu.
Cel vindecat vrea să rămână cu Dumnezeu.
Să nu uităm să mărturisim binefacerile lui Dumnezeu faţă
de noi toţi: întoarce-te în casa ta și povestește cât bine ţi-a
făcut ţie Dumnezeu. Amin.
Preot II Gheorghe Ionașcu
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învãþãm
împreunã…
rugãciune
Sã învãþãm
învãþãm împreunã…
împreunã… ooo rugãciune
rugãciune
Sã
Sã
Dragi copii,
Tăticul nostru ne iubește și are grijă de noi, se îngrijește
să avem cele necesare traiului zilnic, poartă grijă de trupul
și de sufletul nostru. Noi să încercăm să fim copii cuminţi,
ascultători, să nu ne necăjim părinţii și să rugăm pe bunul
Dumnezeu să aibă grijă de ei, ca ei să poată avea grijă
de noi. Copii, puteţi spune această frumoasă rugăciune
pentru tata în fiecare seară, înainte de culcare:
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SUFLET DE COPIL
Cele patru piersici 2

Răspunsul corect al ghicitorii din numărul trecut:
GROAPA.

Odată, un ţăran a vrut să-i încerce pe cei patru fii ai săi. I-a
chemat dimineaţa la el și i-a dat fiecăruia câte o piersică.
A plecat apoi la câmp, lăsându-i să-și vadă de treburi și să-și
împartă ziua cum cred ei de cuviinţă. Seara însă, când s-a întors,
i-a chemat pe toţi patru în tindă și l-a întrebat pe cel mai mare:
- Spune-mi, ce-ai făcut cu piersica ta?
- Ce să fac, tătucă, am mâncat-o și-ţi mulţumesc. A fost tare
bună. Am luat, apoi, sâmburele, l-am plantat în spatele casei, am
udat locul și nădăjduiesc să crească acolo un piersic frumos și roditor.
- Bine ai făcut, băiatul tatii, sunt sigur că tu o să ajungi un bun gospodar. Dar tu, îi zise celui de-al doilea, tu ce-ai făcut cu piersica ta?
- Am mâncat-o. A fost atât de bună, coaptă și fragedă...
- Și apoi?
- Păi, am aruncat sâmburele și m-am dus la mama să-i mai cer
câteva, că tare erau bune.
- Fiule, zise atunci omul cu întristare în glas, ai grijă să nu ajungi un
om lacom că „lacomul mai mult pierde și leneșul mai mult aleargă”.
- Dar ţie ţi-a plăcut piersica, a fost bună? – l-a întrebat ţăranul și
pe cel de-al treilea fiu al său.
- Nu știu.
- Cum nu știi, da’ ce-ai făcut cu ea?
- Am vândut-o. M-am dus cu ea în târg și am dat-o cu zece bani.
Uite-i!
- Fiule, tu sigur o să ajungi mare negustor, dar ai grijă că nu toate
sunt de vânzare în viaţă; mai ales ceea ce ai primit de la părinţi!
În sfârșit, ţăranul l-a întrebat și pe ultimul băiat, cel mai mic dintre toţi.
- Dar ţie ţi-a plăcut piersica?
- Nici eu nu știu, tătucă.
- Cum, și tu ai vândut-o?
- Nu, tată. Eu m-am dus în vizită la prietenul meu de peste
drum, care e bolnav, și i-am dus-o lui. S-a bucurat mult pentru ea și
mi-a mulţumit din suflet.
Cu lacrimi în ochi, tatăl și-a luat copilașul pe genunchi și i-a spus:
- Nu știu ce te vei face tu în viaţă, dar știu sigur că, indiferent ce
drum vei urma, vei fi un bun creștin și asta e tot ce contează.

Trenul

„Lăsaţi copiii să vină la Mine, căci a unora ca aceștia este
Împărăţia cerurilor!” (Sfânta Scriptură)

Rugãciune pentru tata 1
Am în suflet o urare
Pentru tata: să crești mare,
Precum sfinţii minunaţi,
În icoane arătaţi.
Doamne, și Tu îmi ești Tată,
Așa că Te rog îndată:
Să-i fii și tatălui meu
Tată Tu, ca Dumnezeu.
Doamne, tare-Ţi mulţumesc:
Am părinţi și îi iubesc!
1. Prof. Mirela Șova – Rugăciuni pentru copii, ediţie
revizuită, Editura Sfântul Dimitrie, București, 2004, pag. 17.

