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Editorial

Niciodată nu judeca pe nimeni! (Pildă)

Un doctor intrase grăbit în spital, după ce fusese telefonat pentru o intervenţie chirurgicală urgentă. El a răspuns
apelului cât mai curând posibil, şi-a schimbat hainele şi a
mers direct la blocul de operaţie.
L-a găsit pe tatăl băiatului plimbându-se pe coridor,
aşteptând medicul. Văzându-l, tatăl a strigat: „De ce v-a
luat aşa mult timp să veniţi? Nu ştiţi că viaţa fiului meu
este în pericol? Nu aveţi simţul responsabilităţii?”
Medicul a zâmbit şi a spus: „Îmi pare rău, nu eram în
spital, şi am venit cât de repede am putut, după ce am
primit apelul. Iar acum, mi-aş dori să vă calmaţi, pentru
a-mi putea face treaba.”
„Să mă calmez?! Dacă fiul dumneavoastră ar fi în camera asta acum, v-aţi calma? Dacă propriul fiu v-ar muri
acum, ce aţi face??” a spus tatăl furios.
Doctorul a zâmbit iar şi a răspuns: „Voi spune ceea ce
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Iov a zis în Cartea Sfântă – „Gol am ieşit din pântecele
mamei mele, şi gol mă voi întoarce în sânul pământului,
binecuvântat fie Numele Domnului.” Doctorii nu pot prelungi viaţa. Duceţi-vă şi mijlociţi pentru fiul dumneavoastră,
noi vom face tot ce putem prin harul lui Dumnezeu.”
„A da sfaturi când nu suntem îngrijoraţi e foarte uşor”,
a murmurat tatăl.
Operaţia a durat câteva ore, după care medicul a
ieşit fericit. „Slavă Domnului! Fiul dumneavoastră este
salvat!” Şi fără să aştepte răspunsul tatălui, şi-a văzut
de drum, fugind. „Dacă aveţi vreo întrebare, întrebaţi-o
pe asistentă!”
„De ce este aşa arogant? Nici nu a aşteptat câteva
minute pentru a-l întreba despre starea fiului meu”, a
comentat tatăl, când a întâlnit-o pe asistentă la câteva
minute după ce medicul plecase.
Asistenta a răspuns, curgându-i lacrimi pe faţă: „Fiul
său a murit ieri într-un accident de maşină, era la înmormântare atunci când l-am sunat pentru operaţia fiului tău.
Iar acum, că a salvat viaţa fiului tău, a plecat fugind pentru
a termina înmormântarea fiului său.”
NICIODATĂ NU JUDECA PE NIMENI, deoarece niciodată nu ştii cum e viaţa unora, sau ce se întâmplă, sau
prin ce trec...
http://vremurivechisinoi.blogspot.ro

Să cunoaștem Scripturile! – studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 9

1. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii,
din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu
vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere.
2. Şi după şase zile a luat Iisus cu Sine pe Petru
şi pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus într-un munte înalt, de o
parte, pe ei singuri, şi S-a schimbat la faţă înaintea lor.
3. Şi veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare, albe
foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi aşa pe pământ
înălbitorul.
4. Şi li s-a arătat Ilie împreună cu Moise şi vorbeau
cu Iisus.
5. Şi răspunzând Petru, a zis lui Iisus: Învăţătorule,
bine este ca noi să fim aici; şi să facem trei colibe: Ţie
una şi lui Moise una şi lui Ilie una.
6. Căci nu ştia ce să spună, fiindcă erau înspăimântaţi.
7. Şi s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas
din nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe
Acesta să-L ascultaţi.
8. Dar, deodată, privind ei împrejur, n-au mai văzut
pe nimeni decât pe Iisus, singur cu ei.
continuare în pagina 2
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Sfânta Evanghelie după Marcu
urmare din pagina 1
9. Şi coborându-se ei din munte, le-a poruncit ca
nimănui să nu spună cele ce văzuseră, decât numai când
Fiul Omului va învia din morţi.
10. Iar ei au ţinut cuvântul, întrebându-se între ei: Ce
înseamnă a învia din morţi?
11. Şi L-au întrebat pe El, zicând: Pentru ce zic fariseii
şi cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?
12. Iar El le-a răspuns: Ilie, venind întâi, va aşeza
iarăşi toate. Şi cum este scris despre Fiul Omului că va
să pătimească multe şi să fie defăimat?
13. Dar vă zic vouă că Ilie a şi venit şi i-au făcut toate
câte au voit, precum s-a scris despre el.
14. Şi venind la ucenici, a văzut mulţime mare împrejurul lor şi pe cărturari sfădindu-se între ei.
15. Şi îndată toată mulţimea, văzându-L, s-a spăimântat şi, alergând, I se închina.
16. Şi Iisus a întrebat pe cărturari: Ce vă sfădiţi între voi?
17. Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule,
am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut.
18. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face
spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi
am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut.
19. Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe
voi? Aduceţi-l la Mine.
20. Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul
îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând.
21. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de
când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie.
22. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca
să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de
noi.
23. Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă
celui ce crede.
24. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi:
Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele.
25. Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat
duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el!
26. Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar
copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit.
27. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el
s-a sculat în picioare.
28. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim?
29. El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu
poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.
30. Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El
nu voia să ştie cineva.
31. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul
Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar
după ce-L vor ucide, a treia zi va învia.
32. Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L
întrebe.
33. Şi au venit în Capernaum. Şi fiind în casă, i-a
întrebat: Ce vorbeaţi între voi pe drum?
34. Iar ei tăceau, fiindcă pe cale se întrebaseră unii
pe alţii cine dintre ei este mai mare.
35. Şi şezând jos, a chemat pe cei doisprezece şi
le-a zis: Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din urmă
dintre toţi şi slujitor al tuturor.
36. Şi luând un copil, l-a pus în mijlocul lor şi, luându-l
în braţe, le-a zis:
37. Oricine va primi, în numele Meu, pe unul din aceşti

