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Editorial

NOUA CONSTITUŢIE A ROMÂNIEI. TE REGĂSEŞTI ÎN EA?

În 2007, 650.000 de cetăţeni români au semnat pentru
introducerea familiei „un bărbat + o femeie” în Constituţie.
Pe websitul AFR, peste 10.000 de cetăţeni au semnat
Declaraţia de la Timişoara în care se afirmă, printre altele,
că familia nu poate începe decât cu un bărbat şi o femeie
(Declarația de la Timișoara).
Deşi parlamentarii se grăbesc să impună o Lege
Fundamentală în care doar interesele lor contează, acest
proces reprezintă un prilej pentru a clarifica definiţia familiei în art. 48, care prevede în prezent o uniune liber
consimţită între „soţi”.
Luând notă de cererea societăţii civile, alături de cea
a Patriarhiei Române şi a cultelor religioase, iniţial Comisia Constituţională a introdus amendamentul solicitat în
proiectul noii Constituţii.
Activiştii homosexuali şi organizaţiile anti-româneşti,
înţelegând că amendamentul pro-familie blochează o
eventuală legalizare în viitor a căsătoriilor homosexuale
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

(împotriva voinţei cetăţenilor, aşa cum s-a petrecut recent
în Franţa), au pus în mişcare mecanisme de presiune
internă (presa lor) şi externă (politicieni unionali) asupra Comisiei Constituţionale, pentru eliminarea acestui
amendament.
Dând dovadă de laşitate şi servilism, membrii Comisiei
Constituţionale au eliminat amendamentul pro-familie din
noua Constituţie.
Proiectul actualei majorităţi politice prevede un cvorum
necesar de 30% pentru validarea referendumului – în
locul pragului actual de 50% – pentru a evita invalidarea
acestuia prin neparticiparea populaţiei. Curtea Constituţională urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii
reducerii pragului la 30%. În cazul în care pragul necesar
va fi de 30%, îi îndemnăm pe cetăţeni să meargă la vot şi
să respingă noua Constituţie. Dacă pragul va fi de 50%,
recomandăm boicotarea prin neparticipare. Aceasta Constituţie nu are nici o legătură cu românii şi cu valorile lor,
ci este o Constituţie a politicienilor.
Societatea civilă a cerut protejarea familiei, la art. 48
din Constituţie, prin clarificarea definiţiei familiei. Familia
se întemeiază prin „consimţământul liber exprimat între
un bărbat şi o femeie”, nu între „soţi”. Politicienii nu au
ascultat.
Noua Constituţie ignoră dorinţa şi votul cetăţenilor,
exprimate la referendumul din 2009, când s-a votat pentru reducerea numărului parlamentarilor la 300. Cetăţenii
României continuă să ţină în spate un Parlament supradimensionat si ineficient, despre care afirmă în sondajele
de opinie că au cea mai puţină încredere în el.
La art. 4 din Constituţie se interzice discriminarea „în
orice situaţie”. Această formulare include toate perversiunile sexuale posibile: homosexualitate, zoofilie, pedofilie,
necrofilie… Toate aceste „minorităţi” vor fi protejate prin
noua Constituţie.
Deşi Constituţia este făcută pentru cetăţeni şi ar trebui
să fie Legea Fundamentală a societăţii umane, politicienii
au găsit de cuviinţă să menţioneze în Constituţie drepturile
animalelor.
Regionalizarea ţării, în viziunea politicienilor, deschide calea către promovarea de către noile regiuni a unor
politici independentiste faţă de restul ţării.
Minorităţile
etnice vor putea
să îşi folosească
propriile simboluri
care le reprezintă
identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă. Dacă
azi, fără aceste prevederi, minoritatea maghiară afişează
steaguri străine pe clădirile statului român, dacă astăzi
vorbesc numai în maghiară în instituţiile statului român şi îi
discriminează pe românii care nu vorbesc maghiară, ce se
va întâmpla sub noua Constituţie? Ţinând cont şi de prevederile menţionate la punctul 5, aşa-zisul „Ţinut Secuiesc”
va deveni de facto o altă ţară, în mijlocul României.
Vă invităm să vizitaţi periodic websitul nostru şi pagina noastră de Facebook pentru a fi la curent cu evoluţia
procesului de redactare a noii Constituţii.
Alianța Familiilor din România
Sursă foto și text: www.alianta-familiilor.ro

2

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul V, nr. 46, iunie 2013

Să cunoaștem Scripturile! – studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Marcu

Capitolul 8
1. În zilele acelea, fiind iarăşi mulţime multă şi neavând ce să mănânce, Iisus, chemând la Sine pe ucenici,
le-a zis:
2. Milă Îmi este de mulţime, că sunt trei zile de când
aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să mănânce.
3. Şi de-i voi slobozi flămânzi la casa lor, se vor istovi
pe drum, că unii dintre ei au venit de departe.
4. Şi ucenicii Lui I-au răspuns: De unde va putea cineva să-i sature pe aceştia cu pâine, aici în pustie?
5. El însă i-a întrebat: Câte pâini aveţi? Răspuns-au
Lui: şapte.
6. Şi a poruncit mulţimii să şeadă jos pe pământ. Şi,
luând cele şapte pâini, a mulţumit, a frânt şi a dat ucenicilor Săi, ca să le pună înainte. Şi ei le-au pus mulţimii
înainte.
7. Şi aveau şi puţini peştişori. Şi binecuvântându-i, a
zis să-i pună şi pe aceştia înaintea lor.
8. Şi au mâncat şi s-au săturat şi au luat şapte coşuri
cu rămăşiţe de fărâmituri.
9. Şi ei erau ca la patru mii. Şi i-a slobozit.
10. Şi îndată intrând în corabie cu ucenicii Săi, a venit
în părţile Dalmanutei.
11. Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la
El semn din cer, ispitindu-L.
12. Şi Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis: Pentru ce
neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu
se va da semn acestui neam.
13. Şi lăsându-i, a intrat iarăşi în corabie şi a trecut de
cealaltă parte.
14. Dar ucenicii au uitat să ia pâine şi numai o pâine
aveau cu ei în corabie.
15. Şi El le-a poruncit, zicând: Vedeţi, păziţi-vă de
aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod.
16. Şi vorbeau între ei, zicând: Aceasta o zice, fiindcă
n-avem pâine.
17. Şi Iisus, înţelegând, le-a zis: De ce gândiţi că
n-aveţi pâine? Tot nu înţelegeţi, nici nu pricepeţi? Atât de
învârtoşată este inima voastră?
18. Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi şi
nu vă aduceţi aminte.
19. Când am frânt cele cinci pâini, la cei cinci mii de
oameni, atunci câte coşuri pline de fărâmituri aţi luat?
Zis-au Lui: Douăsprezece.
20. Şi când cu cele şapte pâini, la cei patru mii de
oameni, câte coşuri pline de fărâmituri aţi luat? Iar ei au
zis: Şapte.
21. Şi le zicea: Tot nu pricepeţi?
22. Şi au venit la Betsaida. Şi au adus la El un orb şi
L-au rugat să se atingă de el.
23. Şi luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat şi,
scuipând în ochii lui şi punându-Şi mâinile peste el, l-a
întrebat dacă vede ceva.
24. Şi el, ridicându-şi ochii, a zis: zăresc oamenii; îi
văd ca pe nişte copaci umblând.
25. După aceea a pus iarăşi mâinile pe ochii lui, şi el a
văzut bine şi s-a îndreptat, căci vedea toate, lămurit.
26. Şi l-a trimis la casa sa, zicându-i: Să nu intri în sat,
nici să spui cuiva din sat.
27. Şi a ieşit Iisus şi ucenicii Lui prin satele din preajma Cezareii lui Filip. Şi pe drum întreba pe ucenicii Săi,
zicându-le: Cine zic oamenii că sunt?

28. Ei au răspuns Lui, zicând: Unii spun că eşti Ioan
Botezătorul, alţii că eşti Ilie, iar alţii că eşti unul din prooroci.
29. Şi El i-a întrebat: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu?
Răspunzând, Petru a zis Lui: Tu eşti Hristosul.
30. Şi El le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre
El.
31. Şi a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie
să pătimească multe şi să fie defăimat de bătrâni, de
arhierei şi de cărturari şi să fie omorât, iar după trei zile
să învieze.
32. Şi spunea acest cuvânt pe faţă. Şi luându-L Petru
de o parte, a început să-L dojenească.
33. Dar El, întorcându-Se şi uitându-Se la ucenicii
Săi, a certat pe Petru şi i-a zis: Mergi, înapoia mea, satano! Căci tu nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale
oamenilor.
34. Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu
ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine
să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze
Mie.
35. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde,
iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.
36. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?
37. Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru
sufletul său?
38. Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele
Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului
Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său
cu sfinţii îngeri.
www.bibliaortodoxa.ro
Fondator: Biserica „Înălțarea Domnului”, Tîrgu-Jiu,
str. Victoriei-Săvinești (zona Paralela 45).
Telefoane: 0723.523.449, 0745.400.586
ISSN 2068 – 8350
Redactori:
• Preot paroh Marius-Olivian Tănasie
• Preot Gheorghe Ionașcu
• Monica și Radu Buţu
• Lavinia Blîndu
• Tiberiu Grigoriu – DTP
• Dumitra Groza
• Elia David.
web:www.BisericaInaltareaDomnuluiTgJiu.WordPress.ro
Redacţia are dreptul luării deciziei de publicare şi
stabilirii datei şi formei de apariţie, integrală sau parţială,
după caz, a materialelor primite spre publicare.
NU se vor publica materiale cu conținut neortodox!
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea pentru textele publicate revine în exclusivitate autorilor. De asemenea, trebuie
respectată legea dreptului de autor.
Notă: Cei care doresc să publice în revista noastră pot
trimite materialele la adresa ultimulvisator@yahoo.com. Trebuie respectate următoarele condiții de redactare: maximum 1
pagină jumătate, Times New Roman, mărime 12, cu diacritice.
Data-limită: 20 ale fiecărei luni pentru nr. lunii următoare!