Sã ne jucãm împreunã!

Răspunsul corect: Care fum? Doar se spune clar în
problemă: „un tren electric”…

Ghicitoare:
N-are nimeni așa soartă:
N-a fost vie, dar e Moartă!
(Răspunsul în numărul viitor)

Doi taþi ºi doi fii
Iată personajele, iată și faptele: doi taţi au doi fii sau,
altfel spus, fiecare tată are câte un fiu. Primul tată i-a
dăruit fiului său 200 de lei. Al doilea tată i-a dat și el
fiului său 50 de lei.
Întrebarea este simplă: câţi bani au primit cei doi fii
împreună? Iar răspunsul corect, pentru situaţia de faţă,
vi-l dau tot eu: 200 de lei.Și, credeţi-mă pe cuvânt, acesta
este răspunsul problemei.
Aștept însă de la voi explicaţia: de ce răspunsul
corect este 200 de lei?
Explicaţia o veţi afla în numărul 3 al revistei.

Ce înseamnã numele meu?3
ARASCHIVAA
PARASCHIV
Paraschiva – din greacă: vineri. Acest nume atât de întâlnit la
români, ne amintește de sfânta zi de vineri, ziua în care Mântuitorul a
fost răstignit și a murit pentru mântuirea noastră. De aceea, pentru a
păstra vie această amintire, păstrăm cu mare cinste fiecare zi de vineri,
ţinând post și căutând să avem o purtare cuminte și aleasă.– „Vineri postim
pentru că atunci Domnul a pătimit pentru noi, iar Duminica o ţinem ca
zi de sărbătoare pentru că atunci Iisus a înviat.” – Sfântul Petru
Derivate: Paraschiv, Chiva, Chivuţa, Vuţa, Chivu, Petcu ș.a.
Sfânta Cuvioasă Parascheva, încă de mică, a simţit o mare
dragoste pentru Hristos, și de aceea dăruia tot ce avea celor sărmani,
iar când a mai crescut s-a călugărit într-o mănăstire de maici din
apropierea Constantinopolului. Până la sfârșitul vieţii Sfânta
Parascheva a trăit în post și rugăciune. Sfintele sale moaște se
păstrează și astăzi, la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde
nenumăraţi credincioși vin să se închine la aceste sfinte moaște
făcătoare de mari minuni, cu credinţă și speranţă. Sărbătoarea
Sfintei Cuvioase Parascheva – ocrotitoarea Moldovei – este pe
14 octombrie, zi de mare pelerinaj.
Pagină realizată de Radu-Bogdan Buţu
2 Leon Magdan – Suflet de copil, Colecţia Pilde ortodoxe și povestiri
cu tâlc, Editura Corint Turism, București, 2004, pag. 5-7.
3 Leon Magdan – Ce înseamnă numele meu?, Dicţionar ortodox
pentru copii, Editura Mateiaș, București, 2006, pag. 54-55.
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Sfinþii - modele de ur
mat
urmat

Sfântul
Sfântul
Mare
Mare
Mucenic
Mucenic
Dimitrie,
Dimitrie,
Sfântul
Mare
Mucenic
Dimitrie,
Sfântul
Sfântul
Mare
Mucenic
Dimitrie,
Sfântul Mare
Mare Mucenic
Mucenic Dimitrie,
Dimitrie,
izvorâtorul
izvorâtorul
dedede
dede mir
mir
mir
fãcãtorul
fãcãtorul
dedede
dede minuni
minuni
minuni
26
26
octombrie
octombrie
izvorâtorul
mir
fãcãtorul
minuni
26
octombrie
izvorâtorul
izvorâtorul
mir
fãcãtorul
minuni
26
octombrie
izvorâtorul de
mir ºiºiºiºiºiºi fãcãtorul
fãcãtorul de
minuni ------ 26
26 octombrie
octombrie