copii pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte, nu pe
Mine Mă primeşte, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
38. Şi I-a zis Ioan: Învăţătorule, am văzut pe cineva
scoţând demoni în numele Tău, care nu merge după noi,
şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi.
39. Iar Iisus a zis: Nu-l opriţi, căci nu e nimeni care,
făcând vreo minune în numele Meu, să poată, degrabă,
să Mă vorbească de rău.
40. Căci cine nu este împotriva noastră este pentru
noi.
41. Iar oricine vă va da să beţi un pahar de apă, în
numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic
vouă că nu-şi va pierde plata sa.
42. Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care
cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o
piatră de moară şi să fie aruncat în mare.
43. Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine
îţi este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile
având, să te duci în gheena, în focul cel nestins.
44. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.
45. Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai bine
îţi este ţie să intri fără un picior în viaţă, decât având
amândouă picioarele să fii azvârlit în gheena, în focul cel
nestins,
46. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.
47. Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi
este ţie cu un singur ochi în împărăţia lui Dumnezeu, decât,
având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului.
48. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.
49. Căci fiecare (om) va fi sărat cu foc, după cum
orice jertfă va fi sărată cu sare.
50. Bună este sarea; dacă însă sarea îşi pierde puterea, cu ce o veţi drege? Aveţi sare întru voi şi trăiţi în
pace unii cu alţii.
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7 iulie – Duminică – Sf. Mare Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi
Acachie; Sf. Mc. Evanghel – Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinţilor Români)
– Sf. Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli) - Veniţi după Mine!
Această chemare adresată de Mântuitorul Sfinţilor Apostoli se
repetă fiecărui om în parte în mod special şi întregii omeniri în general. Fiecare însă are o chemare deosebită, specială, care ţine seamă
şi de răspunsul pe care omul îl dă la chemarea lui Dumnezeu. Deşi
Dumnezeu este atotştiutor, El nu adresează chemarea în funcţie de
acest atribut al Său, căci în felul acesta ar trebui ca Dumnezeu să
adreseze chemarea Sa numai acelora pe care I-ar cunoaşte că ar
răspunde pozitiv, însă această diferenţiere în funcţie de preştiinţa
Sa ar contrazice iubirea lui Dumnezeu faţă de toţi oamenii pe care
I-a creat. Ori Dumnezeu „Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (I Tim. 2, 4), adresează
chemarea la Sine tuturor, nu numai în mod direct, cum s-a întâmplat
cu Sfinţii Apostoli, cu Sf. Apostol Pavel, cu Sf. Împărat Constantin
cel Mare, sau cu alţii chemaţi prin mijlocirea altora, aşa cum s-a
întâmplat în perioada Vechiului Testament prin chemarea poporului
ales prin patriarhi, prin Moise, iar în Noul Testament prin chemarea
tuturor neamurilor prin Sfinţii Apostoli, cărora le-a poruncit: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi
al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte
v-am poruncit vouă” (Mt. 28, 19-20) sau „Mergeţi în toată lumea şi
propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va
boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi” (Mc. 16,
15-16), ci şi prin situaţiile de necesitate care îl „trezesc” pe omul
care adormise uitând de Dumnezeu, sau prin silirea minţii omului
raţional de a-L căuta, găsi şi cunoaşte pe Cel care L-a creat pe
el şi toate pentru el, pe Cel care îi poartă de grijă şi I-a purtat nu
numai când Îl recunoaştem noi, ci şi atunci când noi nu am ştiut de
El şi ne-am purtat ca cei fără de Dumnezeu „că El face să răsară
soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei
drepţi şi peste cei nedrepţi” (Mt. 5, 45).
În acest sens, Sf. Cuv. Marcu Ascetul îndemna pe al său fiu
duhovnicesc Nicolae ca începutul purtării plăcute lui Dumnezeu să
pornească de la aceasta: „Să te gândeşti statornic şi pururea, într-o
meditaţie neîntreruptă, la toate binefacerile de care ţi-a făcut parte
iubitorul de oameni Dumnezeu spre mântuirea sufletului tău; şi să nu
încetezi a-ţi aminti de multele şi marile Lui binefaceri acoperindu-le
cu uitarea păcatului sau a trândăviei şi prin aceasta lăsând să treacă
vremea cealaltă fără folos şi fără să aduci mulţumire. Căci aceste
amintiri neîncetate, împungând inima ca un ac, o mişcă totdeauna
spre mărturisire, spre smerenie, spre mulţumire adusă cu suflet
zdrobit şi spre toată sârguinţa bună. Ele ne îndeamnă să-i mulţumim lui Dumnezeu cu purtările noastre bune şi cu toată virtutea,
întrucât ne fac să cugetăm pururea cu bună conştiinţă la cuvântul
prorocesc: „Ce voi da în schimb Domnului pentru toate câte mi le-a
dat mie?” (Ps. 115, 12). Să cugete deci sufletul la toate binefacerile
de care i-a făcut parte iubitorul de oameni Dumnezeu începând
de la naştere; sau din câte primejdii a fost izbăvit adeseori; sau în
câte rele a căzut şi în câte greşeli s-a rostogolit fără să fie predat,
după dreptate, duhurilor care l-au amăgit ca să-l piardă și să-l ducă
la moarte, ci, cu îndelungă răbdare, Stăpânul iubitor de oameni
trecând cu vederea greşelile l-a păstrat, aşteptând întoarcerea lui;
să cugete iarăşi că, slujind de bunăvoie duhurilor rele prin patimi,
El îl hrănea, acoperindu-l şi ocrotindu-l în tot chipul, iar la urmă l-a
călăuzit prin Duhul cel bun pe drumul mântuirii şi i-a pus în inimă
dragostea de viaţă ascetică, şi l-a împuternicit să părăsească cu
bucurie lumea şi toată amăgirea plăcerilor trupeşti, împodobindu-l
cu schima îngerească a rânduielii ascetice şi pregătind lucrurile în
aşa fel, ca să fie primit cu uşurință de sfinţii bărbaţi în obştea frăţiei. Iar cugetând la acestea cu bună conștiință, cine nu va petrece
totdeauna întru zdrobirea inimii? Cine nu se va umple de nădejde
tare având atâtea dovezi de binefacere, fără ca el să fi făcut vreun
bine mai înainte? Căci oricine va cugeta aşa: Dacă fără să fi făcut
eu vreun bine, ba chiar păcătuind mult înaintea Lui şi petrecând
în necurăţiile trupului, şi în alte multe răutăţi, totuşi nu mi-a făcut
după păcatele mele, nici nu mi-a întors după fărădelegile mele
(Ps. 102, 10), ci mi-a rânduit atâtea daruri şi haruri spre mântuire,
dacă mă voi hotărî cu totul să-I slujesc de aci înainte numai Lui prin
vieţuire curată şi prin împlinirea virtuţilor, de câte bunătăţi şi daruri

duhovniceşti nu mă va învrednici, întărindu-mă, îndreptându-mă
şi călăuzindu-mă spre tot lucrul bun?” (Sf. Marcu Ascetul, Epistolă
către Nicolae Monahul, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, FR. I,
Ed. Harisma, Buc. 1999, pp. 314-315).
Că Dumnezeu nu a răspuns omului după răutatea lui, ci, întocmai ca un medic preaînţelept, întâi calmează durerile şi apoi izbăveşte de suferinţă şi aceasta o face nu cu ajutorul celor puternici,
bogaţi şi înţelepţi, ci cu ajutorul celor smeriţi şi simpli, o spune şi
Sf. Vasile al Seleuciei astfel: „Cei care sunt medici înţelepţi atunci
îşi arată mai minunat măiestria lor, nu când războiesc suferinţa
prin foc şi fier, după legea războiului, ci când, amăgind suferinţa cu
medicamente dulci, născocesc vindecarea suferindului şi, evitând
tehnicile care-i provoacă frică, adorm durerile cu oarecare leacuri
uşoare şi adormitoare şi-l eliberează de suferinţă. Astfel, Împăratul
şi Doctorul preaînţelept, Domnul nostru Iisus Hristos, văzând lumea
suferind de boala necredinţei şi arsă de înşelăciunile lumeşti care
au călăuzit-o spre nebunia idolilor, nu aruncă ploaie de foc, nici
nu împinge marea să se războiască cu uscatul, nici nu înarmează
împotriva necredinţei forţa elementelor naturii, ci convinge prin
minuni, atrage prin binefaceri şi prin cuvinte cereşti preschimbă
patima arzândă a sufletului. Iată că alege şi câţiva ucenici binevoitori
şi încredinţează mâinii lor şi limbii lor vindecarea lumii. „Pe când
umbla Iisus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon
ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja
în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: Veniţi după Mine și vă voi
face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după
El”. O, mărirea voii celei adevărate şi a înţelepciunii fără de moarte!
Voind să-i înveţe pe oameni lucrurile uimitoare şi dogma cea nouă
şi vieţuirea cerească şi cercetându-i pe cei care vor sluji o asemenea învăţătură, a trecut cu vederea cetăţile, a ocolit stăpânirile,
n-a cerut ajutorul vreunei împărăţii, a dispreţuit puterea bogăţiei, a
urât tăria ritorilor, nu şi-a pus nădejdea în limbile filosofilor. A fugit
de neamuri şi n-a luat în seamă nici pregătirea ostăşească, nici
puterea mâinilor, nici iuţimea picioarelor. Şi de ce enumăr puterile
omeneşti? Lăsând cetele îngerilor să rămână în linişte, a înconjurat
lacul şi râul, ţărmul şi atelierele, ca să împrumute din acestea slujitorii învăţăturilor. Şi, arătându-Se înaintea lor, i-a rugat, zicându-le:
„Veniţi după Mine și vă voi face pescari de oameni”. Pe voi, zice,
am venit să vă vânez. Pescari caut şi nu împăraţi, pe corăbieri îi
cercetez şi nu pe cârmuitori. Încetaţi să vă luptaţi împotriva mării
neînsufleţite, mutaţi de dragul Meu pe uscat meşteşugul pescuitului.
Aici se află largul mării necredinţei. În aceasta întindeţi, din iubire
pentru Mine, plasele voastre şi vânaţi evlavia. „Veniţi după Mine”,
ucenici ai Mei şi învăţători ai lumii, folosiţi meşteşugul vostru pentru
pescuirea cerească.
Marea idolatriei se întinde pretutindeni, zidirea se acoperă
de norul politeismului, adâncul necredinţei le-a pierdut pe toate,
oamenii se îneacă sub valurile demonice, lumea este plină de putoarea sângelui, întinată de animalele care se jertfesc. Pescarilor
le dau ca sarcină vindecarea lor, pe seama meşteşugului lor pun
suferinţa aceasta. Să folosim medicamentul mântuitor pentru zidirea
care se află în primejdie”. (Cuvânt la „Veniţi după Mine şi vă voi
face pescari de oameni!”, Predici ale Sfinţilor Părinţi la duminicile
de peste an, trad. Pr. Victor Manolache, Ed. Egumeniţa şi Cartea
Ortodoxă, 2009, pp. 104-105). „O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii
şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi
cât sunt de nepătrunse căile Lui!” (Rm. 11, 33); „Pentru aceea se
cuvine ca noi să luăm aminte cu atât mai mult la cele auzite, ca nu
cumva să ne pierdem. Căci, dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin
îngeri şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-a primit
dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători la
astfel de mântuire care, luând obârşie din propovăduirea Domnului,
ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o, împreună mărturisind şi
Dumnezeu cu semne şi cu minuni şi cu multe feluri de puteri şi cu
darurile Duhului Sfânt, împărţite după a Sa voinţă?” (Evr. 2, 1-4).
Luând aminte, să răspundem şi noi afirmativ la chemarea adresată
astăzi şi în fiecare clipă a vieţii noastre: „Veniţi după Mine!” Amin.
Părintele Gheorghe Ionașcu
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Sfântul Voievod Ştefan cel Mare

de Dumitra Groza

S-a dus „Soarele Moldovei’’
A plecat în veşnicie,
După o domnie lungă (1457-1504);
Spre Cereasca împărăţie.