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul V, nr. 46, iunie 2013

3

2 iunie – Duminică – Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava;
Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului –
Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii) – Sf. Ev. Ioan 4, 5-42

„În vremea aceea a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său; și era
acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. Atunci a venit o
femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca să cumpere merinde.
Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu
au amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau,
tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie. Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea
vie? Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea şi fiii lui şi
turmele lui? Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi; dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu
nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică. Femeia a zis
către El: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis: Mergi şi cheamă pe bărbatul
tău şi vino aici. Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus i-a zis: Bine ai zis că nu ai bărbat. Căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe
care îl ai acum nu-ţi este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti prooroc. Părinţii noştri s-au
închinat pe acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că
vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm
Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui
în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători Îşi doreşte. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în
duh şi în adevăr. I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia care Se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate. Iisus
i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis:
Ce o întrebi, sau: Ce vorbeşti cu ea? Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi de vedeţi un om
care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Şi au ieşit din cetate şi veneau către El. Între timp, ucenicii
Lui Îl rugau, zicând: Învăţătorule, mănâncă. Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o ştiţi. Ziceau deci ucenicii
între ei: Nu cumva I-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să
săvârşesc lucrul Lui. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele că
sunt albe pentru seceriş. Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună roade spre viaţa veşnică, ca să se bucure împreună şi cel ce
seamănă şi cel ce seceră. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: Că unul este semănătorul şi altul secerătorul. Eu v-am trimis
să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor. Şi mulţi samarineni din cetatea aceea au crezut
în El, pentru cuvântul femeii care mărturisea: Mi-a spus toate câte am făcut. Deci, după ce au venit la El, samarinenii Îl rugau să
rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile. Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui, iar femeii i-au zis: Credem nu numai
pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii.”
Rugăciunea în duh și adevăr
„Veniți să vedeți un om care mi-a spus pe toate câte le-am făcut! Nu
cumva acesta este Hristosul?” (Ioan 4, 29)
Sfânta Evanghelie, propovăduită de două mii de ani, oferă credincioșilor
de pretutindeni și dintotdeauna învățături potrivite idealurilor lor celor mai
înalte și năzuințelor lor celor mai curate.
Acest lucru îl face și bogata pericopă a întâlnirii și convorbirii Mântuitorului Hristos cu femeia samarineancă. Umblând prin locurile Palestinei,
Hristos ajunge și într-o cetate a Samariei, care pe atunci se numea Sihar.
Acolo, pronia Sa dumnezeiască a făcut să Se întâlnească cu o femeie
samarineancă la fântâna lui Iacob. Samaria, cea dintre Iudeea și Galileea,
nu era circulată de iudei, ci ocolită, iudeii și samarinenii urându-se reciproc,
deși se închinau aceluiași Dumnezeu și aveau aceeași Lege.
Evreii se închinau în orașul sfânt Ierusalim, iar samarinenii în Muntele
Garizim din țara lor, fiecare cu templul lor, preoții și rânduielile lor. Ostenit
de drum, flămând și însetat, Mântuitorul cu ucenicii Săi ajunge la marginea
orașului Sihar sau Silum și poposește la fântâna lui Iacob. Aici, prin întâlnirea cu femeia samarineancă, ne descoperă tuturor adevărata închinăciune
în duh și adevăr. A ne ruga cu adevărat înseamnă a ne înălța cu mintea
și cu sufletul către Dumnezeu. Numai rugăciunea făcută cu mintea din
adâncul inimii se poate chema rugăciune duhovnicească, făcută în duh. A
te ruga în adevăr înseamnă a te ruga cu lucrarea cea adevărată a tuturor
faptelor bune. Mintea se înalță nevăzut la Dumnezeu, iar trupul, care este
partea văzută, se ostenește la lucrarea poruncilor lui Dumnezeu. Așa se
ruga Sfânta Prorociță Ana, fiind îndurerată, care grăia întru inima sa și
buzele ei numai se mișcau, dar glasul ei nu se auzea. (I Regi 1, 13) Așa
se ruga Moise, fiind poporul în primejdie, și cu toate că nimeni nu auzea
rugăciunile lui, Dumnezeu i-a zis: „Ce strigi așa către Mine?” (Ieșire 14,
15) Așa se ruga Sfânta Fecioară Maria în Sfânta Sfintelor, vreme de 12
ani, fiind povățuită la aceasta de Însuși Sfântul Duh.
Hristos vine cu Lumina Sa în cel mai adânc întuneric de rătăcire și
păcat. El vine „să caute pe cel pierdut” (Luca 19, 10), la locuitorii Samariei,
care amestecaseră datele Revelației mozaice cu tot felul de influențe străine, încât ajunseseră să se închine „cui nu știau”. Îi cere apă ca El să-i dea
apă, Apa cea vie, care face în cel ce bea din ea „izvor de apă curgătoare

spre viață veșnică” (v. 14). Femeia nu-L știe pe Cel ce-i vorbește, nu știe
nici despre ce apă e vorba, dar știe că are nevoie de Dumnezeu, de iertarea Sa, de harul Său. Pe samarineancă păcatele ei cele multe o făcuseră
smerită. Smerenia ei venea din sărăcia sa duhovnicească. Parcă spune
ca David odinioară: „Păcatul meu înaintea mea este pururea.” (Psalmi 50,
4), însetată după Duhul cel Sfânt.
Aceasta-i promite Mântuitorul, Apa cea vie, Sfântul Duh. Acum femeia
întâlnește un iudeu cum nu mai văzuse și vrea să primească de la El răspunsul la disputa seculară dintre iudei și samarineni: „care este adevăratul
loc de închinare?”
Adevărata închinare pe care i-o descoperă Hristos este cea a omului
duhovnicesc, născut din nou prin credința în Hristos și prin apa cea vie a Sfântului Duh. Femeia gustă taina descoperirii lui Hristos când aude mântuitoarele
cuvinte: „Eu sunt (Mesia) Cel Ce vorbește cu tine.” (v. 26) Femeie decăzută
moral, care ținuse 5 bărbați și nici pe acesta de-l avea acum nu-l putem numi
soț, primește covârșitoarea bucurie de a întâlni pe Hristos, Ce Se descoperă
ca Mesia Cel vestit de proroci. Își aruncă găleata și aleargă în cetate vestind
despre Hristos cu cuvântul ei convingător pornit dintr-un suflet câștigat pentru
Hristos. Poartă de acum chipul unui apostol, al unui misionar, iar apostolatul
ei n-a fost doar de moment, căci această femeie, cu numele Fotini, primește
cununa muceniciei în timpul lui Nero, împreună cu cei 7 copii ai săi. Deschide
drumul, alături de femeile mironosițe, milioanelor de femei, de mame sfinte, de
mucenițe, de mărturisitoare și luptătoare pentru credință. Reușește cu puterea
cuvântului său să atragă la credința în Hristos o întreagă cetate.
O găsim în calendarul creștin botezată în numele Preasfintei Treimi cu
numele Fotini (Fotinia), alături de fiii și surorile ei plecând la Cartagina și la
Roma, unde li s-au tăiat capetele de către Nero (26 februarie). Să înțelegem
din această minunată întâlnire a Mântuitorului cu Samarineanca înalta lecție
de catehizare, dar și o călăuză pe calea mântuirii pentru noi toți.
Să învățăm că fiecare suflet trebuie câștigat pentru Hristos și viața
veșnică. Să căutăm apa cea vie a credinței ortodoxe doar la fântâna vieții
care este Biserica. Aici învățăm să ne rugăm în duh și adevăr, aici ne
mărturisim și ne plângem păcatele, ne smerim și ne iubim unii pe alții, aici
trebuie să-i aducem pe frații noștri din întunericul păcatelor. Să ne ajute
Bunul Dumnezeu să nu cădem vreodată în rătăcirea unei false închinări,
ci să ne țină în Duhul și adevărul Său ca adevărați închinători ai Dumnezeului Celui Viu.
Părintele Marius Olivian Tănasie
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Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea – Rusaliile)

de Dumitra Groza

Nimic n-a lăsat la-ntâmplare,
Ci totul a fost pregătit:
Ştiindu-le durerea mare
Când Îl vor vedea răstignit.

Intrând în comuniune
Cu Hristos şi puterea Sa,
Necazuri şi suferinţe
Mai uşor pot îndura.

Au simţit cum se revarsă
O putere asupra lor,
Ce-i întăreşte-n credinţă:
E Duhul Sfânt Mângâietor.

Al păcii lăuntrice,
Statorniciei în credinţă,
Al dragostei de Dumnezeu
Şi răbdare-n suferinţă.

I-a instruit în detaliu
Pentru tot ce va urma.
Pregătiţi să fie ucenicii
Când dintre ei va pleca.