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraţilor
Diocleţian și Maximilian Galeriu (284-311) și era fiul voievodului cetăţii
Tesalonicului, botezat în taină de împăraţii săi, de frica cruntelor
prigoane împotriva creștinilor. Și îl învăţau părinţii în camera cea
ascunsă a palatului lor toate tainele sfintei credinţe, luminându-i
cunoștinţa despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum și milostenia
cea către săraci, săvârșind, adică, faceri de bine, celor ce le trebuiau.
Șiașa, Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinţilor săi, dar
mai ales a început a lucra într-însul darul lui Dumnezeu. Și tânărul
creștea cu anii și cu înţelepciunea, urcând ca pe o scară, din putere
în putere.Și, ajungând la vârsta cea desăvârșită, părinţii lui s-au dus
din vremelnica viaţă, lăsând pe tânărul Dimitrie moștenitor nu numai
al multor averi, ci și al bunului lor nume.
Deci, Maximian împăratul, auzind de moartea voievodului
Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia și cunoscându-i
înţelepciunea, l-a făcut voievod în locul tatălui său. Și a fost primit
Sfântul cu mare cinste de cetăţeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie
poporul, propovăduind în faţă dreapta credinţă și aducând pe mulţi
la Hristos.
Deci, nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că voievodul
Dimitrie este creștin și s-a mâniat foarte. Drept aceea, întorcânduse biruitor dintr-un război cu sciţii, Maximian a poruncit să se facă
praznic în fiecare cetate în cinstea zeilor, și a venit împăratul și în
Tesalonic. Și, Dimitrie fiind întrebat, de sunt adevărate cele auzite
despre dânsul, a răspuns cu îndrăzneală, mărturisind că este creștin
și a defăimat închinarea cea păgânească. Și îndată împăratul a
poruncit să-l închidă în temniţă, până la încheierea jocurilor în
cinstea venirii sale.
Și se bucura împăratul, mai ales văzând că un luptător vestit,
Lie, vandal de neam, înalt, puternic și înfricoșător la chip, se lupta
cu cei viteji și-i ucidea, aruncându-i în suliţă. Deci, era acolo un
tânăr creștin, anume Nestor, cunoscut Sfântului Dimitrie. Acesta,
văzând pe Lie ucigând fără cruţare pe oameni, mai de seamă pe
creștini, s-a aprins de râvnă. Și vrând să se lupte cu Lie, a alergat la
Sfântul în temniţă, cerând de la dânsul rugăciuni și binecuvântare
ca să-l poată birui pe acel ucigaș de oameni. Și, însemnându-l cu
semnul crucii pe frunte, sfântul i-a zis: «Du-te și pe Lie vei birui și pe
Hristos vei mărturisi!».
Deci, intrând în luptă cu Lie, Nestor a câștigat: «Dumnezeul lui
Dimitrie, ajută-l!» Și îndată, trântindu-l jos pe Lie, l-a omorât. Și s-a
întristat împăratul de moartea lui Lie. Aflând însă că Sfântul Dimitrie
este cel care l-a îndemnat pe Nestor să se lupte cu Lie, împăratul
a trimis ostași, poruncindu-le să-l străpungă cu suliţele pe Sfântul,
în temniţă, c-a fost pricina morţii lui Lie. Și aceasta făcându-se îndată,
marele Dimitrie și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Și s-au
făcut la moaștele lui multe minuni și prea slăvite tămăduiri. Tot atunci,
din porunca împăratului, s-a tăiat capul și Sfântului Nestor.
Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne
mântuiește pe noi. Amin.

Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov sau cel Nou
– 27 octombrie –
Acest Cuvios părinte a trăit pe vremea împăraţilor româno bulgari ai veacului al XIII-lea. Era din satul Basarabi, pe apa Lomului,
și a fost păstor de vite în satul lui și multă vreme și-a ascuns sufletul
sub haina de umil păstor la vitele satului. Ne este cunoscută o
singură întâmplare din vremea aceea a vieţii lui: Într-o zi, pe când
umbla prin iarba înaltă, în urma vitelor satului, a strivit din grabă și
din nevedere toţi puii golași dintr-un cuib de pasăre. Și s-a simţit
vinovat, în inima lui, ca pentru o mie de morţi și și-a pedepsit piciorul
cu care greșise, neîncălţându-se trei ani întregi, nici vara, nici iarna,
în chip de ispășire.
Într-un târziu, s-a făcut călugăr la schitul ce se afla într-o peșteră,
nu departe de satul Basarabi.Șiaici, și-a dus viaţa lui ascunsă, tot în
ascultarea de păstor la vitele mănăstirii, petrecând în post, în
rugăciune, în privegheri și nevoinţe. Înălţimea vieţii lui de taină,
lacrimile lui, văpaia rugăciunii, numai Dumnezeu, Cel ce vede toate,