Iubirea de neam şi glie
Ţi-a înnobilat mereu
Într-o sfântă armonie
Cugetul şi gândul tău.

Biruitor ai fost mereu,
Însă mândru niciodată.
Îi mulţumeai lui Dumnezeu
Pentru şansa acordată.

„Plânge dealul, plânge valea
Şi pădurile bătrâne
Şi norodu-n hohot plânge:
Cui ne laşi pe noi, stăpâne?”

Plin de credinţă şi virtute,
Un strălucit conducător;
Pentru Moldova ta scumpă
Ai fost un înger păzitor!

Ai închinat întotdeauna
Izbânzile lui Dumnezeu ,
Conştient de reuşită,
Doar cu ajutorul Său.

Te-au jelit toţi şi poporul
Ca pe un părinte sfânt;
Că le-ai fost cârmuitor
Prin fapte şi prin cuvânt.

Te rugai cu umilinţă
Pentru neamul tău iubit,
Ca să-l scoţi din suferinţă
Şi să rămână ocrotit.

Neîmplinirile punând
Pe seama păcatelor comise
Dar, cu post, în genunchi te rugai
Ca ele să fie prescrise.

Ucenic al lui Daniel Sihastrul,
I-ai urmat în toate sfatul;
Prin ale cărui rugăciuni devenind
Credincios, cum n-a fost altul.

Suflet din sufletul neamului tău
Te-ai născut pe-acest pământ,
Să aperi credinţa şi neamul
Şi tot ce-n lume-i bun şi sfânt.

Te-ai gândit mereu la semeni
Ca la aproapele tău,
Că voiai să faci în toate
Vrerile lui Dumnezeu.

Oştenii ţi i-ai iubit nespus
Răsplătindu-i, din plin, cu bucurie,
Că speranţa-n lupte ţi-ai pus
În Dumnezeu şi-n a lor vitejie.

Participând frecvent la slujbe,
Sfintei Treimi, cu lacrimi te-ai rugat
Maicii Sfinte, cu ardoare,
Şi Bunul Dumnezeu te-a ascultat.

Vrednic vlăstar domnesc
Din neam de Basarabi şi Muşatini
În spirit de dreptate ai crescut
Ca un bun şi-adevărat creştin.

Nelegiuirile ai stăvilit
Că apăsau atât de greu;
Asupririle marilor boieri ai oprit
Şi-ai ajutat poporul tău.

Pentru cei căzuţi, cu sârg, te-ai rugat
Şi-ale lor moaşte le-ai pus la temelia
Bisericilor ce le-ai înălţat;
Ca mucenici spre veşnicie.

Încă din viaţă-n multe bătălii
Pe sfinţii Săi ţi i-a trimis:
Dimitrie, Procopie şi
Cu ajutorul lor ai învins.

Ai primit ca moştenire
Credinţa adevărată.
Păstrând-o cu dăruire
N-ai uitat-o niciodată,

De-aceea ai fost respectat
Iubindu-te cu toţi, de rând
Şi te-au numit cu mare cinste:
Ştefan cel Mare, Bun, Drept şi Sfânt.

Te-ai smerit în permanenţă
Şi rolul ţi l-ai înţeles;
Că ocrotitor al credinţei
De Dumnezeu ai fost ales.

În bătălia cu polonii (26 oct. 1497)
Sfântul Dimitrie a apărut
La Codrii Cosminului
Şi-n luptă el te-a susţinut.

Crescând în credinţa străbună
Cu-o învăţătură aleasă,
O instruire pe măsură
Şi-o educaţie evlavioasă.

Minunate apelative
Ţi-au fost adresate ţie,
Pentru măreţe calităţi
Şi fapte de vitejie.

Nebiruit protector
Al civilizaţiei creştine,
Şi un mare apărător
Al fericirii naţiunii române.

Şi-n bătălia de la Râmnic (8 iul. 1481)
Sfântul Procopie s-a arătat
Umblând deasupra luptelor
Ca un viteaz călare şi-narmat.

„La Direptate, pe Siret” (1457)
Mitropolitul Teoctist
În numele Celui Atotputernic
Te-a miruit şi te-a numit,

Nimbul sfinţeniei pe frunte
Ţi-au pus cu recunoştinţă
Şi cronicarii timpului,
Pentru o viaţă în credinţă

Un „zid” la „poarta Creştinătăţii”;
Că incursiuni barbare ai înfrânt
Spre binele întregii Europe
Şi-ai fost numit cel Mare şi cel Sfânt.

Semne prevestitoare-au fost
La trecerea ta-n veşnicie (2 iul. 1504)
Iarnă grea şi ape-nvolburate
Cum nu au mai fost să fie.

Domn pe al Moldovei scaun
În faţa poporului adunat:
Sfetnici, târgoveţi şi clerici
Şi te-a binecuvântat.

Şi-o glorioasă domnie:
47 de ani , (1457-1504)
Protejând cu străşnicie
Moldova de-ai săi duşmani.

Ai păzit cu străşnicie
Cuvântul lui Dumnezeu
Pentru tine fiind Lege:
Şi l-ai respectat mereu.

Simţindu-ţi sfârşitul aproape
Testament ai întocmit,
Numai că n-ai apucat să vezi
Şi Tetraevanghelul pe care l-ai ctitorit.

C-ai fost „ales” de Dumnezeu
Să aperi ortodoxia,
Ţara şi poporul tău,
Câştigându-ţi veşnicia.

Mulţi duşmani ţara au călcat:
Turci, tătari, unguri şi polonezi
Cumplite lupte ai purtat
Fiindcă n-ai avut de-ales.

Chibzuit păstrător de datini
Şi zelos ctitor de ţară,
Valorile credinţei ortodoxe
Tu nu le-ai lăsat să piară.

S-au săvârşit multe minuni
După plecarea ta de pe pământ;
Vindecări şi izgoniri de demoni
La Putna, la sfântul tău mormânt.

La „poarta Creştinătăţii”
Scut şi pavăză ai stat:
Cu crucea şi sabia, Ştefane,
Permanent te-ai înarmat.

36 de războaie ai dus:
Ieşind mereu învingător,
Pentru că Domnul Hristos
Ţi-a sărit în ajutor.

Ai zidit din temelii
44 de biserici şi mănăstiri
Pentru întărirea în credinţă
Şi-ale strămoşilor cinstiri.

Când austriecii au răpit
Frumoasa Bucovină (1775)
Clopotul mare-a bătut singur
Şi s-a stins a candelei lumină.

Aveai o voinţă fără seamăn
Şi-o forţă nemaivăzută,
O rezistenţă uimitoare
Şi-o-nţelepciune înnăscută.

N-ai fi reuşit nicicând
Cu-o atât de mică ţară,
Să înfrunţi un uragan
Şi urgia lui amară.

Biserici de suflete mântuitoare
Ce au rămas peste timp
Lăcaşuri sfinte de-nchinare;
Pe fruntea ţării ca un nimb.

Te-au venerat toţi ca pe-un sfânt
Şi-atunci când printre ei ai fost.
Te-au respectat şi te-au iubit,
Fiindu-le scut şi adăpost.

Dumnezeu te-a înzestrat
Cu calităţi nenumărate
Te-a mângâiat şi protejat
Şi te-a luminat în toate.

C-aşa-a venit chiar Mahomed
Cu oştirea lui păgână
Şi-au fost de zece ori mai mulţi
Decât oştirea creştină.

Prin danie personală
Le-ai împodobit cu drag,
Strângând cu multă migală
Al comorilor şirag:

Mărgăritar de mare preţ
În coroana Bisericii Ortodoxe Române,
Ai fost şi vei rămâne pe veci
În sufletul naţiei române.

Ai întronat în toată ţara
Credinţa şi nădejdea-n Dumnezeu
Şi toţi supuşii ‚ de la mic la mare,
Ţi-au urmat exemplul tău.

Dar, mare ajutor, de Sus,
Ai primit întotdeauna,
Ca şi Sfântul Constantin;
Prin credinţă-ai luat cununa.

Odoare inestimabile
Ce-au rămas spre nemurire;
Să ne trezească conştiinţa
Spre-a urmaşilor mântuire.

