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Editorial

Însingurați, dar niciodată singuri

Creștinul este dator ca din când în când să cunoască
însingurarea. Nu din cauza unei tristeți sau din ură față
de lume, ci trebuie să ajungă la ea cu bucurie și de bunăvoie. Dar având în vedere că omul este creat după chipul
lui Dumnezeu care nu este singur, ci Unul în Treime, nu
putem să nu ne întrebăm dacă nu cumva însingurarea
contrazice ceea ce înseamnă a fi o persoană după chipul
Sfintei Treimi.
Din Sfânta Scriptură cunoaștem că Mântuitorul Și-a
făcut ucenici de care nu Se despărțea, locuia în mijlocul
oamenilor, mergea prin mulțimi și cu mulțimile după El,
dar, din când în când, Se însingura. O făcea fie după un
moment foarte important din activitatea Lui (de exemplu după ce a săturat mulțimile flămânde prin minunea
înmulțirii celor cinci pâini și doi pești), fie înainte de momentul important din lucrarea Sa (cum a fost rugăciunea
din Ghetsimani, înainte de răstignirea Sa). Se însingura
nu pentru a fi singur, ci pentru a comunica mai intim cu
Părintele Său. Așadar, dacă Mântuitorul a simțit nevoia
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

ca om, să Se însingureze de oameni și să rămână cu
Sine Însuși, atunci nu mai avem niciun motiv să credem
că însingurarea contrazice comuniunea.
În aceste condiții, oricât de agitată ar fi viața, oricât de
mare ar fi stresul, trebuie să ne găsim vreme să rămânem
cu noi înșine. Să ne uităm în adâncul nostru și să vedem
ce necurății s-au adunat acolo și să le îndepărtăm. Această
însingurare ne ajută să trăim mai curat cu noi înșine, cu
semenii și cu Dumnezeu. Ne dă putere să fim prezenți
în lumea aceasta, fără a fi din lume. Ajungem să nu mai
iubim într-un mod denaturat, să ne eliberăm de tot ce este
păcătos, părelnic și fals în lume.
În concluzie, însingurarea nu este ceva neobișnuit
pentru un creștin, ci este chiar dorită. Este o însingurare
care nu trebuie să ne descurajeze, căci prin ea nu căutăm
să fim singuri pentru totdeauna, ci doar pentru puțin timp și
cu scopul de a reveni în rândul semenilor fără a ne pierde
sufletul atunci când le vorbim. E o însingurare care ne
ajută să ne întărim în unirea cu Hristos spre dobândirea
păcii interioare. Și odată dobândită, mii de oameni se vor
mântui în jurul nostru, după cum spune Sfântul Serafim de
Sarov. Iată motivul pentru care putem spune că suntem
uneori însingurați, dar niciodată singuri.
Adrian Cocoșilă, crestinortodox.ro
Vă recomandăm:
volumul Ritualul ortodox al înmormântării pe înțelesul
tuturor, de Pr. Mihail Adeodatus Ungureanu, Ed. Doxologia, 2011 (carte disponibilă la biblioteca parohiei).

Să cunoaștem Scripturile! – studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 10

1. Şi sculându-Se de acolo, a venit în hotarele Iudeii,
de cealaltă parte a Iordanului, şi mulţimile s-au adunat
iarăşi la El şi iarăşi le învăţa, după cum obişnuia.
2. Şi apropiindu-se fariseii, Îl întrebau, ispitindu-L,
dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase femeia.
3. Iar El, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit vouă
Moise?
4. Iar ei au zis: Moise a dat voie să-i scrie carte de
despărţire şi să o lase.
5. Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Pentru învârtoşarea
inimii voastre, v-a scris porunca aceasta;
6. Dar de la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a
făcut Dumnezeu.
7. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama
sa şi se va lipi de femeia sa.
8. Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi,
ci un trup.
9. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să
nu mai despartă.
10. Dar în casă ucenicii L-au întrebat iarăşi despre
aceasta.
Continuare în pagina 2
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11. Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua
alta, săvârşeşte adulter cu ea.
12. Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita
cu altul, săvârşeşte adulter.
13. Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste
ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau.
14. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii
să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este
împărăţia lui Dumnezeu.
15. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui
Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea.
16. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi
mâinile peste ei.
17. Şi când ieşea El în drum, alergând la El unul şi îngenunchind înaintea Lui, Îl întreba: Învăţătorule bun, ce să fac
ca să moştenesc viaţa veşnică?
18. Iar Iisus i-a răspuns: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu
este bun decât unul Dumnezeu.
19. Ştii poruncile: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter,
să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, să nu înşeli pe nimeni,
cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.
20. Iar el I-a zis: Învăţătorule, acestea toate le-am păzit
din tinereţile mele.
21. Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru
îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea
comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie.
22. Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat
mâhnit, căci avea multe bogăţii.
23. Şi Iisus, uitându-Se în jur, a zis către ucenicii Săi: Cât
de greu vor intra bogaţii în împărăţia lui Dumnezeu!
24. Iar ucenicii erau uimiţi de cuvintele Lui. Dar Iisus,
răspunzând iarăşi, le-a zis: Fiilor, cât de greu este celor ce
se încred în bogăţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu!
25. Mai lesne este cămilei să treacă prin urechile acului,
decât bogatului să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
26. Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii către alţii: Şi
cine poate să se mântuiască?
27. Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni lucrul e cu
neputinţă, dar nu la Dumnezeu. Căci la Dumnezeu toate sunt
cu putinţă.
28. Şi a început Petru a-I zice: Iată, noi am lăsat toate şi
Ţi-am urmat.
29. Iisus i-a răspuns: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau
tată, sau copii, sau ţarine pentru Mine şi pentru Evanghelie,
30. Şi să nu ia însutit - acum, în vremea aceasta, de
prigoniri - case şi fraţi şi surori şi mame şi copii şi ţarine, iar
în veacul ce va să vină: viaţă veşnică.
31. Şi mulţi dintre cei dintâi vor fi pe urmă, şi din cei de
pe urmă întâi.
32. Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus
mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după
El se temeau. Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a
început să le spună ce aveau să I se întâmple:
33. Că, iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi
predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L
vor da în mâna păgânilor.
34. Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L
vor omorî, dar după trei zile va învia.
35. Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la
Tine.
36. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac?
37. Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a
dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta.

38. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să
beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul
cu care Mă botez Eu?
39. Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe
care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez
vă veţi boteza.
40. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga
Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit.
41. Şi auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov
şi pe Ioan.
42. Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce
se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei
mai mari ai lor le stăpânesc.
43. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să
fie mare între voi, să fie slujitor al vostru.
44. Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor
slugă.
45. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El
să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.
46. Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, ucenicii
Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos,
pe marginea drumului.
47. Şi, auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să
strige şi să zică: Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!
48. Şi mulţi îl certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare
striga: Fiule al lui David, miluieşte-mă!
49. Şi Iisus, oprindu-Se, a zis: Chemaţi-l! Şi l-au chemat
pe orb, zicându-i: Îndrăzneşte, scoală-te! Te cheamă.
50. Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare
şi a venit la Iisus.
51. Şi l-a întrebat Iisus, zicându-i: Ce voieşti să-ţi fac?
Iar orbul I-a răspuns: Învăţătorule, să văd iarăşi.
52. Iar Iisus i-a zis: Mergi, credinţa ta te-a mântuit. Şi
îndată a văzut şi urma lui Iisus pe cale.
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4 august – Duminică – Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil – Duminica a VI-a
după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) – Sf. Ev. Matei 9, 1-8

„În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa. Şi iată, I-au adus un slăbănog
zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele
tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru
ce cugetaţi rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice:
Scoală-te şi umblă? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului:
Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa. Iar mulţimile văzând acestea,
s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere.“
„Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi.”
(Psalmi 138, 16)
Din multe locuri în dumnezeieștile Scripturi aflăm că
Dumnezeu cel Atotștiutor știe gândul oamenilor și vede
mai înainte ce vom face sau ce vom gândi noi. Cuvântul
psalmistului arată că trebuie să ne temem de Dumnezeu,
căci suntem pedepsiți pentru faptele și gândurile noastre
încă neștiute de noi acum dar știute de Dumnezeu. Pentru aceasta Mântuitorul răspunde cărturarilor în pericopa
evanghelică de astăzi: „Și știind Iisus gândurile lor, le-a zis:
Pentru ce cugetați rele în inimile voastre?” (Matei 9, 4)
În Legea cea Veche se oprea păcatul numai din lucrare, nu și din gând. Astfel se spunea: să nu furi, să nu
desfrânezi, să nu ucizi. Dar Legea Veche avea nevoie de
împlinire și desăvârșire, căci spune Sfântul Apostol Pavel:
„Legea Veche nu a desăvârșit nimic.” (Evrei 7, 19) Tocmai
de aceasta a venit Hristos, nu să strice Legea, ci să o
desăvârșească, să scoată păcatul din gând, de la rădăcină.
Așa spune și Sfântul Nicodim Aghioritul: „Gândurile sunt
rădăcini ale faptelor.”
Pericopa vindecării slăbănogului este o taină a iertării, tocmai de aceea autorul, Sfântul Evanghelist Matei,
explică numele lui Iisus vestit de înger: „El va mântui pe
poporul Său de păcatele lor” (Matei 1, 21), ca fiind Acela
ce are „toată puterea în cer și pe pământ.” Tema iertării
apare chiar de la început, atunci când Domnul îl întâmpină
pe slăbănog cu cuvintele: „Îndrăznește, fiule! Iertate sunt
păcatele tale!” (v. 2) Iertarea nu aduce de la sine ridicarea
din boală, ci aceasta vine după cuvintele: „Scoală-te, ia-ți
patul și mergi la casa ta!”
Hristos ne descoperă de fapt și minunea vindecării
duhovnicești, iertarea. Ea se săvârșește ca o dovadă a
puterii Sale, așa ne explică mai târziu Sfântul Ioan Gură
de Aur: „Ce vi se pare mai ușor: a înzdrăveni un trup slăbănogit sau a ierta păcatele sufletului? Negreșit e mai ușor
să înzdrăvenești un trup slăbănogit, că pe cât e mai bun
sufletul decât trupul, pe atât este mai mare lucru a ierta
păcatele decât a tămădui un trup.”
Cărturarii „vedeau” o hulă în această lucrare,
reacționează în forul lor interior, în gând, nu pe față: „Cine
poate să ierte păcatele fără numai Unul Dumnezeu?” Plini
de necredință în faptul că Mântuitorul este Dumnezeu,
încep să cugete cele rele în inimile lor. Fiul lui Dumnezeu
știe, vede, judecă și osândește păcatele noastre, dar și
iartă. Ca Dumnezeu adevărat știe că gândurile rele vin din
inimă: „Cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea
spurcă pe om.” (Matei 15, 18)
Sfântul Casian Romanul spune că opt sunt gândurile
răutății: lăcomia pântecelui, desfrânarea, iubirea de arginți,