Mai multe sfaturi El le-a dat,
Înainte de despărţire:
De credinţă adevărată,
Sacrificiu şi iubire.

Peste Apostoli, ca Biserică,
Duhul Sfânt S-a pogorât,
Peste Maica „prea-aleasă”
Şi urmaşilor Bisericii, pe rând.

Aceste daruri minunate
Duhul Sfânt le-a dat mereu
La toţi urmaşii Apostolilor,
Sfinţilor lui Dumnezeu.

I-a sfătuit cu blândeţe
Poruncile să-ndeplinească:
Legea nouă să respecte,
Mai ales să se iubească,

Şi S-a dat El răstignit
Pentru întreaga omenire,
Că moarte pe cruce răbdând
Tuturor dă izbăvire.

La Iordan S-a arătat
În chip blajin de porumbel,
S-arate-nţelepciunea Domnului
Şi curăţia divină din El.

Chiar şi în ziua de azi
Dăruieşte din belşug,
Celor cu inima curată
Fără pic de vicleşug,

Aşa cum şi El ne-a iubit,
Că viaţa pentru noi şi-a pus:
Exemplul suprem de iubire
Ni l-a dat Domnul Iisus.

S-a ridicat viu din mormânt
Cu-n trup înnoit şi luminos:
Minunea supremă făcând
Cu El, Domnul Iisus Hristos.

Acum este foc nestins,
Care-şi arată puterea,
Lumina şi căldura,
Ce-şi revarsă mângâierea .

După a lor curăţie
Şi nevoilor care sunt.
El mângâie pe tot omul
Cât trăieşte pe pământ:

Prin asta ei pot dovedi
Că sunt ucenicii Săi
Din suflet să poată-a iubi
Şi pe cei buni şi pe cei răi.

Se arată în chip văzut
Maicii Sale, mai întâi,
La mironosiţe şi Apostoli;
Rând pe rând, la toţi ai Săi.

Puterea, ce arde păcatul,
Căldura… inima aprinde,
Lumina care luminează
Mintea şi pe-a-ntregul o cuprinde.

Pe mame ce nasc şi cresc copii
În credinţă, pe sărmani,
Pe bătrâni şi pe bolnavi,
Pe văduve şi pe orfani.

I-a avertizat, să ştie,
Că frica îi va domina
Şi când ostaşii or să vie
Toţi se vor împrăştia.

Ochii le-a deschis să vadă
Scripturile, luminat,
Să-nţeleagă cele scrise
Şi tot ce i-a învăţat.

Cu strigăt de bucurie
Intră în ei ca un foc
S-ardă-orice urmă de păcat,
Iar El să-şi găsească loc.

Întăreşte în credinţă
Şi răbdare pe mucenici,
Pe credincioşi, în neputinţă,
Pe călugări şi novici.

Îi îndeamnă să se roage
Că prin credinţă vor răzbi.
Fiind treji la rugăciune,
Duşmanul nu-i va birui.

Şi apoi le-a dat Duh Sfânt,
Că suflând asupra lor,
Cu putere de Sus i-a-nzestrat
Spre iertarea păcatelor.

Şi le-a dat lor Duhul grai
Să vorbească-n limbi străine,
Ca să poată să transmită
Adevărul la oricine.

E „Duhul Adevărului”
C-arată dreapta credinţă,
Dogmele Bisericii Ortodoxe,
Fortifică cu eficienţă.

Le spune să nu se teamă
Că le va trimite Mângâietor,
Ce-i va însoţi permanent
Fiindu-le sfătuitor.

Le-a spus că-i trimite-n lume,
Ca să propovăduiască
Evanghelia lui Hristos,
Ca toţi să se mântuiască.

Că erau în Ierusalim:
Parţi şi mezi, romani, iudei,
Prozeliţi, cretani, arabi…
Atât bărbaţi, cât și femei.

Vesteşte Evanghelia
Pretutindeni pe pământ.
Pe Hristos mărturiseşte
Ca Fiul Dumnezeului Sfânt.

Că rele multe vor răbda
Prigoniţi vor fi din greu
Din partea fiilor acestei lumi
Pentru credinţa-n Dumnezeu.

Şi-n a 40-a zi (de la Înviere)
El i-a binecuvântat
Şi-n prezenţa lor, de pe Eleon,
Sus la Cer S-a înălţat.

De aceea, Duhul Sfânt,
Putere din Cer le-a dat:
Limbile pământului
Pe Apostoli i-a învăţat.

Ce-a coborât ca miel de jertfă
Spre a fi Mântuitor,
Iar la a doua venire
Ca un Drept Judecător!

Le-arată că El e CALEA,
ADEVĂRUL şi VIAŢA.
Să aibă-ncredere în El
Şi să nu-şi piardă speranţa.

Ne mai spun Sfinţii Părinţi
C-a zăbovit câte o zi
La cele 9 cete îngereşti
Spre-a le înnoi şi vesti.

Ei cunoşteau doar aramaica,
Că erau simpli pescari,
Fiind destul de complicat
Să devină misionari.

Pentru că Duminica
A Înviat Domnul Hristos,
Tot Duminica S-a pogorât
Duhul Sfânt cel luminos.

Le descoperă unitatea Dumnezeiască
Şi în Cer şi pe Pământ,
Căci lucrează împreună:
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Astăzi, la 50 de zile,
Pe tronul slavei Sale ajungând,
Peste ucenici şi Apostoli
Trimite pe Duhul Sfânt.

Astfel, prima lor putere
O folosesc spre-a predica,
Ca să-nţeleagă orice neam
Evanghelia-n limba sa.

Ca, după Legea cea nouă,
Zi de odihnă să fie:
De pregătire, rugăciune,
Pentru Cereasca Împărăţie!

Instituind la Cină
Taina Sfintei Euharistii,
Vrednici, cei ce o primesc,
Viaţă veşnică vor dobândi.

Printr-un vuiet ca de ape
Sau o suflare de vânt,
Se pogoară peste ei
În limbi de foc, Duhul Sfânt.

Turnând în ei şi alte daruri
Pe care Domnul le-a prezis,
Vor face tot ce-a făcut El,
Chiar şi mai multe, le-a promis:

Îi împărtăşeşte tainic
Cu sângele şi trupul Său:
Bazele Sfintei Liturghii punând
Spre izbăvirea de cel rău.

Casa toată s-a umplut
De-o putere uimitoare:
Limbi de foc s-au aşezat
Şi au stat pe fiecare.

Darul facerii de minuni,
Apoi, darul proorociei,
Al bogatei înţelepciuni,
Al îndurării şi vorbirii,
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9 iunie – Duminică – Sf. Ier. Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Sf. Mc. Tecla şi
Enata – Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere) – Sf. Ev. Ioan 9, 1-38
Orbul care vede!
Multe daruri a primit omul de la Dumnezeu, de a căror
importanţă nu este conştient decât când nu le mai are
sau uită de cele mai multe ori de Cel care le-a dăruit,
crezând că i se cuvin sau ceea ce este şi mai rău, le foloseşte împotriva Celui de la care le-a primit. Acest lucru
se observă cu uşurinţă în pericopa evanghelică de astăzi
cu vindecarea orbului din naştere, care, pentru el, devine
pricină de vedere nu numai trupească, ci şi sufletească,
pentru că Îl vede pe Cel nevăzut, dar Care S-a arătat în
trup, în timp ce pentru farisei devine pricină de întunecare
şi sminteală, care-i va duce la orbire. Sau cum descoperise Dumnezeu în Vechiul Testament: „Au orbit ochii lor
şi a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii şi să nu
înţeleagă cu inima şi ca nu cumva să se întoarcă şi Eu
să-i vindec. Acestea a zis Isaia, când a văzut slava Lui şi
a grăit despre El” (In. 12, 40-41). Mântuitorul, ieşind din
templu, îl întâlneşte pe orbul din naştere, ca şi cum ar fi
mers să-l caute, arătându-le iudeilor împotrivitori, o minune
nemaiîntâlnită şi nemaivăzută de când este lumea, pentru
a le da motiv de credinţă şi a dovedi prin fapte învăţătura
Sa, arătând că într-adevăr: „Eu sunt Lumina lumii; cel
ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea
lumina vieţii” (In. 8, 12).
Privirea cu atenţie a orbului de către Mântuitorul îi
determină pe sfinţii Săi ucenici să-L întrebe: „Învăţătorule,
cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”,
o întrebare falsă, pentru că nimeni nu poate păcătui înainte
de a se naşte, părere influenţată de anumite păreri filozofice, întâlnite la Platon şi Pitagora, legate de preexistenţa
sufletelor sau de metempsihoză (transmigrarea sufletelor
în trupuri), respinse de învăţătura creştină. Iar dacă ar fi
păcătuit părinţii săi, pentru ce să fi fost el pedepsit? Cât
despre păcatele sale, dacă s-a născut orb, nu poate fi
comparată cu situaţia slăbănogului de la Scăldătoarea
Vitezda, căruia Domnul i-a spus: „Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuieşti”, ceea ce înseamnă că
paralizia de care suferise atâta timp era urmarea păcatelor
proprii. Mântuitorul răspunde: „Nici el n-a păcătuit, nici
părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu”,
aceasta nu o spune spre a arăta că atât el, cât şi părinţii
lui ar fi fost lipsiţi de păcat, pentru că nimeni dintre oameni
nu este curat de întinăciunea păcatului, chiar dacă viaţa
lui ar fi o singură zi pe pământ, ci arată că motivul pentru
care s-a născut orb este să arate în el lucrarea lui Dumnezeu; adică: toate câte face Tatăl acestea le face şi Fiul
întocmai, căci aşa cum, la crearea omului, „luând Domnul
Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat
în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie”, aşa
şi acum Fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat egal
cu Tatăl, completează creaţia acestui orb, care, am putea
spune că, a fost creat incomplet din punct de vedere al
trupului, motiv pentru ceilalţi să dea slavă lui Dumnezeu
pentru toate darurile pe care le-au primit, a scuipat jos şi
a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului, deci