Sfântul Sinod pecetluieşte
Iminenta canonizare(1992),
Ce-n cugete era de veacuri
A Sfântului Voievod Ştefan cel Mare.

Postul şi cu rugăciunea
Permanent ai împletit
Cu milostenia şi dreptatea:
De-aceea-n toate-ai reuşit.

Că ţi-ai plecat smerit cugetul
Bisericii lui Hristos.
Mândria ai biruit-o
Prin fapte demne, de folos.

Şi ai pus ca să slujească
În lăcaşuri, Domnului Hristos,
Evlavioşi şi sfinţi părinţi
Sufletelor noastre de folos.

Turnând pentru eternitate
Untdelemnul veneraţiei române,
În candela de pe mormântul din Putna,
Ce-aprinsă pe veci va rămâne!
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14 iulie – Duminică – Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim
Aghioritul – Duminica a III-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al
IV-lea Ecumenic) – Sf. Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii)
-//- a Sfinţilor Părinţi: Sf. Ev. Ioan 17, 1-13
Cum ne dorim Împărăția lui Dumnezeu
„De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat.”
(Matei 6, 22)
Dumnezeu și lumea sunt două lucruri potrivnice, străine
cu desăvârșire și foarte îndepărtate. Dintre cei care ascultă
cuvintele Evangheliei din duminica aceasta sau citesc ei
înșiși cuvintele ei, cei mai mulți se opresc la ultima parte,
care spune: „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și
dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă.” Toți le
avem în minte, le avem în vedere și credem că cine caută
mai întâi împărăția lui Dumnezeu va primi cele de trebuință
și vieții pământești.
Împărăției lui Dumnezeu și împărăției lumii nu putem sluji
în același timp. Dacă iubim împărăția lui Dumnezeu trebuie
să urâm împărăția lumii, dacă ne îndepărtăm de Dumnezeu
ne apropiem mai mult de lume. Ochii noștri nu pot privi în
același timp și sus și jos, și la cer și la lume. Mintea noastră
nu poate cugeta și cele duhovnicești și cele lumești, căci nici
inima nu poate iubi la fel și pe Dumnezeu și lumea.
Dumnezeu îl vrea pe om în slujba lui și îl vrea întreg.
Omul întreg nu poate fi
și aici și acolo. Omul nu
poate așadar să fie rob
la doi domni, să asculte
de două legi opuse și
potrivnice. Prima și cea
mai mare poruncă pe
care Dumnezeu a dat-o
omului în Vechiul Testament este: „Ascultă,
Israele, Eu sunt Domnul
Dumnezeul tău, Domnul
Unul este.” El este Dumnezeu care ne-a creat
din nimic, ne-a dat viață
și suflet, ne-a mântuit
prin Însuși Sângele Fiului Său, ne-a dăruit mântuirea și ne-a pregătit Împărăția cerurilor. Noi suntem făptura și
zidirea Lui, prin urmare: „Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul
tău, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată tăria ta.”
Toată osteneala și slujirea noastră să fie închinate Lui.
Mare este legătura care ne ține legați de lume, mare
este iubirea noastră față de părinți, a părinților față de copii,
a fraților între ei. Hristos însă a venit să taie legătura: „Cel
care iubește pe tatăl sau pe mamă, sau pe fiu sau pe fiică
mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.” O altă
legătură cu lumea este grija sau preocuparea pentru viața
lumească: „Ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca?” Tot Dumnezeu este purtătorul nostru de grijă – „Nu
vă îngrijiți pentru sufletul vostru, ce veți mânca, nici pentru
trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca... căci știe Tatăl vostru

Cel din ceruri că aveți nevoie de toate acestea.” Hristos
tăind aceste legături care ne țin legați de lume, devenim în
întregime ai lui Dumnezeu. Nici lumea nu dorește să fim în
întregime ai lui Dumnezeu.
Tirania lui Faraon în Egipt făcea să-i silească și să-i robească pe evrei cu trudă îndelungată, să sape vii, să curețe
ogoare, să zidească clădiri. Când a auzit tiranul că evreii încă
mai voiau să aducă jertfă lui Dumnezeu, le-a mărit lucrarea
ca să nu mai cugete la astfel de lucruri. Trebuiau să lucreze
cărămizi, iar de acum să adune și paie, o osteneală îndoită.
Așa ne asuprește lumea pe noi, vrea să ne țină ca pe robi
ca să nu ne mai facem datoria față de Dumnezeu. Vrem
să ne rugăm? Ni se înmulțesc gândurile, vrem să mergem
la biserică? Ne aducem aminte de treburile noastre. Vrem
să ne mărturisim preotului? Ne cuprinde rușinea. Așa ne
petrecem viața, fără rugăciune, duminici fără Liturghie, post
fără spovedanie și Împărtășanie.
Dumnezeu ne spune să nu ne îngrijim de mâncare sau
băutură, iar lumea ne spune: „Nu! Acestea sunt cele de
care trebuie să vă îngrijiți!” Așa devine viața noastră ceva ce
amestecă albul cu negrul, lumina cu întunericul. Spune Sfântul Chiril: „În mintea plină de neliniște și tulburări, nici simpla
cugetare la bunuri, nici
harul lui Dumnezeu nu
pot să existe.” Legea
lumii ne oprește de la
iubire de părinți, de frați,
de binefăcătorii noștri.
Dumnezeu ne vrea milostivi, lumea ne vrea
iubitori de arginți. Dumnezeu vrea să spunem
adevărul, lumea iubește
minciuna și urăște adevărul. Dumnezeu vrea
smerenie, înțelepciune,
blândețe, lumea vrea
mândrie, desfrânare,
luptă și certuri. Cale de
mijloc între Dumnezeu
și lume nu există. Grijile lumii sunt ca veșmintele largi, ne
împiedică să mergem spre Dumnezeu.
Noi, cărui stăpân vrem să slujim?
Suntem muritori, o mână de pământ, ne risipim ca lumea
aceasta trecătoare, „căci chipul lumii acesteia trece”, spune
Sfântul Apostol Pavel, suntem trecători și patria ne este în ceruri, „căci nu avem aici cetate stătătoare”, deci Stăpânul Căruia
trebuie să-I slujim este Dumnezeu. Lumii îi slujește doar cel care
nu nădăjduiește în Rai și nu crede în Hristos Cel înviat.
Noi în El credem și Îi slujim ca să împărățim împreună cu
El, așa cum zice: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu
și dreptatea Lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă.”
Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Francmasoneria – amplu studiu întocmit de ÎPS Nicolae
Studiu asupra francmasoneriei actualmente valabil, întocmit
de Î.P.S. Nicolae, Mitropolit al Ardealului 1

Ce este Francmasoneria?
„Francmasoneria este o societate secretă, răspândită
azi în lumea întreagă, pretinzând a avea un scop filosofic
și umanitarist”. Nu vom începe prin a da o definiție completă a Francmasoneriei, ci vom arăta pe rând originile,
organizația și diferitele ei aspecte, rezumându-le la sfârșit
într-o definiție.
1. Începuturile Francmasoneriei
Începuturile Francmasoneriei formează un subiect
de interminabile discuții. În forma de astăzi ea există din
1717, când 4 loji engleze s-au întrunit la Londra și au
format Marea Lojă a Angliei. La 1723 Andersen întocmi
Constituțiunile acestei organizații pe baza Constituției mai
vechi a lojilor de zidari din Anglia. (Aceste loji de zidari
rămăseseră cu timpul numai cu numele de zidari, în ele
intrau orice fel de oameni.) Constituțiunile lui Andersen
sunt legea fundamentală a Francmasoneriei.
2. Organizația Francmasoneriei
Membrii Francmasoneriei sunt împărțiți în grade
oculte. Membrii dintr-un grad nu știu nici cine face parte
dintr-un grad superior, nici cine face parte din același grad
cu ei. Știu numai cine face parte din gradele inferioare.
Din punct de vedere al numărului gradelor, precum și al
altor caracteristici rituale, Francmasoneria se împarte în
diferite rituri.
Astfel există Francmasonerie ioanită sau albastră.
Membrii acesteia sunt împărțiți numai în trei grade: ucenic,
calfă și maestru.
Apoi este Ritul scoțian sau roșu și cuprinde așa zisele
grade înalte, 30 la număr, iar și mai sus de acestea sunt
gradele invizibile. De obicei însă Francmasoneria ioanită
nu există decât ca treaptă inferioară, supusă celei scoțiene.
Gradele înalte și cele invizibile sunt cele care conduc din
umbră toată vasta organizație a Francmasoneriei, în mod
unitar, pe tot globul pământesc. În vârful piramidei stă
Patriarhul, sau Împăratul neîncoronat al lumii.
Ridicarea într-un grad nu se face prin alegerea de jos,
ci prin selecție de sus; cei din gradele superioare ridică pe
cine vor dintr-un grad inferior la un grad superior. Intrarea
în orice grad se face printr-un jurământ înfricoșător și
printr-o inițiere. Prin jurământ, cel ce intră în gradul nou
se obligă să păstreze secretul față de tot ce va vedea și
va cunoaște în acest grad. Prin inițiere i se comunică taine
din învățătura și misiunea Francmasoneriei, necunoscută
de gradele inferioare. Secretele comunicate gradelor
inferioare sunt anodine, dar cele comunicate gradelor superioare sunt grozave. Iată jurământul prestat de ucenicul
Francmasoneriei ioanite: „Jur înaintea Marelui Arhitect al
pământului că nu voi descoperi nimic, nici prin semne,
gesturi sau altceva ce poate descoperi și indica ceva ce
nu trebuie descoperit. În caz de călcare a jurământului
primesc să mi se taie beregata, să mi se scoată ochii, să
mi se găurească pieptul, să mi se smulgă inima, să mi se
scoată măruntaiele din trup, să se ardă, să se prefacă în
cenușă și să se arunce în fundul mării sau să se împrăștie
în cele patru vânturi pe fața pământului”.
Alături de această organizație, ocultă chiar pentru
membri, există una administrativă, secretă pentru profani.
Francmasoneria lucrează în ateliere. Atelierele în care
lucrează primele grade se numesc loji simbolice, formate
fiecare din vreo 50 de persoane. Atelierele gradelor superioare au alte numiri. În fruntea fiecărei loji se află un
venerabil cu rol de președinte ajutat de mai mulți demnitari.
Toți sunt aleși pe un an de către membrii lojei.
(...)
1
1937 – n.n.