mânia, întristarea, trândăvia, slava deșartă, mândria. Tot
Sfinții Părinți ne învață cum să scăpăm de ele prin paza
minții de gânduri, numită și trezvie, și prin sfânta rugăciune
a inimii noastre. Așa spune Sfântul Isihie Sinaitul: „Atenția
minții și rugăciunea lui Iisus se susțin una pe alta, pentru că
atenția se naște din rugăciune neîncetată, iar rugăciunea
se naște din paza minții și atenția supremă.”
După vindecare, Sfântul Evanghelist Matei ne descrie
cum cei prezenți se înspăimântează și slăvesc pe Dumnezeu, „Cel care dă oamenilor asemenea putere.” Tot el ne
vorbește despre Sfinții Apostoli ca despre primii primitori ai
puterii iertării păcatelor: „Oricâte veți lega pe pământ, vor
fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor
fi dezlegate și în ceruri.” (Matei 18, 18) Puterea iertării se
prelungește în lume prin trimiterea Ucenicilor Săi în lume ca
purtători ai Duhului Său celui Sfânt, iar mai apoi în Biserică
prin slujitorii Săi. Este o lucrare mereu prezentă și activă,

unde oamenii sfințiți prin Taina Hirotoniei împărtășesc
tuturor harul vindecării duhovnicești, leagă și dezleagă
pe pământ păcatele oamenilor. Iată un argument în plus
împotriva celor care „hulesc” și astăzi Taina Hirotoniei și
puterea dată oamenilor de a ierta păcatele. Slăbănogul
vindecat ne închipuie pe noi toți, căci toți avem nevoie
de iertare.
Așadar trebuie să prețuim pe deplin acest mare har care
ne stă tuturor la îndemână, de a ne mărturisi și de a ne căi
de păcate cu smerenie și încredere în puterea cerească
dată Bisericii. Să nu ne amăgim cugetând „cele rele” și să
fim cu îndrăzneală, căci păcatul ne-a făcut necutezători. Să
venim la Domnul și la Biserica Sa, să ne mărturisim în fața
duhovnicului nostru luând pilda fiului risipitor, a vameșului și
a altor multor iertări date de Domnul nostru. Să ne punem
rânduială în minte, în fapte și vorbe, să înmulțim rugăciunea, iar gândurile să ne fie bune și luminate. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare

4

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul V, nr. 48, august 2013

Sfântul Ioan Iacob de la Neamț (HOZEVITUL)

de Dumitra Groza

Îţi mulţumim, Doamne Sfinte,
Pentru grija Ta aleasă
De-a păstra credinţa vie
Permanent, la noi acasă.

Fericitul Ioan Iacob,
După ce s-a împărtăşit
Cu preacuratele Taine,
Luându-şi rămas-bun, smerit,

Biserica Schitului
Şi chiliile a înnoit;
Prin muncă istovitoare
Pe toate le-a rânduit.

S-a ridicat din al său pat
Şi în trei părţi a binecuvântat;
Poate pe îngerii şi sfinţii,
Ce-apoi sufletul i-au luat.

Îngeri, în carne şi oase,
Au coborât pe-acest pământ
Chiar şi în zilele noastre;
S-avem modele, oricând.

Se-ndreaptă spre Ţara Sfântă;
Vede Mormântul Domnului
Şi-ajunge la Mănăstirea „Sf. Sava”
Din pustiul Iordanului.

Noaptea, de nimeni ştiut,
Se ruga mult în chilie
Şi, ca să nu fie văzut,
Se retrăgea în pustie.

Îşi însemnase pe perete
Ziua de trecere în veşnicie (5 aug.).
La doar 47 de ani (1960),
De-a dreapta, s-a-nvrednicit să fie.

Să ne-arate calea dreaptă,
Ca să nu ne rătăcim.
Ducând o viaţă înţeleaptă,
Treaptă cu treaptă să suim.

Aici, lângă Betleem,
Zece ani se osteneşte:
Paracliser, clopotar, infirmier,
Cu tot se-ndeletniceşte.

A creat cu mult talent
Volume de poezie,
Ca hrană duhovnicească
Românilor să le fie.

La slujba prohodului (7 aug.),
Mulţi călugări au venit
Cu-arhimandritul Amfilohie
Şi-n peşteră, pe scară, au suit.

Născuţi pe plaiul Mioriţei,
Cu rădăcini curate, în străbuni,
Au parcurs drumul credinţei,
Smeriţi, în post şi rugăciuni.

El cu drag îndeplineşte
Orice are-n ascultare
Cu căldură şi iubire,
Îngrijea pe fiecare.

Din ascultarea de egumen
Se retrage-n mod voit (1952)
Plecând în pustiul Hozeva,
Pe valea pârâului Cherit,

Din pustie, mii de păsări
Au sosit, ca la comandă,
Ca pe părintele lor,
La mormânt să îl petreacă.

Acum o sută de ani (23 iul. 1913)
S-a născut la Crăiniceni
Un prunc binecuvântat,
Într-o casă de mireni.

În post şi multă rugăciune,
Cu metanii, nevoinţă,
Cu-o sporită înţelepciune,
Răbda orice suferinţă.

La Mănăstirea „Sf. Gheorghe
Hozevitul” şi intră-n obşte,
Dar stă aici numai un an,
Că singurătate-şi doreşte.

Fâlfâiau, se tânguiau
Şi zburau în disperare
Deasupra sicriului,
Ciripind cu jale mare.

Rămâne orfan de mic (6 luni):
Mama fiind bolnăvicioasă,
Grijă, îi poartă Maria,
Văduvă evlavioasă.