i-a format ochii care îi lipseau. Şi i-a zis: Mergi de te spală
în scăldătoarea Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis). Deci
s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând.
Desigur că nu trebuie să credem că Dumnezeu „ar fi
avut nevoie de materie pentru a face lucrul pe care voia
să-l facă, şi ca să învăţaţi că la început, când a creat toate
lucrurile, ţărâna de care S-a folosit El nu-i era necesară:
căci Cel care, din nimic, a produs substanţele cele mai mari
şi mai strălucite putea, cu atât mai mult, să formeze acest
ochi fără materie, dacă ar fi voit. Pentru a vă învăţa, zic
eu, că El n-a avut nicidecum nevoie, şi pentru a vă arăta
că El este care, la început, a creat toate lucrurile, punând
tina în locul ochiului zice „Mergi de te spală” ca să ştiţi
că, pentru a forma ochii, n-am nevoie ca să am în mână
tină şi că nu mă folosesc de ea decât pentru a face să
strălucească slava Mea şi puterea Mea. Mântuitorul deci,
pentru a arăta că vorbeşte despre propria Sa persoană,
atunci când zice: „Ca să arate în el lucrurile lui Dumnezeu”
adaugă „Mie Mi se cade să fac, până este ziuă, lucrurile
Celui Care M-a trimis pe Mine; căci vine noaptea, când
nimeni nu poate să lucreze”; adică, trebuie ca să Mă fac
cunoscut Eu Însumi, şi ca să fac tot ceea ce este capabil
să dovedească cum că Eu fac aceleaşi lucruri ca şi Tatăl
Meu, nu asemănătoare, ci aceleaşi; ceea ce arată o şi mai
mare egalitate, … Cine va îndrăzni deci să combată acum
această egalitate a Fiului, văzând că El este capabil de
aceleaşi lucruri ca şi Tatăl, care are puterea să le facă?
În sfârşit, nu numai că l-a format ochiul, nu numai că l-a
deschis, ci El i-a dat şi facultatea de a vedea, ceea ce face
să se vadă că El a insuflat şi sufletul. Căci dacă sufletul
nu lucrează, oricât de sănătos, oricât de întreg ar fi ochiul,
niciodată nu va vedea nimic” (Comentar la Evanghelia de
la Ioan de Sfântul Ioan Gură de Aur, trad. diac. Gheorghe
Băbuţ, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2005, p. 292).
În Predica de pe munte, Mântuitorul a spus că: „Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot
trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul
tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este
întuneric, dar întunericul cu cât mai mult!” (Mt. 6, 22-23).
Desigur că în acest caz, slava lui Dumnezeu se putea arăta
şi altfel, dar o astfel de minune, despre care nu s-a mai
văzut şi nu s-a mai auzit, arată în ea şi mai mult slava lui
Dumnezeu. „Ce! veţi zice voi, acest om a primit această
lipsă ca să se arate slava lui Dumnezeu? Dar, vă rog, ce
rău i s-a întâmplat lui? Dacă Domnul n-ar fi vrut să vină
el în lume, ce aţi avea voi de răspuns? Dar eu spun că
această orbire chiar i-a adus lui un bine: căci el a văzut
cu ochii sufletului. La ce le-a folosit evreilor să aibă ochii?
Văzând, ei erau ca nişte orbi care nu văd, şi şi-au atras
un chin mai mare. Dar orbirea ce rău i-a făcut acestuia?
Pentru că era orb, el şi-a primit vederea. Precum relele
din această viaţă nu sunt rele adevărate, la fel bunurile nu
sunt adevărate bunuri. Ci păcatul singur este rău, orbirea
dimpotrivă nu este nici un rău” (ibidem, p. 290), pentru că
ea nu l-a împiedicat pe orb să-l vadă pe Dumnezeu, însă
cei care au avut ochi au rămas în întuneric. Dar noi?
Părintele Gheorghe Ionașcu
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16 iunie – Duminică – Sf. Ier. Tihon, Episcopul Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu,
Episcopul Apoloniadei – Duminica a VII-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la
Sinodul I Ecumenic) – Sf. Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus)
Despre dreapta credință

Prima parte a ceea ce numește Biserica Rugăciunea arhierească a Mântuitorului se găsește în pericopa evanghelică
din duminica a VII-a după Paști, când facem pomenirea după
cuviință a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic.
Mântuitorul Hristos, știind că „a venit ceasul” preamăririi Sale prin patimi, moarte și Înviere, înalță către Tatăl
ceresc o cutremurătoare rugăciune pentru Sine, ca să fie
sfințit pentru Jertfă, pentru ucenicii Săi și pentru cei care
vor crede în El prin cuvântul lor. Se roagă ca toți „să fie
una” (v. 11), având ca model de unitate însăși unitatea
Sfintei Treimi. Sfântul Evanghelist Ioan reușește în stilul
caracteristic să întocmească un rezumat teologic despre
lucrarea mântuitoare a lui Hristos.
Acest mesaj al Evangheliei lui Ioan cuprins în Rugăciunea arhierească a lui Iisus ne descoperă „ascultarea până
la moarte” față de Tatăl, moartea reprezintă slava Tatălui,
ucenicilor li Se descoperă Tatăl în persoana Fiului, unitatea
lor în dragoste bazată pe comuniunea lor cu Hristos și cu
Dumnezeu.
Hristos este „Arhiereu în veac” (Psalmi 109, 4). Înălțat
la ceruri, în slava Tatălui, El rămâne Arhiereu mijlocitor
pentru noi oamenii, Arhiereu veșnic, deoarece Jertfa Sa
este veșnică. Hristos Cel Preamărit în ceruri stă pe Tronul
Slavei, dar rămâne Mielul înjunghiat (Ap. 5, 6, 12), rămâne
în stare de jertfă.
Duminica aceasta ne aduce spre pomenire pe cei 318
Sfinți Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Acesta a avut loc în
anul 325, la Niceea, având ca scop condamnarea ereziei
lui Arie. A fost organizat de primul împărat creștin din lume,
Sfântul Împărat Constantin cel Mare (306-337), împreună
cu mama sa, Elena, la cererea Sfinților Părinți. Anul 313,
prin Edictul de la Mediolanum (azi Milano), aduce libertate
creștinilor și Bisericii prin Sfântul Constantin cel Mare, un
eveniment crucial din viața Bisericii.
La scurt timp după acest moment, un preot cu numele
Arie, din Alexandria Egiptului, învăța că Iisus nu este adevărat
Dumnezeu, ci ar fi cea mai aleasă creatură a lui Dumnezeu
Tatăl, negând astfel dumnezeirea lui Iisus. Pentru că erezia
lui Arie începuse să cuprindă cât mai mulți creștini care erau
mai puțin inițiați în probleme teologice și chiar să amenințe
unitatea Bisericii. Astfel a fost necesară adunarea tuturor
ierarhilor din toată lumea pentru a discuta aceste credințe
neclare și pentru a fixa legi neschimbabile, numite dogme,
de asemenea să judece, să condamne toate abaterile de la
adevărata credință ce erau străine de învățăturile Sfintelor
Evanghelii și ca să excludă din Biserici, să dea anatema pe
toți ereticii care sfâșie unitatea de credință.
Ereticul Arie i-a silit așadar pe Sfinții Părinți să ia atitudine
în apărarea învățăturii adevărate a Bisericii, care, nemairăbdând hulele împotriva Mântuitorului și a Sfintei Treimi, au avut
ajutorul dreptcredinciosului împărat Constantin, ca să contribuie cu puterea sa imperială la liniștirea Bisericii lui Hristos.
Inspirat de Duhul Sfânt, Constantin a hotărât să organizeze
primul Sinod Ecumenic, pe cheltuiala Imperiului, invitând toți