5. Francmasoneria și creștinismul
Francmasoneria se prezintă așadar ca o quasi-religie
cu zeul ei propriu: Hiram. În realitate ea nu admite o
ființă personală la conducerea lumii, precum nu admite
un principiu personal în oameni. Ea preconizează un
panteism naturalist: Hiram simbolizează forța universală
care își ia temporal măști individuale, prezentându-se
sub formă de persoane trecătoare. „Masonul știe că
personalitatea sa nu e nimic și se dezinteresează de ea.
El urcă până la principiul interior al inițiativei, pe care-l
bănuiește, fără a-l putea cunoaște exact, Dumnezeu
necunoscut în realitatea sa misterioasă: acesta e eul
transcendent, identic poate în toate existențele cari
cugetă”. Așa zisele persoane omenești sunt rolurile pe
care le joacă trecător unul și același actor.
„Un actor misterios deține rolul personalității noastre.
Cine este artistul care nu se arată în scenă, ci rămâne
travestit și mascat?... E o energie consacrată Marei
Opere, forță indestructibilă ca orice altă forță. Această
energie este independentă de instrumentul prin care se
manifestă printre noi. Ea se transformă fără a se stinge...
Cine lucrează deci în noi, dacă nu forța care animă pe
predecesorii noștri? Hiram, care învie, este o realitate.
Să știm să medităm și să înțelegem. Că indivizii dispar,
puțin importă, dacă energia care lucra în ei subzistă.
Să ne dezinteresăm deci de o nemurire pe care ne-am
reprezentat-o ca individuală. Personalitatea noastră se
va stinge și dacă mai târziu evocatorii noștri și-ar închipui
că intră în relație cu noi, ei n-ar constitui o fantomă decât
adunând noțiunile ce și le-ar putea face despre noi”.
„Individul este produsul tranzitoriu și repetat al
unei cauze permanent constructive. În ce privește pe
Marele Arhitect al Universului, trebuie să notăm că
această expresie nu intenționează să impună o credință.
Să ne păzim deci a ceda acelei leni a spiritului care
confundă pe Marele Arhitect al inițierilor cu Dumnezeul
credincioșilor”.
Francmasoneria este raționalistă. Ea îndeamnă pe
membrii săi să supună totul cugetării raționale ca filtru
suprem pentru tot ce au să admită. Iată ce zice un alt
francmason: „Nici forța statului, nici cerința nu sunt
eterne... Atunci ce poate regenera poporul căzut în
dezordine? Nimic altceva decât stăpânirea măsurată a
rațiunii... Idealul F. M. constă în a construi pe nesimțite
o republică universală și democrată a cărei regină va
fi rațiunea, iar consiliul suprem, adunarea înțelepților.
În virtutea principiului care a prezidat la nașterea
Francmasoneriei, ea va putea, bazându-se nu pe voia
unui Dumnezeu inaccesibil, ci pe imperativele Rațiunii,
să dea o viață moralei creștine”.
Din acestea rezultă și raportul francmasoneriei față de
creștinism. Mai putem aduce câteva citate pentru a arăta
atitudinea directă a F. M. față de creștinism. Tot autorul
din care am citat mai sus, declară: „Mai vedeți mântuirea
oamenilor într-o renaștere religioasă? O! visul imposibil!
Boltele sanctuarelor ale căror ruine voiți să le reparați, nu
vor mai vedea niciodată decât un ecou slab al rugăciunilor
de odinioară. Nu mai există Dumnezeu pentru a mai
învia morții și Acela (Hristos) ale cărui accente magice
deschideau mormintele, nu mai poate spera că un miracol
asemănător va opri coborârea Lui lentă în groapa uitării.
Mai mult ca totdeauna o credință laică se substituie unei
credințe supranaturale”. Fr. Osw. Wirth în lucrarea citată,
compară pe Hiram cu Hristos, ambele nume exprimând
doar același simbol al trecerii energiei cosmice dintr-o
persoană ce dispare definitiv, în alta ce apare (moartea și
învierea lui Hiram). E același mit, doar numele e altul.
(continuare în pagina 11)
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Păhărelul cu nectar

Când creştem, unde rămâne Copilăria?
Copilăria rămâne
unde se simte mai bine,
unde e liberă să creadă, să se joace,
să iubească mult,
pe oricine...
Ştii tu,
unde se adună licuricii
să pună la cale
un plan iscusit pentru luminarea
potecuţelor inimii tale
Unde spiriduşii din poveşti
se îngrămădesc să culeagă idei
pentru cum să-l crească mai departe
pe copilul iscoditor

pitulat printre ei
Unde florile ţes, din culori înrourate,
perdele
la fereastra ochilor înălţându-se
tot mai mult
către stele
O copilărie
nu supravieţuieşte într-o cutie,
printre nostalgii – poze vechi, flori presate,
ci acolo unde există
şi vor exista întotdeauna
suflete frumoase, vesele şi foarte
curate.
Elia David

Unde este Ţara Părinţilor cu Inimi de Aur?

E acolo unde roua copilăriei
străluceşte pe toate florile
tristeţii
şi bucuriei

Acolo unde, în grădina secretă
a inimii,
o balanţă micuţă
poate să ţină în cel mai duios echilibru
o nucă de cocos
şi o frăguţă
Până la Ţara Părinţilor cu Inimi de Aur,
ai de trecut, nu-i uşor,
două ţări:
una de peste treizeci şi ceva de munţi,
alta de peste treizeci şi ceva
de mări
De aceea, chiar nu ştiu
cine s-ar mai încumeta
să bată o cale atât de lungă,
în afară de tine
şi de inimioara aceasta – de aur –
a ta.

Elia David
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21 iulie – Duminică – Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel;
Sf. Cuv. Rafael şi Partenie de la Agapia – Duminica a IV-a după Rusalii –
Sf. Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului)

„În vremea aceea, pe când a intrat Iisus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L, şi
zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind,
îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul
meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi
am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă
aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă:
la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi
vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi
în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului:
Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.”
Mare este puterea rugăciunii pentru aproapele
„Și a zis Iisus sutașului: Du-te! Fie ție după cum ai
crezut.”
(Matei 8, 13)
Evanghelia duminicii acesteia ne prezintă cum a vindecat Mântuitorul pe sluga greu bolnavă a unui conducător
de oști roman care locuia în Capernaum, un mic oraș de
lângă Marea Galileii. Această minune are niște caracteristici aparte, ea s-a săvârșit datorită credinței dregătorului
roman păgân, care se închina la idoli. Poate așa era și
sluga, care zăcea în casă bolnavă, era tot un păgân, un
străin de Legea Vechiului Testament.
Poporul Îl iubea pe Domnul Hristos, Îi era devotat,
oamenii Îl ascultau tăcuți,
fără să intervină, fără să-L
osândească așa cum făceau fariseii. Înainte de a
urca pe munte, a vindecat
pe mulți învățându-i despre
Împărăția lui Dumnezeu.
Nici leprosul, nici sutașul
n-au urcat pe munte, ci
au așteptat, nu din trândăveală, pentru că aveau
credință, ci pentru a nu întrerupe învățătura. Bolnavă
era sluga sutașului, Sfântul
Evanghelist Luca ne spune că „era să moară” (Luca 7,
22), de asta nu l-a adus cu sine. Știa sutașul că doar să
poruncească Domnul și se va vindeca. Domnul nu numai
că promite, dar dorește să meargă și acasă. La auzul dumnezeiescului cuvânt, sutașul răspunde: „Nu sunt vrednic
să intri sub acoperământul casei mele.” Dorea vindecare
pentru robul său, dar nu se aștepta să vină Domnul în casa
sa. Întocmai ca leprosul, sutașul nu-I spune: „roagă-te”
sau „imploră-L pe Dumnezeu”, ci el crede că vindecarea
poate veni „doar cu cuvântul.” Admirat de către Domnul
este acest sutaș care mărturisește puterea Lui. Cine putea vindeca doar cu cuvântul dacă nu doar Dumnezeu?
Asta auzind Hristos spune: „La nimeni în Israel n-am găsit
atâta credință.”
Cuvântul sutașului Îl face pe Mântuitorul să-l cinstească, să-l așeze în fruntea tuturor, făgăduind să-i dăruiască
Împărăția Lui, iar pentru noi ceilalți să urmăm râvnei lui.
Domnul nu-l laudă doar în cuvinte, ci îl dă sănătos pe slujitorul său, făgăduind daruri celor ce urmează în credință