Aici învaţă limba greacă;
Traduceri patristice făcând,
Scrie şi versuri alese
Întru tot lucrul el sporind.

În peştera „Chilia Sf. Ana”
Se aşează mai apoi (1953)
Cu Ioanichie, ucenicul;
În sihăstrie amândoi.

Timp de 20 de ani,
Îngrijit a fost, mereu,
Mormântul din peşteră,
De către ucenicul său.

După doi ani, în război,
Moare şi cinstitul tată:
Ilie,fiind cu bunica,
O creştină adevărată,

Le trimitea în Ţara Sfântă
Prin românii pelerini
Şi pe-ale noastre meleaguri,
Evlavioşilor creştini.

Şapte ani s-a nevoit
În aspru post şi rugăciune,
Cu privegheri de toată noaptea;
Sporind în înţelepciune.

Îndemnat de Duhul Sfânt,
Ieromonahul Pavel, fiind plecat,
S-a decis să-l viziteze
Pentru că-n vis i s-a arătat.

Care-l creşte în credinţă,
Cu dragoste şi răbdare,
În rugăciuni cu stăruinţă,
Ca o mamă iubitoare.

Un an locuieşte-n pustie (1939-1940),
Aproape de Marea Moartă
Cu monahul Ioanichie,
Rugându-se noaptea toată.

Lacrimi multe, neştiute
Şi cugetări de profunzime
Răbdând tot felul de ispite,
Slăvea pe Dumnezeu Cel în Treime.

Şi plecând din America
Cu nespusă bucurie,
Ajungând la Hozeva, află,
Că Ioan trecuse-n veşnicie.

La 10 ani, îl părăseşte,
Mutându-se-n veşnicie,
Dar îi fusese-un mentor bun
În trista lui copilărie.

Pesmeţi şi fructe uscate;
Doar cu atât se hrănea.
Ispite nenumărate,
De la diavol suferea.

În zilele luminoase
În gura peşterii ieşea;
Traducea din limba greacă
Şi versuri de suflet scria.

După multă insistenţă,
El a primit aprobare
Ca să deschidă mormântul
Şi-au văzut minune mare: (8 aug. 1980)

Văzând cât de bine-nvaţă,
Alecu Iacob, unchiul său,
Îi îndrumă paşii-n viaţă
Spre gimnaziu şi liceu.

Chiar şi-n lagăr el a stat,
Pe Muntele Măslinilor.
Lipsuri multe a răbdat
În timpul războiului (1940-1941).

Cobora din când în când
La slujbe, în Mănăstire;
Cu evlavie slujea
Spre a Domnului cinstire.

Sfântul Ioan parcă dormea,
Aşteptând a doua venire.
Cu trupul şi veşmintele intacte
Voia să treacă-n nemurire.

Iar la 20 de ani (1933),
Luând drumul mănăstirii
Se îndreaptă către Neamţ,
Urmând calea mântuirii.

Se-napoiază-n Mănăstirea
„Sf. Sava”, în ascultare
Şi continuă-n ostenire,
Primind binecuvântare.

În sărbători mari şi în posturi,
Sfânta Liturghie săvârşea
În paraclisul peşterii,
Apoi se împărtăşea.

Mireasmă bună-a-mprăştiat
Mlădiţa din neamul românesc,
Că Bunul Dumnezeu l-a arătat
Podoabă a cinului călugăresc.

Supus fiind la ascultare,
Pe bolnavi îi îngrijeşte
Lucrând şi la bibliotecă;
În tot lucrul se smereşte.

În Biserica „Sf. Mormânt”,
Ca diacon este sfinţit
Şi tot în acelaşi an (1947)
Ca preot e hirotonit.

Se hrănea o dată-n zi,
Cu pesmeţi şi cu măsline
Aduse de Ioanichie,
Puţină apă şi smochine.

Prin viaţa şi scrierile sale,
Pe mulţi creştini a luminat,
Devenind, pe strâmta cale,
Un model, demn, de urmat.

După stagiul militar (1935)
Se întoarce-n mănăstire,
Slujind iar la bolniţă
Cu milă şi cu iubire.

La Schitul „Sf. I. Botezătorul”,
Egumen a fost numit
Pe Valea Iordanului;
Şi cu mult sârg a cârmuit.

Piatră avea drept căpătâi
Şi pe-o scândură dormea
Câteva ore pe noapte;
Mai tot timpul se ruga.

În 8 aprilie 1936,
În cinul îngeresc e tuns,
Purtând numele Ioan
Şi de credinţă e pătruns.

Cinci ani slujbe săvârşeşte
Şi Domnului Hristos se-nchină;
Cu călugări şi pelerini,
În armonie deplină.

Se simţea tare bolnav,
Dar suferea în tăcere.
Rugăciunea inimii şi pravila
Îi aduceau mângâiere.

Se închină la icoana
Maicii Sfinte, cu bucurie;
Rugând-o să-l însoţească,
În lunga sa călătorie.

Pentru toţi se ostenea
Şi-i primea cu bucurie;
Îi spovedea şi-mpărtăşea,
În comuniune cu Hristos să fie.