le știa. A murit în peșteră, pe lespedea de piatră pe care dormea
totdeauna, în mijlocul vitelor pe malul râului Lom. După moarte,
închizându-se cu pietre gura peșterii, aceasta s-a schimbat astfel
din chilie în mormânt.
Deci, trecând multă vreme, a venit mare apa Lomului de a surpat
copacii și pietrele din împrejurul apei. Atunci au căzut în apă și cele
două pietre din lăuntrul peșterii, care cuprindea moaștele Sfântului
și multă vreme au stat acolo. Însă de multe ori, la locul acela, juca
peste apă o flacără de lumină, crezând oamenii că este o comoară.
ªi, vrând Dumnezeu să-l descopere, s-a arătat Sfântul în vis unei
copile bolnave de duh necurat, căreia i-a zis: «de mă vor scoate
părinţii tăi din apă, eu te voi tămădui». Și i-a arătat locul. Astfel, l-au
găsit întreg și luminat și l-au pus în biserica satului și, din clipa aceea,
prin moaștele plăcutului său Dimitrie, Dumnezeu a lucrat
nenumărate semne.
Nu știm care domn al Ţării Românești a încercat, odată, să
aducă moaștele Sfântului Dimitrie la biserica lui din București, dar,
neizbutind, a ridicat cu cheltuiala sa la Basarabi, peste moaștele
Sfântului, o prea frumoasă biserică. Între anii 1769-1774, s-a pornit
războiul între ruși și turci. Ajungând armatele rusești în acel sat și
gândindu-se să pună la adăpost moaștele Sfântului de prăpădul
războiului, au voit să le trimită în altă parte. Atunci, un creștin din
București, Hagi Dimitrie a cerut moaștele Sfântului, ca să le aducă
în Ţara Românească.
Drept aceea, tot în acele zile, moaștele Sfântului Dimitrie,
întâmpinate cu mare alai, au ajuns în București și au fost așezate în
Biserica cea mare a Mitropoliei, unde se află și astăzi, mitropolit al
ţării fiind, pe acea vreme, Preasfinţitul Grigorie.
Și îndată a simţit tot poporul ocrotirea Sfântului, că nu numai
războiul dintre muscali și turci a încetat, ci și boala ciumii cea
înfricoșată a contenit. Și mult ajutor și mare folos câștigă toţi cei ce,
cu credinţă, aleargă către dânsul, pentru ale cărui rugăciuni,
Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toţi, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin.

Despre Grupul parohial de tineret
„Înãlþarea Domnului
Domnului”” Tg.-Jiu
Înfiinţat în luna mai 2009, după participarea a doi tineri, din
partea parohiei noastre, la Adunarea Tinerilor Ortodocși din
Oltenia de la Mănăstirea Tismana, grupul de tineret își desfășoară
activitatea sub îndrumarea celor 2 preoţi slujitori ai Bisericii
noastre, duminica după-amiaza. Așadar, iată-ne ajunși în luna
octombrie! Despre activităţile noastre v-am vorbit pe larg în
numărul 1 al revistei. Acum vă lansăm invitaţia de a ne fi alături,
iar despre ce facem noi, nu vă mai spunem nimic :), ci doar vă
provocăm: Veniţi și vedeţi! Nu poate ști un tânăr dacă îi place
atmosfera din cadrul grupului nostru, până nu vede cu ochii săi,
până nu se convinge singur de folosul pe care îl dobândește
sufletul său în urma participării la activităţile desfășurate de noi!
ªi fiindcă bucuria de a nu fi singur și neînţeles de tinerii din
jur se împărtășește și altora, și oricâţi am fi, nu putem spune că
suntem prea mulţi tineri la întâlniri, vă invit, alături de Mădălina
și de Părintele Olivian și Părintele Gheorghe, și pe voi să participaţi
la întâlnirile noastre din luna octombrie:
1. Duminică, 4 octombrie, tema este: Studiu BIBLIC: texte
care adeveresc Dumnezeirea Fiului.
2. 11 oct.: Tinerii și cinstirea Maicii Domnului.
3. 18 oct.: Cum să ne purtăm cu sectanţii?
4. 25 oct.: Despre CALEA de urmat în viaţă.
Vă așteptăm cu dragă inimă!
Radu-Bogdan Buţu
Pentru detalii și informaţii suplimentare: 0727.78.16.91 sau
0768.35.76.75 sau urmăriţi avizierul de la intrare al Bisericii noastre!
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