pe sutaș, „mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor
sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în Împărăția
cerurilor.”
Ca și femeia din părțile Tirului și ale Sidonului, sutașul
aude: „Du-te! Fie ție după cum ai crezut.” Sutașul este un om
plin de credință, se arată modest și nu lingușește pe Domnul, se înfrânează la cuvânt și este plin de bunăcuviință.
Și leprosul a fost lăudat, dar credința sutașului este mai
mare, deoarece leprosul era iudeu, iar sutașul era păgân.
Lucru mare este pentru omul acesta care nu era de neam
iudeu să ajungă la un sens atât de înalt despre Hristos. El
mărturisește că este sub stăpânirea altora, are și el ostași
pe care-i comandă, dar știe că Domnul nu este stăpânit de
nimeni. După cum el însuși putea ordona soldaților săi „vino
și vine, du-te, și se duce”, așa
putea Domnul porunci chiar
morții să se ducă de la sluga
sa. Atât de mare îi era credința
în Acesta „Care închide porțile
iadului și le deschide” (Regi
1, 6). Deși era cu credință, se
socotea nevrednic, iar Domnul
îi arată că mântuirea este un
dar pentru cei ce au credință
și nu ține de Legea Veche.
Darul mântuirii nu îl primesc
doar iudeii, ci și neamurile. S-a
vindecat sluga trupește, dar
și sufletul sutașului l-a tras la
credință prin minunea aceasta.
Vindecarea ce a venit s-a făcut în chip fulgerător asemeni
leprosului „în ceasul acela.”
Văzând credința care face minuni trebuie să privim la
credința noastră, să ne cercetăm mai aspru să nu cădem
din credința noastră. Mulți ajung prin credință să se înalțe
la culmile cerului, dar într-o clipă de nepăsare în credință
au fost biruiți. Alții au plecat de la viața cea mai întinată și
au ajuns la viața îngerească. Văzând viețile atâtor sfinți ai
credinței să luăm seama bine să nu cădem din credință.
Dreptul David datorită nepăsării a ajuns la ucidere și desfrâu, dar mai apoi a arătat tânguire, pocăință, vărsare de
lacrimi. Să ne gândim la cei de lângă noi, dar și la cei care
se roagă pentru noi. Mulți așteaptă rugăciunea și mângâierea noastră, putem și noi fi asemenea sutașului pentru
ei. Iar Dumnezeu va primi credința noastră, rugăciunea
și lacrimile izvorâte din smerenie și dragoste vindecând
„în ceasul acela” și în toată vremea. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur

Cum să stăm în Biserică cu bună rânduială și cum trebuie să
facem Sfânta Cruce pe piept când ne închinăm

„Mulți adică din cei fără socoteală flutură cu
mâna, își fac semnul crucii pe fețele lor, ci în deșert
se ostenesc, de vreme ce nu închipuiesc crucea
dreaptă pe fețele sale, ci numai dracii se bucură
de îngâmfarea aceea.
Iar dacă își va face cineva cruce dreaptă
avându-și împreunate cele trei degete ale mâinii
drepte, și puind mâna sa în frunte, apoi la piept, și
de aici în umărul drept, iar la urmă în umărul stâng,
atunci Îngerul văzând se veselește de adevărata
închipuire a Sfintei Cruci pe fețele noastre, și Îngerul Domnului scrie pe cei ce intră în Biserică, cu
frică și cu credință.

Deci dacă cineva venind în Sfânta Biserică, cu
frică și cu credință, și se închină cu umilință înaintea Icoanei Domnului și a Maicii Domnului, acela
primește iertare de păcate și milă de la Dumnezeu.
Iar dacă va intra fără frică și fără evlavie în Sfânta
Biserică, apoi unul ca acela nu numai că nu se
folosește, dar face mai mare păcat și-l urmărește
pedeapsa lui Dumnezeu.
Drept aceea noi fraților intrând în Biserică, să
stăm cu frică și cu evlavie rugându-ne, așteptând
de la Dumnezeu mare milă, în veacul de acum și
în cel viitor, Dumnezeului nostru slavă în veci.”
Amin.

Te caut, Doamne
Radu Cârstoiu
Te caut Doamne, filtrând prin telescoape
Lumina Ta, de viaţă fiitoare,
Da-n ochi infimi, nu are cum încape
Noian de universuri planetare.
Şi atuncea doar, când Tu ridici cortina,
Iar eu buimac, pătrund în nepătruns,
În lacrima uimită, ce-a refractat lumina,
Taborul de lumină mi-a zămislit răspuns.

Şi obosit în noapte de-atâta lenevire
Zăbovesc pe calea întoarcerii la Cer,
Dar contemplând alene, divina Ta zidire
Găsindu-Te în toate, o fi de-ajuns să sper?

Perfecţiunea din lumi subcelulare,
Şi ne-nţeleasă de lutul făcut om,
E doar oglinda vârtuţii creatoare
A celui Ne-ncăput, viind şi-n sub-atom.

Şi tot fugind de lumea cea învolburată
Cunoaşterea mă urcă, Ego-ul mă coboară,
Aproapele uitat şi-abandonat mi-arată
Că mântuirea noastră nu este solitară.

Cum toate curg, veghezi a lor mişcare,
Şi dai perfecţiunii celeste armonii,
Dai morţii sens, o faci nemuritoare,
Ca veşnicia însăşi să curgă-n veşnicii.

Născându-mă în lume, eu lumii aparţin,
Ca unul dintre fiii Cerescului meu Tată,
Şi la-nceput de eră, cu neamul meu român
Nădăjdui-voi viaţă la Dreapta Judecată.

Şi nevorbind, în liniştea sihastră,
C-o armonie sacră de colind,
Bătând în geam la-nchisa mea fereastră
Ascult tăcerea cu pietrele vorbind.

Smerit şi în virtute, aş birui vrăşmaşii,
Şi m-aş putea întoarce la Tatăl Creator,
Da-n arşiţa ispitei, împleticindu-mi paşii,
Mă-mpovărează lutul şi urc şovăitor.

Iar îngerul luminii, păzindu-mă de rele,
Deschide ochii limpezi ai sufletului meu,
Să Te găsesc în viul, să Te găsesc în stele,
Prea blândule Părinte şi unic Dumnezeu.