Aştepta cu emoţie sfârşitul
Şi cu Sf. Taine s-a-mpărtăşit (4 aug.)
Pentru-ntâlnirea cu Domnul Hristos,
Trebuia să fie pregătit.
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11 august – Duminică – Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mare
Mc. Evplu arhidiaconul – Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi
şi a unui mut în Capernaum) – Sf. Ev. Matei 9, 27-35

„În vremea aceea, plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne
pe noi, Fiule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot
să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră,
fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie.
Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon.
Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în
Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi
satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată
neputinţa în popor.“
Vederea trupească şi sufletească!
Prin asumarea firii noastre omeneşti, Domnul nostru
Iisus Hristos a adus vindecare nu numai de orbirea trupească, ci şi de orbirea sufletească, care înseamnă deschiderea cugetului bun către Dumnezeu ce se realizează
pentru noi începând din momentul în care am primit Taina
Sfântului Botez, mutarea din necredinţă la credinţă şi din
necunoaştere la cunoaşterea lui Dumnezeu. Chiar dacă
Sfintele Evanghelii nu istorisesc decât unele din minunile
săvârşite de Mântuitorul prin care a dăruit vindecarea ochilor trupeşti, în realitate aceste minuni sunt mult mai multe,
căci Sfinţii Evanghelişti amintesc că „mulţimi multe au venit
la El, având cu ei şchiopi, orbi, muţi, ciungi, şi mulţi alţii şi
i-au pus la picioarele Lui, iar El i-a vindecat” (Mt. 15, 30),
ceea ce ne îndeamnă să credem că dintre cei orbi care se
găseau în acel timp în Iudeia şi ţinuturile învecinate nu a
rămas nimeni care să nu primească vederea, dar Domnul
nu a venit pe pământ numai pentru a deschide ochii trupeşti, ci a venit în primul rând ca să deschidă ochii sufletului
care primesc vederea prin propovăduirea Sa.
Acest lucru poate fi lesne înţeles şi din profeţia lui
Isaia prorocul, care spune despre Domnul că a venit să
propovăduiască orbilor vederea, deci să propovăduiască
vederea sufletească. Acest lucru îl arată Sfântul Grigorie
Palama, care spune despre Domnul că „după ce a plecat
cerurile şi S-a coborât pe pământ din iubire de oameni,
ca să deschidă prin predica evanghelică ochii sufletului
nostru şi să ne dăruiască vederea spirituală, a adăugat şi
vindecarea ochilor materiali care nu vedeau. De aceea şi
există o mare corespondenţă între cele două vederi, mă
refer la cea a trupului şi a sufletului. Adică, aşa cum, dintre
orbii trupeşti, unii au dobândit vederea degrabă, precum cel
care a auzit: „vezi!” (Lc. 18, 42) şi în acelaşi moment a fost
vindecat, alţii treptat, precum cel care, înainte să primească
vindecarea cu desăvârşire, a spus că-i vede pe oameni
ca pe nişte copaci umblând, la fel şi orbii sufleteşti prin
credinţă au primit vindecarea ochilor spirituali. Astfel, unii
au primit-o degrabă, precum cel care din vameş îndată s-a
arătat evanghelist, în timp ce alţii treptat, precum Nicodim,
veşnicul ucenic de noapte. Şi aşa cum, dintre orbii trupeşti,
unii au dobândit vindecarea doar cu cuvântul, precum Bartimeu, alţii şi cu lucrarea (pentru că în ochii celui care era
lângă Betsaida a pus şi scuipatul Său, deoarece, aşa cum
se pare, acesta avea pleoape, dar goale, de vreme ce se
goliseră de lichidul ochilor, care au fost şi împliniţi atunci
prin scuipatul dumnezeiesc, în timp ce orbul din naştere
nu avea nici pleoape, de aceea a şi trebuit acest amestec
de pământ, pe care l-a şi primit din degetele Domnului sub
forma tinei frământate), deci aşa cum dintre orbii la trup,
precum am zis, unii au primit vindecarea doar cu cuvântul,
alţii şi cu fapta, la fel şi în situaţia celor care au primit vindecarea sufletului, care este mutarea de la necredinţă la
credinţă, unii aveau nevoie şi de minuni ca să creadă, aşa
cum s-a întâmplat şi cu cei trimişi de Ioan, ca să-L întrebe:

„Tu eşti Cel ce vine, sau să aşteptăm pe altul?” (Mt. 11, 3),
în timp ce alţii au primit-o doar cu cuvântul, crezând doar
din auz, precum sutaşul, despre care Domnul a afirmat
că îi depăşeşte în credinţă pe israeliţi.” (Omilie care are
ca temă pe orbii care, după Evanghelistul Matei, au primit
vederea în casă, unde se face referire şi la faptul că nu
este cu putinţă să aibă cineva credinţă cu adevărat, fără
faptele pocăinţei – Predici ale Sfinţilor Părinţi la duminicile
de peste an, trad. Pr. Victor Manolache, Ed. Egumeniţa şi
Cartea Ortodoxă, 2009, pp. 159-160).
Sfântul Grigorie spune că cei doi orbi care l-au urmat
pe Domnul reprezintă „cele două popoare, al iudeilor şi al
păgânilor şi care strigau zicând: „Miluieşte-ne pe noi, Fiule
al lui David”, arătând că Acesta este Cel profeţit şi Cel
aşteptat. Domnul, împlinind şi preînchipuirea iconomiei şi
încercând, dar şi vădind credinţa orbilor, trece pe lângă ei
în tăcere, până să intre în casa din care ieşise la început,
şi după aceea grăieşte către aceştia: „Credeţi că am putere
să fac aceasta?” şi aceştia îi răspund: „Da, Doamne!” Şi
nu întreabă pentru că nu ştie, ci ca să arate celor care nu
ştiu credinţa orbilor. De aceea, după ce a odihnit ochii lor, a
adăugat: „Fie vouă după credinţa voastră” şi s-au deschis
ochii lor, dovedind că şi ei crezuseră, dar şi că Acesta era
aşa cum Îl credeau, Dumnezeu şi om. Deoarece ca om era
Fiul lui David şi prin înseşi mâinile Sale a tămăduit ochii
lor şi le-a grăit cu dragoste, iar ca Dumnezeu şi Creator
a luminat ochii întunecaţi. Şi pentru că nu era încă timpul
să se facă vădit tuturor, căci se păzea până la Patimi şi
până la Învierea din morţi, le spune acestora: „Vedeţi să
nu ştie nimeni”, poruncindu-le cu multă tărie să tăinuiască
întâmplarea. „Dar ei, ieşind, au dus vestea în tot pământul
acela”. Aşa cum se pare, dacă nu le-ar fi poruncit să tacă,
ei ar fi devenit vestitori universali ai puterii Lui, dar, pentru
că le-a poruncit, au evitat să meargă mai departe. Dar nu
s-au putut ţine să nu-L propovăduiască în satele din jur.
Astfel, orbii care L-au urmat pe Hristos au fost luminaţi cu
desăvârşire, nu doar la trup, ci şi la suflet. Deci, fraţilor, să
urmăm şi noi lumina care luminează sufletul şi trupul, să
mergem şi noi spre strălucirea Lui, „să umblăm cuviincios
ca ziua” (Rm. 13, 13).
Să-L preamărim prin fapte bune şi să-i ajutăm pe cei
care ne privesc, ca să-L preamărească şi ei. Să ne îndepărtăm de întunericul potrivnic care este păcatul şi de
ocrotitorul păcatului: diavolul… Pentru că, spune-mi, în ce
fel îl vom deosebi pe cel necredincios de cel credincios,
pe cel luminat de cel lipsit de lumină, cu alte cuvinte pe
cel botezat în Hristos şi unit cu Hristos, de cel nebotezat
şi unit cu diavolul, dacă nu din fapte, din cuvinte, din felul
de a fi? Deci, dacă cineva se aseamănă cu cei neluminaţi,
chiar dacă zice că este botezat în Hristos, este vădit lucru
că n-a încetat să aparţină acelei tagme de răufăcători,
despre care apostolul spune: „Ei mărturisesc că Îl cunosc
pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tăgăduiesc, urâcioşi
fiind, nesupuşi, şi la orice lucru bun, netrebnici.” (Tit 1, 16)”
(ibidem, pp. 161-162).
Părintele Gheorghe Ionașcu
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Învăţătură despre ecumenism
Pr. Arsenie Boca:
Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai
putregaiul cade din Biserica Ortodoxă, fie ei: arhierei,
preoți de mir, călugări sau mireni, înapoi la Sfânta Tradiție,
la Dogmele și Canoanele Sfinților Părinți ale celor șapte
Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!
Ce este ecumenismul?
Ecumenismul s-a născut în sânul Protestantismului
la începutul secolului al XX-lea, ca un efort de redobândire a unităţii pentru o lume protestantă împărţită
în nenumărate grupări şi ramificaţii.
Ecumenismul nu are absolut nici
o legătură cu ecumenicitatea şi
catolicitatea Bisericii, care este
pe deplin păstrată, atât geografic,
cât şi ecleziologic, în Una, Sfântă,
Sobornicească şi Apostolească
Biserică, adică Biserica Ortodoxă,
care continuă să creadă ceea ce
a fost crezut „întotdeauna, pretutindeni şi de către toţi.” Existenţa
ereziilor nu neagă nici unitatea,
nici ecumenicitatea şi nici catolicitatea Bisericii. Biserica continuă
să fie una şi universală. Erezii şi
schisme ca „bisericile” „catolice” şi
protestante ale Apusului sau cele
anti-calcedoniene ale Răsăritului
nu sunt bisericile locale autentice şi
legitime ale acelor ţinuturi; aceste
biserici redobândesc unitatea şi
catolicitatea, devin adevărate biserici, doar atunci când
sunt reintegrate în credinţa şi viaţa Bisericii Ortodoxe
Soborniceşti (...), care nu este doar adevărata Biserică,
ci şi singura Biserică. Prin urmare, de la bunul lui început
şi până în ziua de astăzi, aşa-numitul „Conciliu Mondial
al Bisericilor”, ca vehicul (purtător) al ecumenismului
protestant, este, într-un adevărat sens ecleziologic, un
„Conciliu Mondial al ereziilor şi schismelor.” (Din concluziile conferinței teologice inter-ortodoxe „Ecumenismul:
Origini. Așteptări. Demistificare„ – 2004)
Bazele ecumenismului
Ecumenismul nu are nici o bază în tradiția și istoria
Bisericii Ortodoxe: nici un sfânt ortodox nu a fost vreodată
ecumenist, nu a participat la întâlniri cu ereticii ca să facă
schimb de experiență, nu s-a rugat împreună cu ereticii.
Ba din contră, falsele „uniri” care s-au realizat în Istoria
Ortodoxiei au fost anatemizate și cei care s-au opus trădării au fost trecuți în rândul sfinților și cinstiți de poporul
drept-credincios care nu s-a unit cu minciuna și a apărat
dreapta și sfânta credință ortodoxă cu prețul sângelui.
Canonul 45 al Sfinților Apostoli
Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, împreună cu
ereticii rugându-se, să se afurisească numai; iar de au dat
lor voie, ca unor clerici a lucra ceva, să se caterisească.

– PIDALION (Cârma Bisericii Ortodoxe)
(...)
Mari duhovnici despre ecumenism
Mărturii
•
Pr. Dumitru Stăniloae: „Eu nu sunt pentru ecumenism! A avut dreptate un sârb, Iustin Popovici, care l-a
numit panerezia timpurilor noastre.”
•
Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa: „Eu sunt împotriva ecumenismului! O socot cea mai mare erezie a
secolului nostru.”
•
Pr. Arsenie Papacioc: „Sunt împotrivă! Pe viață și
pe moarte împotrivă! Ce ecumenism?”