ierarhii din Răsărit și Apus. Sinodul a fost deschis de însuși
Constantin și a durat toată vara, căci Sfinții Părinți s-au ostenit
mult ca să întoarcă pe eretici la Ortodoxie. Niceea, orașul
din apropierea viitoarei capitale a Imperiului, Constantinopol,
în Asia Mică, a adunat pe cei mai reprezentativi episcopi ai
Bisericii creștine, între care Atanasie al Alexandriei, Nicolae
din Mira Lichiei, Osius de Cordoba, din Spania, un episcop
din Tomis (Constanța de azi), daco-roman probabil, chiar și
delegația Papei Silvestru al Romei.
Chiar s-a întâmplat ca Sfântul Ierarh Nicolae cel din Mira
să-i dea o palmă lui Arie. Gestul lui l-a făcut pe împăratul
Constantin să-i ia omoforul și Evanghelia și să-l arunce în
temniță, pentru că a îndrăznit să lovească. Noaptea i S-a
arătat Mântuitorul în temniță și i-a dat Evanghelia, iar Maica
Domnului i-a pus omoforul pe umăr. Auzind aceasta împăratul, a doua zi și-a cerut iertare față de toți, văzând râvna
ierarhului pentru dreapta credință.
Sfântul Ierarh Spiridon, căutând să lămurească taina
Sfintei Treimi, a luat o cărămidă arsă, a făcut semnul Sfintei
Cruci, iar când a strâns cărămida în mână, focul s-a ridicat,
apa a căzut, iar pământul a rămas în mână. Focul închipuia
pe Tatăl, pământul pe Fiul Întrupat, iar apa pe Sfântul Duh.
Astfel Părinții au dogmatisit că cele 3 Persoane ale Sfintei
Treimi: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt deoființă și nedespărțite.
Ei au formulat aici primele 7 articole din Simbolul de credință
(Crezul) pe care îl rostim la fiecare Sfântă Liturghie (următoarele 5 articole fiind formulate la Sinodul al II-lea Ecumenic
de la Constantinopol din anul 381).
Arie a fost surghiunit în sudul Dunării, dar, nedorind să
asculte de Biserică, a fost aspru pedepsit de Dumnezeu, încât
i s-au vărsat măruntaiele și a murit cumplit.
Cinstirea Sfinților Părinți în această duminică ne îndeamnă la unitatea de credință la care ne cheamă Hristos și pe
care și-au dorit-o Sfântul Împărat Constantin și Sfinții Părinți
de la Sinodul I Ecumenic. Îndemn la unitate ne dă și Sfânta
Scriptură prin cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Străduiți-vă
să păstrați unitatea duhului întru legătura păcii. Un singur
Trup (Biserica) și un singur Duh, așa cum ați fost chemați
la o singură nădejde, a chemării voastre, un singur Domn,
o singură credință, un singur Botez, un singur Dumnezeu și
Tată al tuturor, Care este peste toți și prin toți și întru toți.”
(Ef. 4, 3-6) Biserica lui Hristos ne-a născut ca „prieteni ai
Domnului” prin baia Botezului și tot ea ne-a crescut și ne-a
învățat calea mântuirii.
O scurtă istorioară ne spune că un părinte cu viață sfântă
a intrat la rugăciune în biserică și a văzut altarul deschis și
un prunc ce stătea lângă Sfânta Masă cu cămașa ruptă.
„Cine ești tu, copile?”, a întrebat bătrânul. „Hristos, Mântuitorul lumii!”, a răspuns. „Și cine Ți-a rupt cămașa?”, întreabă
sihastrul. Iar Domnul i-a răspuns: „Mi-a rupt-o Arie, ereticul!”
și S-a făcut nevăzut.
Așadar, oricine propovăduiește altă Evanghelie decât cea
vestită de Hristos, de Apostoli și de Biserică, sfâșie cămașa
Domnului și-și agonisește osândă veșnică. Noi să slăvim cu
evlavie și dreaptă credință pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh,
Treimea cea deoființă și nedespărțită.
Părintele Marius Olivian Tănasie
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Păhărelul cu nectar

Pasărea-Dor
A fost odată o pasăre al cărei nume nu îl cunoştea nimeni…
Poate că cel dintâi om, Adam, uitase să îi dea şi ei unul, cum
le dăduse celorlalte păsări ce îi trecură prin faţa ochilor, în zborul
lor fericit pe deasupra Grădinii Raiului…
Dar de ce şi unde să fi stat ea ascunsă, asta nimeni nu poate
să ştie…
După nişte mii de ani de când şi-a instalat omul, în cârcoteli
şi vaiete, cortul pe pământ, se arătă şi pasărea cerului, cea necunoscută.
La început într-o plutire uşoară, apoi în scurte popasuri pe
crengile celor mai bătrâni şi mai singuratici copaci…
Cine apuca de o vedea se mira foarte de aşa înfăţişare de
pasăre.
Şi parcă s-ar fi cuvenit să aibă şi un cântec pe măsura frumuseţii penelor ei…
Dar pasărea era mută… Doar cântecele păsărilor vestite pentru
dulceaţa graiului o mai bucurau în singurătatea şederii ei, preţ de
câteva clipe, cât să-şi refacă puterile şi să-şi continue zborul…
Într-o zi fu zărită mângâind cu o aripă frunzele din vârful unui
stejar…
Vânătorul, care se mândrea că împuşcase la viaţa lui câte
un exemplar din fiecare specie rară, de data aceasta lăsă puşca
jos…

Şi, gură-cască, se aşeză colo sub stejar, cu ochii la zburătoarea
ce coborî un ram, şi încă unul, până i se lăsă pe umăr…
- Hei, pasăre misterioasă, zise omul cu tremur de uimire în
glas, ce-ai găsit tu la un păcătos de vânător ca mine?
Dar pasărea nu scoase nici măcar un ciripit…
Doar privirea ei parcă spunea ceva…
Dar cine s-o înţeleagă?
- Să ştii că ţi-aş da un nume, nimeri el, dar tare mi-e teamă să
nu supăr vreo rudă de-a dumitale… râse vânătorul de propria-i
neştiinţă…
Pasărea dădu o dată din aripi de parcă ar fi încuviinţat fericită…
- Ei, atunci ajută-mă, dacă vrei să te alint! zise omul, cuprins de
un sentiment nou pentru făptura ce i se lăsă pe genunchi, căutând
spre el cu doi sori umezi în loc de ochi…
Dintr-un fâlfâit de aripi fu din nou pe deasupra lui, rotindu-se
cu bucurie…
Ca să coboare iarăşi, într-o adiere plină de gingăşie şi de
blândeţe… în aşteptarea, parcă, a unui nume…
- Ştiu eu ce să zic, numai Dumnezeu te-ar putea boteza pe
tine, că eu nu mă pricep să te cuprind într-un biet cuvânt…
Dar, minune!
În momentul acela pasărea se desprinse de pământ, atingând
cerul…
Care se umpluse de stele…
Una mai frumoasă ca alta, cu aripi din raze de lumină, bătând pe loc, în timp ce pasărea din sufletul lui zbura, zbura către
casă…
Elia David

Din viața Moșului Gheorghe Lazăr

1. Psaltirea era cartea de rugăciuni cea mai iubită în viaţa bătrânului Gheorghe Lazăr. O ştia pe de rost din tinereţea sa şi o rostea
regulat în fiecare zi. Pe stradă, însă, bătrânul rostea psalmii în ison,
cu glas tare şi rar, zicând:
- Acum să începem drăguţele de rugăciuni ale catismei întâi!
După ce termina, adăuga:
- Acum să începem drăguţele de rugăciuni ale catismei a doua!
Aşa continua până termina Psaltirea. Apoi împărţea milostenie
şi se urca din nou în turn.
2. Spuneau ucenicii bătrânului că oamenii din oraş şi din împrejurimi, toţi îl cunoşteau şi se foloseau mult de viaţa lui aleasă. Tineri
şi bătrâni, săteni şi orăşeni, săraci şi bogaţi, cu toţii îl numeau de
obşte „Moşu Gheorghe”. Iar când trecea prin sate sau pe stradă, unii
îi sărutau Psaltirea pe care o purta permanent sub braţ, alţii îi dădeau
milostenie ca să se roage pentru ei, copiii se opreau din joacă, vitele
pe câmp stăteau o clipă din păscut, iar câinii niciodată nu lătrau după
el. Mulţi credincioşi îl petreceau, mergând cu evlavie în urma lui şi
ascultând psalmii pe care îi rostea în auz.
3. Spuneau aceiaşi ucenici că cea mai înaltă rugăciune a bătrânului era cea de noapte, pe care o făcea în biserică. Timp de
peste 30 de ani nu a lipsit niciodată noaptea de la biserică. Intra
la ora 11 înainte de miezul nopţii şi ieşea dimineaţa, între orele
patru-cinci. Oriunde înnopta, în oraşe, prin sate sau pe la mănăstiri, păstra cu sfinţenie această rânduială. Aceasta era rugăciunea
de foc a bătrânului Gheorghe Lazăr, pe care o săvârşea în taină,
neştiut de oameni.
4. Ucenicul său, Protosinghelul Damaschin Trofin din Mănăstirea
Neamţ, spunea următoarele:
- Fiind eu de loc din Piatra Neamţ, Moşul Gheorghe venea adesea în casa noastră. Într-o zi, pe când aveam 15 ani, a zis bătrânul
către tata:
- Drăguţă, lasă copilul deseară să se roage cu mine la biserică!
- Îl las, Moş Gheorghe. Şi am plecat împreună spre biserica
Sfântul Ioan Domnesc.
Noaptea, la ora 11, a deschis biserica şi ne-am încuiat înăuntru.
Pe mine m-a trimis la strană să citesc încet din Ceaslov, iar el a rămas
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în pronaos. Şi a stat acolo nemişcat, desculţ pe piatră, cu mâinile în
sus la rugăciune, două ceasuri. Eu mă uitam pe furiş la el, să văd
cum se roagă, dar nu înţelegeam ce zice. Apoi a zis câteva catisme
din Psaltire. Apoi a lăsat Psaltirea şi zicea către fiecare sfânt din
calendar această scurtă rugăciune:
- Sfinte preacuvioase părinte (numele), roagă-te lui Dumnezeu
pentru noi, păcătoşii!
Pe urmă a început să pomenească pe de rost pe toţi oamenii care
i-au dat milostenie în ziua trecută, fără a uita vreun nume. Pentru
fiecare făcea o închinăciune şi zicea această rugăciune:
- Preasfântă Treime, miluieşte pe cutare care m-a miluit pe
mine păcătosul! Apoi şi-a pus cojocul, Psaltirea şi toiagul în strană
şi a început să facă metanii cu rugăciunea lui Iisus, mai mult de un
ceas. Iar când a observat că se luminează de ziuă, s-a apropiat de
mine şi mi-a zis:
- De acum, hai să mergem, drăguţă!
5. Pe lângă rugăciune şi milostenie, Moşul Gheorghe Lazăr
avea şi o mare nevoinţă trupească, prin care întrecea pe toţi. Vară
şi iarnă umbla desculţ şi descoperit, oricât de cald sau de ger ar fi
fost. Iarna ieşeau aburi de pe creştetul său, iar zăpada şi gheaţa i
se topeau sub tălpi, încât toţi se minunau de aceasta şi slăveau pe
Dumnezeu. Spuneau părinţii care l-au cunoscut şi bătrânii oraşului
că Moşul Gheorghe nu a fost niciodată bolnav, căci darul Domnului
era cu dânsul.
6. Pe când trăia încă în Transilvania, s-a dus iarna desculţ peste
Carpaţi, la Schitul Peştera Ialomicioarei. Acolo, văzând că biserica
nu are sobă, a zis egumenului:
- Cum staţi în biserică fără foc?
- Nu avem bani să cumpărăm o sobă, a răspuns. Atunci Moşul
Gheorghe a cumpărat o sobă de teracotă din Sinaia şi a dus-o la
schit.
Trecând odată printr-un sat în timp de iarnă şi văzându-l oamenii
desculţ, i-au zis:
- Moş Gheorghe, vrei să-ţi cumpărăm noi nişte opinci?
- Lasă drăguţă, a răspuns bătrânul, că picioarele mele sunt mai
calde ca ale voastre!
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23 iunie – Duminică – Pogorârea Sfântului Duh
(Cincizecimea sau Rusaliie) – Duminica a VIII-a după Paşti
(a Pogorârii Sfântului Duh) – Sf. Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12

„Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează
cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din
pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă
nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea,
ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva
din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din
Betleem, cetatea lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă,
dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi la farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi
adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Şi le-au răspuns deci
fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei?
Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai
înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai
întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că
din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt
Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”
Duminica cea Mare!
Cel care cunoaşte cât de puţin din tainele vieţii creştine,
trăind într-o permanentă comuniune cu Dumnezeu prin Sfânta
Sa Biserică, ştie că fiecare zi din săptămâna sfintelor pătimiri,
din săptămâna mare, este considerată ca zi mare, astfel: ziua
de luni este numită Sfânta şi marea zi de luni, marţi la fel şi tot
aşa până sâmbătă inclusiv. Numai că ziua de Duminică a Învierii este numită Sfânta şi marea Duminică a Paştilor, dar totuşi
Duminica mare este considerată ziua de Duminică a Pogorârii
Sfântului Duh. De ce? Pentru că, de fapt, Duhul Sfânt Se pogoară
şi desăvârşeşte lucrarea de mântuire realizată de Domnul nostru
Iisus Hristos, iar prin lucrarea Duhului Sfânt, Învierea devine un
bun al întregii omeniri. Cu alte cuvinte, prin Pogorârea Duhului
Sfânt, se pune început sălăşluirii lui Hristos Cel înviat şi înălţat
la cer în celelalte persoane umane şi prin aceasta începutul Bisericii. Căci Biserica este extinderea lui Hristos prin Duhul Sfânt
în celelalte persoane umane, care sunt astfel cuprinse în Trupul
tainic al lui Hristos, devenind mădulare ale trupului Lui. Acesta
este considerat momentul naşterii Bisericii când cele peste trei
mii de suflete primesc la Botez prin harul Duhului Sfânt pe Hristos
în adâncul fiinţei lor, mai precis în inima lor unde Hristos intră
dincolo de catapeteasmă în cămara cea mai ascunsă a inimii,
ca înaintemergător la Botez. Sfânta Evanghelie ne adresează
şi nouă, celor însetaţi de veşnicie, chemarea pe care Domnul a
făcut-o în Templul din Ierusalim iudeilor adunaţi la praznic, de a
bea din apa cea vie.
Praznicul acesta era Sărbătoarea corturilor, care dura 8 zile,
şapte ţinea sărbătoarea propriu-zisă, iar în a opta, considerată
ziua cea mare a praznicului, avea loc o adunare solemnă care
încheia sărbătoarea. „Sărbătoarea corturilor era numită astfel
pentru că la această sărbătoare evreii îşi făceau – şi îşi fac
încă şi astăzi iudeii care ţin la tradiţie – corturi care să le aducă aminte de sălăşluirea lor în corturi la ieşirea din Egipt. Iată
prescripţia referitoare la această sărbătoare din Lev. 23, 42-43:
„Să locuiţi şapte zile în corturi; tot israelitul băştinaş să locuiască
în corturi, ca să ştie urmaşii voştri că în corturi am aşezat Eu
pe fiii lui Israel, când i-am scos din pământul Egiptului. Eu sunt
Domnul Dumnezeul vostru”. Este vorba, desigur, nu numai de
o comemorare a Exodului, ci şi, totodată, de un timp cu valoare
profetică. Iudeii se sălăşluiau în corturi pentru a nu uita că viaţa
în trup este, de fapt, un continuu Exod, că ei sunt aici, pe pământ,
numai nişte „străini şi călători”, şi că parcursul vieţii pământeşti nu
este altceva decât calea spre Patria cea adevărată, adică spre
Patria cerească (cf. Evr. 11, 13-16)” (Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc,
Meditaţii la Evangheliile Duminicilor Triodului şi Penticostarului,
Ed. Teofania, Sibiu, 2008, pp. 176-177).

Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce
crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge
din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau
să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul,
pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. Aceasta înseamnă că
pogorârea Duhului Sfânt este urmarea preamăririi Mântuitorului
prin Jertfă, Înviere şi Înălţare. Astfel că lumea cuprinde două perioade distincte, una în care nu era încă dat Duhul şi alta în care
este dat Duhul şi poate fi numită „perioada sau epoca Duhului
Sfânt”. Prezent la creaţie când „se purta deasupra apelor”, Duhul
va părăsi omenirea care se va depărta tot mai mult de Dumnezeu, chiar zilele vieţii omului se vor împuţina din acest motiv, aşa
încât cartea Facerii consemnează că „Domnul Dumnezeu a zis:
„Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru
că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de
ani!” (Fc. 6, 3). Totuşi Duhul nu va părăsi definitiv pe om, căci
profeţii tot prin Duhul lui Dumnezeu au lucrat atâtea minuni,
întreaga creaţie fără Duhul lui Dumnezeu se întoarce în ţărână,
în timp ce trimiterea Acestuia înseamnă înnoirea creaţiei „lua-vei
duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. Trimite-vei
duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului” (Ps. 103,
29-30). Apostolii până la primirea Duhului au săvârşit minuni
prin puterea Mântuitorului Hristos, spre deosebire de trimiterea
la propovăduirea Evangheliei şi la săvârşirea Sfintelor Taine,
când le va zice „Luaţi Duh Sfânt…”.
Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur precizează „atunci când Iisus
Hristos i-a trimis pe Apostolii Săi, nu este scris că le-a dat pe
Duhul Sfânt, ci le-a dat putere, zicând: „Vindecaţi pe cei leproşi,
alungaţi diavolii, înviaţi morţii; în dar aţi luat, în dar să daţi” (Mt.
10, 1, 8). Ori, toată lumea ştie că Duhul Sfânt a fost dat profeţilor,
dar la fel nu trebuie să ignorăm faptul că acest har era dat cu
măsură, că el a fost luat şi că a încetat de pe pământ în ziua în
care s-a zis: „Iată se lasă pustie casa voastră” (Mt. 23, 38); şi
că înainte de această zi, chiar Duhul Sfânt a început să-Și facă
simţită mai rar lucrarea Sa. Nu mai erau profeţi printre evrei, şi
dacă se aflau, harul lor, virtutea lor nu se întindea decât peste
lucrurile sfinte şi mântuitoare. Evreii deci, fiind lipsiţi de harul
Duhului Sfânt, a sosit o vreme când El Se revărsa peste oameni
cu mai mult belşug, şi după răstignirea Mântuitorului, El a început
să Se arate mai mult, nu numai cu mult mai mult belşug, ci încă şi
prin haruri mult mai mari şi mai strălucite…; căci sfinţii Legii Vechi
primeau de asemenea Duhul Sfânt, dar ei nu-l trimiteau altora,
pe când Apostolii au umplut lumea întreagă cu El (Comentar la
Evanghelia de la Ioan de Sfântul Ioan Gură de Aur, trad. diac.
Gheorghe Băbuţ, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2005, p. 263);
cu alte cuvinte, cel care va primi Duhul Sfânt se face în el izvor,
iar cei care vor bea din el vor primi viaţă veşnică.
Părintele Gheorghe Ionașcu
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Știați că, dacă cineva de altă credință dorește să se facă ortodox, rânduiala trecerii la Ortodoxie
cuprinde și o asemenea mărturisire de credință în scris, ca cea de mai jos?