De m-au răznit de turmă ispitele carnale
Mi-oi reveni în fire, neîncetând să sper;
Deschisă ştiu că-i uşa milostivirii Tale,
Revărsând iubirea peste Pământ şi Cer.
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28 iulie – Duminică – Sf. Ap. şi Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena,
dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu – Duminica a V-a după Rusalii –
Sf. Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)

„În vremea aceea, trecând Iisus dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi, care ieşeau
din morminte, foarte cumpliţi, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi iată, au început să strige
şi să zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?
Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoţi afară, trimite-ne
în turma de porci. Şi El le-a zis: Duceţi-vă. Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci. Şi iată, toată turma s-a
aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele
întâmplate cu demonizaţii. Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să
treacă din hotarele lor. Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa.”
Despre puterile demonice
Mulţi dintre oameni auzind de diavol se întreabă de ce îngăduie Dumnezeu să existe, sau de ce l-a creat Dumnezeu ştiind
că acesta va cădea din cinstea pe care i-a dat-o şi se va răzvrăti
împotriva Lui? Răspunsul la aceste întrebări îl găsim în Scriptura
de Dumnezeu insuflată, descoperit de cei înaintaţi duhovniceşte,
pentru că Sfânta Scriptură, fiind cea care cuprinde o parte din
revelaţia lui Dumnezeu, nu se poate tâlcui de fiecare după mintea
sa. În acest sens, Sf. Apostol Petru spune: „Aceasta ştiind mai
dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după
socotinţa fiecăruia; pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din
voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi
fiind de Duhul Sfânt. Dar au fost în popor şi prooroci mincinoşi,
după cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura eresuri pierzătoare şi, tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a
răscumpărat, îşi vor aduce lor grabnică pieire; și mulţi se vor lua
după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va
fi hulită” (II Ptr. 1, 20-21; 2, 1-2), pentru ca mai apoi să avertizeze
din nou că în unele scrieri sunt: „lucruri cu anevoie de înţeles, pe
care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte
Scripturi, spre a lor pierzare” (II Ptr.
3, 16). Astfel trebuie să ştim că Dumnezeu nu a creat nimic rău, în acest
sens Scriptura mărturiseşte: „Şi a
privit Dumnezeu toate câte a făcut
şi iată erau bune foarte” (Fc. 1, 31).
Iar faptul că înaintea lumii văzute a
fost creată cea nevăzută spune: „La
început a făcut Dumnezeu cerul şi
pământul” (Fc. 1, 1), adică înainte de
facerea acestei lumi văzute, Dumnezeu a creat lumea nevăzută „puterile
duhovniceşti şi cereşti pentru ca ele
să ştie că au fost plăsmuite din nimic,
din bunăvoinţa Creatorului, spre
lauda Lui şi pentru ca ele să-I aducă
neîncetat mulţumiri pentru slava Lui
cea mare.
Nu trebuie să socotim că Dumnezeu a început creaţia Sa cu facerea
acestei lumi, ca şi cum, în nenumăratele veacuri care s-au scurs înainte de facerea lumii văzute,
El ar fi stat în nelucrare, fără activitatea şi providenţa Sa divină,
singur şi neavând către cine să-Şi reverse binefacerile bunătăţii
Sale” (Sf. Ioan Casian, Convorbiri Duhovniceşti, VIII, 7, trad. Prof.
David Popescu, E.I.B.M.B.O.R., Buc. 2004, p. 195), căci în ziua
a patra a creaţiei, când s-au făcut luminătorii, „stelele dimineţii
cântau laolaltă şi toţi îngerii lui Dumnezeu Mă sărbătoreau?” (Iov
38, 7). Însă o căpetenie a îngerilor, luceafărul dimineţii, deplâns
de prorocii Iezechiel şi Isaia ca principe al Tirului, s-a mândrit
faţă de Creatorul său, nu s-a mai socotit pe sine dependent de
Dumnezeu, nu a mai recunoscut că toate darurile pe care le
avea au fost primite de la Dumnezeu, ci din pricina acestora s-a
considerat asemenea cu El „Aşa zice Domnul Dumnezeu: Tu
erai pecetea desăvârşirii, deplinătatea înţelepciunii şi cununa
frumuseţii. Tu te aflai în Eden, în grădina lui Dumnezeu; hainele

tale erau împodobite cu tot felul de pietre scumpe: cu rubine,
topaze şi diamante, cu crisolit, onix şi iaspis, cu safir, smarald,
carbuncul şi aur; toate erau pregătite şi aşezate cu iscusinţă
în cuibuleţe şi puse pe tine în ziua în care ai fost făcut. Tu erai
heruvimul pus ca să ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel
sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor celor de
foc. Fost-ai fără prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până
s-a încuibat în tine nelegiuirea… Din pricina frumuseţii tale s-a
îngâmfat inima ta, şi pentru trufia ta ţi-ai pierdut înţelepciunea”
(Iez. 28, 12-17). Iar Isaia spune „Cum ai căzut tu din ceruri, stea
strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ,
tu, biruitor de neamuri! Tu care ziceai în cugetul tău: „Ridica-mă-voi
în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic
voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu,
în fundurile laturei celei de miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra
norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi”. Şi acum, tu te pogori
în iad, în cele mai de jos ale adâncului!” (Is. 14, 12-15).
Această căpetenie a îngerilor, căzând din cer şi întunecându-se,
a tras cu sine o treime din îngerii lui Dumnezeu: „Iar coada lui
târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ”
(Ap. 12, 4), devenind diavoli. „Ocazia pizmei şi a vicleniei, care
l-au împins să-l înşele pe om, a fost dată de căderea lui de mai
înainte, căci vedea pe om plăsmuit
de curând din lutul pământului,
pentru a fi chemat la stăpânirea în
care el fusese întâi şi pe care îşi
amintea că a pierdut-o. Prima cauză a prăbuşirii lui a fost trufia, prin
care a meritat să fie numit şarpe,
iar prăbuşirea a doua a urmat din
pricina pizmei” (Ibidem, VIII, 10, p.
199). De aceea duşmanul mântuirii
oamenilor încearcă neîncetat să-l
abată pe om de la înaintarea sa spre
Dumnezeu, însă nu-l poate obliga,
ci caută numai să-l atragă ispitindu-l
prin îndemnuri, şi aceasta datorită
libertăţii de voinţă cu care a fost înzestrat omul. „Că duhurile necurate
n-au puterea să facă rău oricărui
om o arată limpede pilda fericitului
Iov, pe care duşmanul n-a îndrăznit
să-l ispitească mai mult decât i-a
îngăduit Dumnezeu. În cărţile evanghelice întâlnim mărturia
aceloraşi duhuri care spun: „Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă
ne scoţi afară, trimite-ne în turma de porci”.
Cu atât mai mult, trebuie să credem că ele nu pot să intre
cu voia lor în nici unul dintre oameni, creaţi după chipul lui
Dumnezeu, de vreme ce n-au avut puterea să pătrundă nici în
animale necurate şi necuvântătoare fără îngăduinţa lui Dumnezeu” (Ibidem, VII, 22, p. 178). Desigur că nu trebuie să ne temem
de puterea şi ispitele vrăjmaşului, atâta timp cât cerem ajutorul
şi avem ocrotirea lui Dumnezeu, căci putem sta împotriva celui
rău numai dacă ne supunem lui Dumnezeu: „Supuneţi-vă deci
lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la voi”
(Iac. 4, 7). Amin.
Părintele Gheorghe Ionașcu
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Francmasoneria – amplu studiu întocmit de ÎPS Nicolae
(urmare din pagina 6)
O libertate a voinței nu admite F. M. Totul în lume,
chiar și viața sufletească, decurge după o lege necesară
neschimbabilă. „Simbolismul masonic împinge mai departe
analogia sugerând că microcosmul sau lumea mică, se
construiește ca și macrocosmul, lumea mare”.
Dar Francmasoneria nu reprezintă o concepție statică,
ci se mulțumește să existe și ea alături de creștinism.
Francmasoneria e prin excelență dinamică. Ceea ce cere
mai mult adepților e acțiunea, reclădirea lumii, conform
principiilor ei. Astfel, F. M. luptă cu îndârjire să elimine
din omenire concepția opusă ei, creștinismul, și instituția
care-l susține, Biserica. Devizele ei sunt: Separarea
Bisericii de Stat, școala laică, căsătoria civilă, difuzarea
principiilor anticreștine în masele largi.2 (subl. n.) În unele
state cum sunt Franța, Spania, Rusia, devizele acestea
au fost realizate. În alte țări se merge cu pași repezi spre
această stare. Biserica stă în fața ofensivei puternice a
unui dușman necruțător.
(...)
Astfel, având în vedere ceea ce am dezvoltat în toate
capitolele acestui referat, putem formula următoarele:
Concluzii asupra Francmasoneriei
Francmasoneria este o organizație mondială, secretă
în care evreii au un însemnat rol, având un rit quasi-reli
gios, luptând împotriva concepției religios-morale
a creștinismului, împotriva principiului monarhic și
național, pentru a realiza o republică internațională laică
(tendința din urmă a se vedea în „Blaubuch der Freimaurerei”, Wien 1933, p. 82, în art. Paneuropa als Minoritatenfrage. Se recunoaște că „Masoneria urmărește planul
unei Europe unite”). Ea este un ferment de stricăciune
morală, de dezordine socială.
Sfântul Sinod, însușindu-și concluziile din referat,
hotărăște:
I. Biserica osândește Francmasoneria ca doctrină,
ca organizație și ca metodă de lucru ocultă și în special
pentru următoarele motive:
1. Francmasoneria învață pe adepții ei să renunțe la orice credință și adevăr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i
să admită numai ceea ce descoperă cu rațiunea lor. Ea
propagă astfel necredința și luptă împotriva creștinismului
ale cărui învățături sunt revelate de Dumnezeu. Vânând pe
cât mai mulți intelectuali să și-i facă membri și obișnuindu-i
pe aceștia să renunțe la credința creștină, Francmasoneria
îi rupe de la Biserică, și având în vedere influența însemnată ce o au intelectualii asupra poporului, e de așteptat
ca necredința să se întindă asupra unor cercuri tot mai
largi. În fața propagandei anticreștine a acestei organizații,
Biserica trebuie să răspundă cu o contrapropagandă.
2. Francmasoneria propagă o concepție despre lume
panteist-naturalistă, reprobând ideea unui Dumnezeu
personal deosebit de lume și ideea omului ca persoană,
deosebită, destinat nemuririi.
3. Din raționalismul și naturalismul său, Francmasoneria
deduce în mod consecvent o morală pur laică, un învățământ
laic, reprobând orice principiu moral „heteronom” și orice
educație ce rezultă din credința religioasă și din destinația
omului la o viață spirituală eternă. Materialismul și oportunismul cel mai cras în toate acțiunile omului, este concluzia
necesară din premisele Francmasoneriei.
4. În lojile francmasone se adună la un loc evreii și
creștinii și Francmasoneria susține că numai cei ce se
adună în lojile ei cunosc adevărul și se înalță deasupra
celorlalți oameni. Aceasta însemnează că creștinismul nu
dă nici un avantaj în ce privește cunoașterea adevărului și
dobândirea mântuirii membrilor săi. Biserica nu poate privi
impasibilă cum tocmai dușmanii de moarte ai lui Hristos
să fie considerați într-o situație superioară creștinilor din
punct de vedere al cunoașterii adevărurilor celor mai înalte
și al mântuirii.
5. Francmasoneria practică un cult asemănător
celui al misterelor precreștine. Chiar dacă unii adepți
ai ei nu dau nici o însemnătate acestui cult, se vor