•
Pr. Adrian Făgețeanu: „Ecumenismul este o erezie, erezia secolului al XX-lea.”
•
Pr. Ilie Cleopa: „Noi ortodocșii suntem puțini, dar
suntem Biserică întreagă. Nouă nu ne lipsește nimic! Noi
n-avem ce împrumuta de la protestanți, dar nici de la
catolici!”
•
Pr. Iustin Pârvu: „Ecumenismul nu e născut din
părerile bisericilor, ci din gândirea proprie a unor pastori
ce nu au nimic profund creștin și religios în ei, ci doar o
viață politică.”
•
Pr. Arsenie Boca: „Ecumenismul? Erezia tuturor
ereziilor! Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor
ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxă.”
•
Cuv. Paisie Aghioritul: „Cu durere în suflet mărturisesc că, dintre toți filounioniștii (ecumeniștii n.e.) pe care
i-am cunoscut, nu am văzut pe nici unul să aibă nu miez,
dar nici măcar coajă duhovnicească. Cu toate acestea,
știu să vorbească despre dragoste și unire, deși ei înșiși
nu sunt uniți cu Dumnezeu, fiindcă nu L-au iubit.”
•
Sf. Efrem Sirul: „Vai acelora care se întinează
cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc
Dumnezeieștile Scripturi! Vai de cei câți murdăresc sfânta
credință cu eresuri sau încheie vreo înțelegere cu ereticii!”
www.credo.ro
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Păhărelul cu nectar

Eu de ce nu sunt tristă?
Tu nu eşti tristă
pentru că tristeţea celor mici
o poartă pe spatele lui un arici

Ţepii lui –
când te întâlneşti cu el să îi spui
şi să-i mulţumeşti... cât poţi tu de frumos –
sunt tristeţile copiilor
aruncate de suflet pe jos
El doar vine şi se tăvăleşte,
în nopţile fără stele şi fără lună,
prin tot felul de tristeţi
adunate în mai mult de o săptămână
Cu cele mai curate, sau cu cele mai vii,
îşi înlocuieşte, pe pipăite,
ţepii pierduţi
în vitejeştile bătălii
Când o să-l găsim pe domnul arici,
să-mi aduci aminte de tot ce ţi-am povestit
azi, aici
Nu aş vrea să uit
să îţi arăt – numai ţie câteva tristeţi dintr-o altă
fericită copilărie.

Lacrimile sunt toate la fel?

Ar dori ele să fie –
mai ales cele de tristeţe
cu cele de bucurie

Şi cum să nu le placă
să se înşire asemeni unor mărgele
la ochişorii căprui
şi albaştri
ai fetiţelor mele?
Dar eu nu o să le permit!
Niciodată !
Mai bine le plâng, una după alta,
atunci când vreau să mi se pară
că sunt
supărată

Mai ales că,
uneori, trebuie să ştii
şi altfel decât tine cum este
să fii.
Pagină de Elia David
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18 august – Duminică – Sf. Mc. Flor şi Lavru – Duminica a VIII-a după Rusalii
– Sf. Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulţirea pâinilor)

„Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar
când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a
trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare. Iisus însă
le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem
aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze
mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi,
frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi
au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca
la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în
corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.“
De la cele lumești, la cele duhovnicești
„Nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce.”
(Matei 14, 16)
O mare minune pe care Mântuitorul a săvârșit-o asupra
materiei este aceasta, a înmulțirii pâinilor și peștilor în pustie
și a săturat 5000 de bărbați, afară de femei și copii. Este o
minune concretă ce ne este dovedită de locul pustiu unde
s-a săvârșit, de puținele mijloace, de mulțimea de martori,
de cele 12 coșuri de fărâmituri rămase. Toți cei ce l-au urmat
în pustiul acela, bărbați, femei, copii, bătrâni și bolnavi de
tot felul, erau oameni însetați de cuvântul Învățăturii Sale.
Toți suspinau în sufletele lor după Mesia și aveau nevoie
de Păstor care să-i învețe Sfânta Scriptură, să-i hrănească cu cuvinte de mântuire, să-i scape de robia patimilor,
să-i călăuzească. Văzând poporul acesta, „I s-a făcut milă
de ei și a tămăduit pe toți bolnavii lor.” (Matei 14, 14) Știa
Domnul că orice vindecare trupească și sufletească îi face
pe oameni să se întoarcă mai ușor la pocăință.
Minunea înmulțirii pâinilor are precedente în Legea cea
Veche. Ea ni-L arată pe Hristos ca pe noul Moise. Există o
legătură între această minune și minunea hrănirii în chip
minunat a israeliților cu mană în pustie. Există și legătură
cu minunea săvârșită de prorocul Elisei care, cu 20 de
pâini de orz și puțin grâu, a săturat 100 de oameni și a mai
și rămas. Dacă Moise și Elisei sunt doar mijlocitori umani
ai minunilor către Dumnezeu, Hristos se arată ca Însuși
Săvârșitorul minunii, ca Fiu al lui Dumnezeu. Îndată după
uciderea Sfântului Ioan Botezătorul, adânc întristat, Domnul voiește să Se retragă departe de mulțime, cu ucenicii
Săi, la „loc singuratic.” (v. 13) Au plecat cu corabia spre
țărmul nord-estic al Mării Tiberiadei, aproape de Betsaida,
aproape de vărsarea Iordanului în mare.
Mulțimea îi urmărea de pe mal, astfel că ajungând
la țărm, n-au găsit liniștea pe care o căutaseră. Milă L-a
cuprins de ei văzându-i „ca pe niște oi fără păstor.” (Marcu 6, 34) Păstorii iudei erau de multe ori necredincioși și
nevrednici, încât poporul ajunsese în această stare atât de
nenorocită. El Se va anunța ca Păstor al oilor Sale. El vine
acum la oile Sale plin de milă față de părăsirea și de necazurile lor. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Mila Domnului
pentru mulțime este pricina vindecărilor săvârșite atunci.
Milă adâncă și covârșitoare.” El „vindecă pe bolnavii lor”
(Matei 14, 14) și începe „să-i învețe multe.” (Marcu 6, 3435) Oile cele rătăcite ale lui Israel au acum un Păstor! Nu
mai simt căldura pustiului, nici trecerea timpului, nu se mai
gândesc la casele lor de departe, nici la faptul că veniseră
aici fără hrană. Toate acestea îi îngrijorează pe ucenici,
care-L roagă pe Învățător să dea drumul mulțimilor, „să