Mărturisire de credință
Subsemnata/ul _____________________________________ de religie creştină, cult ________,
de bună voie şi nesilit(ă) de nimeni, cer să fiu acceptat(ă) în credinţa ortodoxă, primind astăzi:__________ Rânduiala primirii la credinţa ortodoxă şi Sfânta Taină a Mirungerii, în biserica
parohiei ___________ din _________, jud. _______.
Pentru aceasta mărturisesc:
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor
şi nevăzutelor.
Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai
înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar
nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de
la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu
Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică. Mărturisesc un Botez, spre iertarea
păcatelor.
Aştept învierea morţilor. Și viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Adaug din nou a mărturisi împreună cu Sfânta Evanghelie, că Duhul Sfânt purcede numai de
la Tatăl şi prin urmare lepăd adăugirea: Și de la Fiul.
Mărturisesc şi primesc cu evlavie cele şapte Taine ale Sfintei Biserici Ortodoxe, adică: Botezul,
Ungerea cu Sfântul Mir, Împărtăşirea, Pocăinţa (Mărturisirea), Maslul, Preoţia şi Cununia, prin care
iau har de la Dumnezeu cei ce le primesc cu credinţă.
Mărturisesc că în dumnezeiasca Liturghie se aduce lui Dumnezeu jertfă bineprimită pentru cei
vii şi pentru cei morţi.
Mărturisesc că, sub chipul pâinii şi al vinului, în Sfânta Împărtăşanie, este tot şi întreg Mântuitorul Hristos, şi că cei ce se împărtăşesc cu ele se împărtăşesc cu adevărat cu Trupul Lui şi cu
Sângele Lui, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa veşnică.
Mărturisesc trei cete ale sufletelor care s-au mutat din această viaţă: întâi a sfinţilor, pe care se
cuvine a-i cinsti şi a-i chema prin rugăciune ca pe mijlocitorii noştri la Dumnezeu, ale căror moaşte
se cuvine a le cinsti; a doua, a sufletelor necredincioşilor şi a creştinilor care au trăit păgâneşte
şi au murit fără pocăinţă, a căror parte este iadul şi focul gheenei; a treia ceată de suflete este a
acelora care au murit în pocăinţă, dar grăbindu-i moartea n-au apucat a-şi face canonul pentru
păcatele lor şi a dovedi cu fapta îndreptarea lor. Pentru aceştia Sfânta Biserică, prin jertfa cea fără
de sânge a Mântuitorului lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, prin rugăciuni, prin milostenie şi prin
alte binefaceri în numele lor, le mijloceşte de la Dumnezeu iertare.
Cred şi mărturisesc că sfintele icoane ale lui Hristos, ale pururea Fecioarei Maria, Născătoarea
de Dumnezeu, şi ale tuturor sfinţilor, se cuvine a le cinsti, nu cu cinstirea supremă (adorare) care
se cuvine numai dumnezeirii [Sfintei Treimi]; şi că cinstea dată lor trece la chipul celui ce este
zugrăvit.
În sfârşit, cred şi mărturisesc toate cele ce Sfânta Biserică învaţă a crede şi a mărturisi, şi mă
leg prin aceasta că voi păzi această credinţă în toată viaţa mea şi o voi lăsa şi copiilor mei, ca o
moştenire nepieritoare.
Pentru care şi adeveresc cu însăşi a mea semnătură.
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30 iunie – Duminică – Soborul Sf. 12 Apostoli – Sf. Ier. Ghelasie
de la Râmeţ – Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor)
– Sf. Ev. Matei 10, 32-33 şi 37-38; 19, 27-30

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu
pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu
Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât
pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de
Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a
zis: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi,
cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi
pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi,
sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi
va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.”
Despre sfinţi şi sfinţenie
Înainte de venirea lui Hristos pe pământ, lumea cunoştea doar moartea şi moartea cunoştea lumea. Totul era
adăpat, biruit şi înrobit de păcat şi de moarte.
Oamenii vieţuiau în înfricoşătoarea temniţă a morţii
şi toţi se găseau neputincioşi şi robi ai morţii. Doar prin
venirea Domnului, Hristos-Dumnezeu Cel întrupat, ni s-a
vădit viaţa cea veşnică nouă, celor ce „am văzut-o cu ochii
noştri şi mâinile noastre am pipăit-o.” (I Ioan 1, 1-2)
Astfel, putem să trăim deja de aici de pe pământ viaţa
veşnică.
Pentru noi aşadar, singura noastră viaţă adevărată
este viaţa în singurul Dumnezeu adevărat şi în Domnul
Iisus Hristos. Hristos-Omul are puterea să mărturisească
şi să garanteze: „Amin, Amin zic vouă: Cel ce crede în
Mine are viaţă veşnică” şi „s-a mutat din moarte la viaţă”
(Ioan 6, 47 şi 5, 24).
Viaţa începe cu Învierea lui Hristos pentru că este viaţă
care nu se sfârşeşte cu moartea. Rodul credinţei în Hristos
şi în viaţa veşnică ne duce la sfinţenie, pe măsura nevoinţei
credinţei „în Cel Înviat”. Ce este al sfinţilor este mai întâi
al lui Hristos. De este sufletul, acela este mai întâi al lui
Hristos. Viaţa după Evanghelie, viaţa sfântă, este viaţa
rânduită pentru creştini. Toţi primim chemare la sfinţenie,
la sfinţire cu desăvârşire, cu duhul şi cu trupul.
Aşa ne cheamă Scriptura prin glasul Sfântului Apostol
Petru: „Ci după Sfântul care v-a chemat pe voi, fiţi şi voi înşivă
sfinţi în toată petrecerea vieţii”. (I Petru 1, 15) Sfinţii cei ce
vieţuiesc în Hristos săvârşesc faptele lui Hristos: „Toate le
pot întru Hristos, Cel ce mă întăreşte”. (Filipeni 4, 13)
Aşa vindeca Sfântul Apostol Petru pe bolnavi doar cu
umbra sa, aşa Sfântul Marcu Atenianul doar prin cuvânt
a mişcat muntele. Aşa viaţa dumnezeiască a devenit viaţa omului şi puterea dumnezeiască a devenit şi puterea
omului. Vieţile sfinţilor ne arată aceste persoane care
s-au umplut de Hristos Dumnezeu şi care, prin prezenţa
lui Hristos, au devenit persoane sfinte prin vieţuirea lor
evanghelică. Au mutat adevărurile evanghelice în viaţa
lor omenească, Evanghelia a devenit viaţa lor, cetatea
lor fiind în ceruri. Au păşit pe pământ, dar se găseau deja
în ceruri. Sfinţii sunt mărturiile vii şi veşnice despre viaţa
cea nouă în Hristos, o viaţă plină de har şi sfântă. Hristos
Dumnezeu-Omul este izvorul vieţii nemuritoare, iar în
viaţa sfinţilor toate sunt obişnuite ca în Evanghelie, dar şi

uimitoare ca în Evanghelie.
Cercetându-le vieţile, îi găsim adeseori ca pe îngeri întrupaţi, odihnindu-se în Dumnezeu, căci şi „Dumnezeu întru
sfinţi Se odihneşte”. (I Petru 4, 14) Acolo unde sunt ei este
şi Dumnezeu, căci „Dumnezeu stă în mijlocul dumnezeilor”.
(Psalmi 81, 1) În fiecare dintre sfinţi a înflorit prin Cruce
lemnul vieţii. După tâlhar, prin Cruce am intrat în Rai, doar
în Hristos, Purtătorul Crucii. Citindu-le vieţile, ne adâncim în
adevăruri grăitoare, găsim putere harismatică, găsim bucuria
duhovnicească şi odihnă. Nu mai e nici durere, nici întristare,
nici suspin, ci „pace şi bucurie în Duhul Sfânt”. (Romani 14,
17) Doar în viaţa sfântă găsim biruinţa câştigată împotriva
păcatului. În ei Se sălăşluieşte Duhul Sfânt, care lucrează
„în toţi şi în toate”. (I Cor. 12, 11)
De ne găsim cu sufletele însetate, apoi aici găsim cele
necesare pentru a ne sătura de dreptate şi adevăr veşnic.
De ne-am pierdut credinţa, aici vom găsi hrana de care
nu ne vom mai găsi flămânzi. De avem vrăjmaşi, sfinţii ne
dau puterea şi tăria de a mărturisi. De ne aflăm bolnavi,
găsim vindecare de orice boală şi medicament la orice
patimă. Între sfinţi vedem copii sfinţi, fecioare sfinte, bătrâni
sfinţi, familii sfinte, păstori sfinţi, împăraţi sfinţi, săraci şi
bogaţi sfinţi. Din viaţa lor aflăm că existenţa noastră ca
oameni pe pământ are mari dimensiuni. Ne întindem de la
diavol până la Dumnezeu, putem deveni dumnezei după
har sau diavoli după voia noastră liberă. Aşa cum fiecare
păcat devine pentru noi un mic iad, aşa şi fiecare virtute
devine un mic Rai pentru suflet. Sfinţii au cunoscut Taina
singurului Om desăvârşit şi prin aceasta au cunoscut taina
tuturor oamenilor.
Dacă vrem să ne căutăm şi pe noi într-un mod adevărat, atunci să ne căutăm prin vieţile sfinţilor. Cu ei putem
călători pe drumul de la iad la Rai, căci în fiecare dintre
sfinţi Hristos Se repetă. Chemarea noastră la sfinţenie
este de fapt de a repeta și noi viața lui Hristos.
Așa ne poruncește dumnezeiescul Apostol: „Fiți următori mie, precum și eu lui Hristos”. (I Cor. 11, 1) În ziua
cinstirii vieții și faptelor lor de sfințenie, să ne aducem
aminte că trăirea noastră trebuie să o facem „împreună cu
toți sfinții” cu ajutorul și călăuzirea lor având să o pomenim
cu ei toți pe Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, Mărita
Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea
Fecioara Maria. Doar așa vom putea ca „pe noi înșine și
unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu
să o dăm”. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
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Când mama devine mormânt