găsi multe spirite mai naive asupra cărora acest cult
să exercite o oarecare forță quasi-religioasă. În orice caz prin acest cult Francmasoneria vrea să se
substituie oricărei alte religii, deci și creștinismului.
În afară de motivele acestea de ordin religios biserica mai
are în considerare și motive de ordin social când întreprinde acțiunea sa contra Francmasoneriei.
6. Francmasoneria este un ferment de continuă și subversivă subminare a ordinei sociale prin aceea că își face
din funcționarii Statului, din ofițeri, unelte subordonate altei
autorități pământești decât aceleia care reprezintă ordinea
stabilită vizibil. Îi face unelte în mâna unor factori neștiuți încă
nici de ei, având să lupte pentru idei și scopuri politice ce
nu le cunosc. E o lupta nesinceră, pe la spate; niciodată nu
există o siguranță în viața Statului și în ordinea stabilită. E o
luptă ce ia în sprijinul ei minciuna și întunerecul. Împotriva
jurământului creștinesc pe care acei funcționari l-au prestat
Statului, ei dau un jurământ păgânesc.
7. Francmasoneria luptă împotriva legii naturale, voite
de Dumnezeu, conform căreia omenirea e compusă din
națiuni. Biserica ortodoxă care a cultivat totdeauna specificul spiritual al națiunilor și le-a ajutat să-și dobândească
libertatea și să-și mențină ființa primejduită de asupritori,
nu admite această luptă pentru exterminarea varietății
spirituale din sânul omenirii.
Măsurile cele mai eficace ce are să le ia Biserica
împotriva acestui dușman al lui Dumnezeu, al ordinei social-morale și al națiunei, sunt următoarele:
1. O acțiune persistentă publicistică și orală de demascare a scopurilor și activității nefaste a acestei organizații.
2. Îndemnarea intelectualilor români, care se dovedesc
a face parte din loji, să le părăsească. În caz contrar,
„Frăția Ortodoxă Română” extinsă pe toată țara va fi
îndemnată să izoleze pe cei ce preferă să rămână în
loji. Biserica le va refuza la moarte slujba înmormântării,
în caz că până atunci nu se căiesc. De asemenea, le
va refuza prezența ca membri în corporațiile bisericești.
3. Preoțimea va învăța poporul ce scopuri urmărește
acela care e francmason și-l va sfătui să se ferească și să nu dea votul candidaților ce aparțin lojilor.
4. Sf. Sinod acompaniat de toate corporațiunile bisericești
și asociațiile religioase se va strădui să convingă Guvernul
și Corpurile legiuitoare să aducă o lege pentru desființarea
acestei organizații oculte. În caz că Guvernul nu o va face,
Sfântul Sinod se va îngriji să fie adusă o astfel de lege din
inițiativă parlamentară.
II. Întreg referatul împreună cu concluziile se va tipări în broșură prin Consiliul Central Bisericesc și se va
întrebuința ca mijloc de propagandă împotriva francmasoneriei.
Î.P.S. Patriarh prezintă declarația făcută în fața Sa,
a delegaților lojei francmasone naționale în frunte cu dl.
Pangal, prin care aduc la cunoștință că aceste loji se autodizolvă, spre a nu fi confundate cu Loja Marelui Orient și
spre a nu se crede că este împotriva culturii sentimentelor
monarhice, naționale și creștine. El – dl. Pangal – în numele delegaților declară că toți membrii lojelor francmasone
naționale sunt buni fii ai bisericii ortodoxe.
Sfântul Sinod ia act cu satisfacție de declarația d-lui
Pangal și a celorlalți conducători ai masoneriei naționale
române, cetită în ziua de 25 Februarie a.c., în fața Î.P.S.
Patriarh Miron, prin care anunță că această organizație se
autodizolvă. Este prin urmare de sine înțeles că hotărârea
Sf. Sinod privitoare la masonerie nu se poate referi la lojile
care s-au dizolvat și prin urmare nu mai există.
La orele 13.00, Î.P.S. Patriarh, ridică ședința, prorogând Sfântul
Sinod pentru data de 29 Martie a.c., orele 10.00 dimineața.
Președinte, (ss) Miron
Secretar, (ss) † Galaction Craioveanu
Cronica internă B.O.R., 55 (1937) nr. 3-4, Martie-Aprilie.
Alice Cincu (articol apărut în revista AXXA, 30)
Nota noastră: articol publicat aici parțial, în întregime la
adresa: http://www.crestinortodox.ro/secte-culte/francmasoneria-amplu-studiu-intocmit-nicolae-98963.html
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PATRIARHIA ROMÂNĂ SUSŢINE
INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ „UNUL DINTRE NOI”
Patriarhia Română susţine iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre noi” care are
drept scop protejarea juridică în Uniunea Europeană a demnităţii, a dreptului la viaţă şi a
integrităţii fiecărei fiinţe umane de la concepţie,
conform competenţelor Uniunii Europene.
Iniţiativa cetăţenească „Unul dintre noi” solicită Uniunii Europene să înceteze finanţarea activităţilor care includ distrugerea embrionilor umani,
în mod deosebit în domeniile cercetării, ajutorului
pentru dezvoltare şi sănătate publică.
În acest sens, Reprezentanţa Patriarhiei
Române pe lângă instituţiile europene de la
Bruxelles şi Strasbourg, împreună cu Comisia
Episcopatelor Catolice din Europa a susţinut
activ amendarea în Parlamentul European a
articolelor care privesc aspecte etice (în special
problema finanţării cercetării pe embrioni umani)
ale noului program cadru de cercetare 2014 –
2020 – Orizont 2020.
Prevăzută în art. 11 (4) din Tratatul privind
Uniunea Europeană, o iniţiativă cetăţeanească
europeană trebuie susţinută de cel puţin un
milion de cetăţeni ai Uniunii Europene pentru
iniţierea de către Comisia Europeană a unei
propuneri legislative în concordanţă cu această
iniţiativă.
Orice cetăţean român cu vârsta de peste
18 ani are posibilitatea să susţină iniţiativa
cetăţenească europeană „Unul dintre noi” prin
completarea formularului electronic de la adresa https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI2012-000005/public/index.do?lang=ro sau prin
accesarea link-ului special creat în acest sens
pe site-urile Patriarhiei Române www.patriarhia.
ro, www.basilica.ro, www.ziarullumina.ro şi www.
orthodoxero.eu.
Recomandăm eparhiilor Patriarhiei Române,
precum şi organizaţiilor şi fundaţiilor care func-

ţionează cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe
Române să susţină şi să popularizeze iniţiati-

va cetăţenească europeană „Unul dintre noi”
pentru strângerea unui număr cât mai mare de
semnături.
BIROUL DE PRESĂ
AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

Duminică, 7 iulie – Liturghia de după Liturghie.
14 iulie – Studiu biblic – Sf. Ev. Marcu, cap. 9.
21 iulie – Credință și timp liber.
28 iulie – Acatistul Sf. M. Mc. Pantelimon.
INFO: 0768.35.76.75 sau la avizierul parohiei.
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