Mama și tatăl sunt împreună-creatori cu Dumnezeu, mai ales în momentul în care cei doi zămislesc
un prunc. Dăruit de Dumnezeu, în pântecele mamei,
copilul trebuie privit drept un ajutor încredințat ambilor părinți, spre mântuire.
Chiar dacă pruncul este zămislit prin suflarea de
viață dată de Dumnezeu, el depinde în mare măsură de voia părinților, care pot lua hotărârea de a-l
ține în viață sau de a-l omorî. Astfel, trupul mamei
poate rămâne pământ viu, ori se poate preface în
mormânt.
Când mama devine mormânt
Părintele Porfirie Bairaktaris, într-un cuvânt
duhovnicesc, spune: „Să le spui mamelor cât de
mult le-a cinstit Dumnezeu, Care
le-a învrednicit să devină mame.
Din momentul în care poartă în
pântece embrionul conceput, au
o a doua viață. Să vorbească
pruncului încă nenăscut și să-l
mângâie, prin propriul lor pântece, iar fătul va simți mângâierea
în chip tainic.”
Trupul mamei este pământul
viu în care tatăl sădește o nouă
sămânță de viață, care, binecuvântată de Dumnezeu cu suflare
de viață, ia chip de prunc (om
deplin). Iubirea lui Dumnezeu
aduce la viață un om care nu a
mai existat niciodată și nu va mai
exista vreodată, un suflet unic a
cărui taină nu poate fi cunoscută mai înainte de vreme. La rândul ei, iubirea părinților hrănește în chip
real viața trupească și sufletească a pruncului.
Dacă iubirea lui Dumnezeu este întotdeauna
dătătoare de viață, iubirea părinților nu este însă
tot timpul întreținătoare a vieții primite. Când ajunge mutilată de păcate egoiste, așa-numita „iubire”
a părinților se face dătătoare de moarte. Astfel,
din motive închipuite, iubirile mutilate ale părinților
își jertfesc pruncii pe altarul poftelor trupești și al
egoismului.
Prin iubire, copilul primește viață, iar prin păcat,
el primește moarte.
Întărindu-se în păcate, părinții nu mai pot vedea
taina vieții dăruită lor de Dumnezeu, ca prunc nou.
Apoi, când taina vieții nu mai este înțeleasă, părinții
ajung să ia cu ușurință hotărârea de „a scăpa” de
noul prunc, omorându-l prin avort. În cazul acesto-

ra, pruncul nu mai este văzut ca rod al dragostei
părinților și al binecuvântării lui Dumnezeu, ci ca
un „corp străin” care se pune în calea planurilor de
viitor ale celor doi părinți.
Din clipa în care părinții hotărăsc să omoare
pruncul, trupul mamei se întunecă, pregătindu-se
să devină mormânt. Dacă, până în clipa avortului,
inima mamei nu simte chemarea lui Dumnezeu
și „strigătul mut „ al pruncului, trupul ei devine cu
adevărat mormânt, înghițind viața pruncului.
Deoarece, prin harul primit în Taina Nunții, bărbatul și femeia ajung să formeze „un singur trup”,
în chip firesc, nașterea de prunci este, în egală
măsură, lucrarea amândurora, iar avortul nu poate
fi socotit decât tot al amândurora, dacă nu chiar mai
mult al bărbatului, ca unul ce este „cap al femeii”,
deci înzestrat cu puterea de a-și
conduce familia pe calea cea
strâmtă care duce în Împărăția lui
Hristos. Pentru aceasta, bărbatul
este adesea cel ce sapă mormânt
în trupul femeii.
Maternitatea și paternitatea, fiind adânc înrădăcinate în conștiința
umană, amintirea pruncului omorât
va rămâne veșnic vie în sufletul
celor doi părinți. Această conștiință
este cheia care le poate deschide
oricând ușile pocăinței, afară de
care nu există mântuire. Deoarece
însă pocăința implică smerenie și
jertfire de sine, mulți o refuză, căutând să se afișeze cât mai demni
înaintea celorlalți și a lor înșiși.
Acestora din urmă, fie mame, fie tați, li se
potrivește cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos,
adresat fariseilor: „Vai vouă, cărturarilor și fariseilor
fățarnici! Că voi curățiți partea din afară a paharului
și a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire și de
lăcomie. Fariseule orb! Curăță întâi partea dinăuntru
a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din
afară. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că
semănați cu mormintele cele văruite, care pe din
afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline
de oase de morți și de toată necurăția. Așa și voi,
pe dinafară vă arătați drepți oamenilor, înăuntru
însă sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege. Vai
vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că sunteți ca
mormintele ce nu se văd, și oamenii, care umblă
peste ele, nu le știu” (Matei 23, 25-28).
Teodor Danalache, crestinortodox.ro
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Prinos de recunoștință
– Eroilor Neamului românesc –

În fiecare an, de marele praznic al Înălțării Domnului (13 iunie a.c.), sărbătorim și Ziua Eroilor.
Printre datoriile noastre, ca români şi creştini
ce suntem, se numără şi datoriile faţă de Stat,
sau mai frumos spus, faţă de patria noastră,
România. Ştim din Sfânta Scriptură că Statul
sau „stăpânirea”, adică conducerea ţării, este
de la Dumnezeu: „Nu este stăpânire decât de la
Dumnezeu” (Rom. 13, 1). Scopul stăpânirii este
garantarea „traiului laolaltă a locuitorilor din hotarele sale, grija pentru bunăstarea lor spirituală
şi materială, înlesnindu-le să se pregătească
temeinic pentru o muncă utilă, după aptitudinile

fiecăruia, ocrotindu-le drepturile şi libertăţile
fireşti”. Ţinând cont de cele de mai sus, ne dăm
seama că avem şi noi datorii faţă de patrie, dintre
care cele principale sunt: „să ne iubim Patria,
adică pământul pe care ne-am născut şi pe care
trăim, precum şi poporul din care facem parte; să
respectăm legile statului şi pe ocârmuitorii lui; să
muncim temeinic; să ne plătim la vreme datoriile
ce ne revin pentru sporirea binelui obştesc; să
fim gata de orice jertfă pentru a ne apăra patria
la nevoie” („Rugăciuni şi învăţături de credinţă
ortodoxă”, Editura Mitropoliei Olteniei, 1988,
pag. 577-579).
Cei ce au dovedit cu prisosinţă îndeplinirea
acestor două datorii (să-şi iubească Patria şi să
fie gata de orice jertfă pentru a–şi apăra patria
la nevoie) sunt tocmai cei pe care îi comemorăm
azi, 13 iunie – Eroii neamului.

Dintre cei plecaţi pe front, mulţi şi-au dat viaţa
pentru dragostea de patrie. Ceilalţi şi-au făcut şi
ei datoria şi Dumnezeu a binevoit să-i aducă vii
înapoi. Ei sunt Eroii noștri, printre ei se numără
și veteranii de război. Dintre aceștia din urmă,
unii s-au întors acasă cu mintea zdruncinată,
alţii cu răni ale trupului sau ale sufletului sau
mulţi şi cu trupul şi cu sufletul pline de răni, răni
pe care numai maica noastră Biserica le poate
tămădui.
Știm că războiul nu face învingători, ci aduce moartea, creează victime de ambele părţi.
Pentru jertfa lor, ei merită aprecierea noastră,
merită să-i salutăm cu
respect, ridicându-ne pălăria în faţa lor. Întâlneşti
adesea dintre ei în Biserici
sau pe stradă, purtând cu
mândrie medaliile primite
pe pieptul lor. Le merită,
căci au plătit preţ de sânge. Celor încă în viață să
le dăm cinstea cuvenită,
iar pentru cei plecați prematur dintre noi și trecuți
la cele veșnice să facem
parastasele rânduite și,
mai ales, să le cinstim memoria prin fapte vrednice
de numele lor, ca semn al
dragostei ce le-o purtăm.
Astăzi, la aniversarea celor vii și la pomenirea
celor morți dintre Eroii Neamului, să le arătăm
tuturor iubirea şi preţuirea noastră şi să ne rugăm
pentru ei bunului Dumnezeu ca să-i călăuzească
pe cei dintâi pe calea mântuirii, iar celor din urmă
să le așeze sufletele în Rai, „la loc de verdeață,
la loc de odihnă (binemeritată – n. n.), unde nu
este durere (căci au avut parte de ea în timpul
vieții vremelnice – n. n.), nici întristare, nici suspin, ci VIAȚĂ fără de sfârșit”.
Radu-Bogdan Buțu

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

Duminică, 2 iunie – Acatistul Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor.
9 iunie – Despre actele biometrice.
16 iunie – Despre sfinți, eroi și patrie.
23 iunie – Studiu biblic – Sf. Ev. Marcu, cap. 8.
30 iunie – Acatistul tuturor sfinților. INFO: 0768.35.76.75.
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