se ducă în sate și să-și cumpere de mâncare.” (v. 15)
Domnul îi îndeamnă să le dea ei să mănânce, dar cum
puteau când aveau doar 5 pâini și 2 pești?
În fața tuturor, Iisus a luat „cele 5 pâini și cei 2 pești și
privind la cer, a binecuvântat și, frângând, a dat ucenicilor
pâinile, iar ucenicii, mulțimilor.” (v. 19) Privește la cer ca
un Trimis al Tatălui în deplină ascultare față de voia Sa.
Darurile se înmulțesc acum în chip minunat, toți cei ce
mănâncă se satură, 5000 de bărbați, afară de femei și
copii, rămânând 12 coșuri de fărâmituri. (v. 20)
Hristos Se descoperă ca Păstor al turmei, Păstor al Bisericii în care se revarsă darurile pe care Ea le primește de
la „Mai-marele păstorilor.” (I Petru 5, 4) Faptul că Apostolii
împart hrana evidențiază rolul lor – al ierarhiei sacramentale – în cadrul Bisericii. Lucrarea lor și a urmașilor lor, epis
copii, preoții și diaconii este de neînlocuit. Dacă iudeii în
vremea Exodului se întrebau: „Va putea, oare Dumnezeu,
să gătească masă în pustie?” (Psalmi 77, 22), răspunsul li
se dă acum arătându-se puterea dumnezeiască a Mântuitorului. Însă cel mai important simbolism al acestei minuni
este cel euharistic, Hristos este Pâinea Vieții.
Încă de la începuturi, Biserica săvârșește Sfânta Euharistie pentru creștinii ce se știau, „străini și călători.” (Evrei
11, 13) Primim așadar, iară și iară, pâinea cea adevărată,
Pâinea Cuvântului, dar și Pâinea Euharistică. Pâinile care
se înmulțesc în Biserică provin de la cei care vor deveni
beneficiarii minunii. Noi aducem în biserică pâinea și vinul
care, prin rugăciunile preoților și invocarea Duhului Sfânt,
devin Trupul și Sângele Mântuitorului.
Fiul lui Dumnezeu folosește daruri create, Iisus „nu face
pâine din nimic”, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur.
Iar minunea nu întârzie să apară în orice biserică unde
sunt slujbe și predici frumoase, făcute cu evlavie și fără
grabă, la timp, unde sunt cântări frumoase pe înțelesul
oamenilor, unde bisericile sunt pline de credincioși, unde
sunt mame cu copiii lor, unde nu sunt secte, unde nu sunt
păcate și unde toți sunt cu cuget și inimă curate și se
apropie de Hristos. Toate sporesc credința în case și în
inimi și hrănesc pe credincioși. Iar dacă lipsesc acestea,
pătrunde dezbinarea în casă și în parohie, vin sectele și
se tulbură creștinii.
„Dați-le voi să mănânce” este porunca dată nouă,
slujitorilor altarelor, dar și credincioșilor care trebuie să
lucreze la întărirea credinței, la ajutorarea celor flămânzi,
la miluirea săracilor, a orfanilor, a văduvelor, la ducerea
Cuvântului lui Dumnezeu către toate sufletele.
Numai așa ne putem bucura cu sfântă și negrăită
bucurie, asemănându-ne cu mulțimea din pustie, stând
în jurul Mântuitorului și sorbind cu nesaț Cuvântul despre
Împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
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Ne potrivim?
În trecut spuneam despre unele persoane că nu
se potrivesc, că nu pot deveni un singur trup, adică
să se căsătorească și să trăiască fericiți. Și căutam
o grămadă de argumente pentru a mă justifica. Mi-a
fost de ajuns un caz, ca să mă opresc pentru totdeauna din judecata semenilor și să înțeleg că Dumnezeu
este Cel care ne potrivește pe unul cu altul. Oameni
pe care eu nu-i vedeam împreună nici măcar o zi,
sunt fericiți împreună de câțiva ani buni.
Orice întâlnire cu un semen trebuie văzută ca un
dar din partea lui Dumnezeu. Nu trebuie să trecem
niciodată nepăsători pe lângă oamenii pe care îi întâlnim. Și trăind oamenii ca pe daruri din partea lui
Dumnezeu, vom avea și șansa ca deodată să simțim
că inima bate altfel în apropierea unei persoane. Nu
putem explica misterul. Dar suntem datori să luăm
act. Să facem fapte care să demonstreze că iubim.
Sunt persoane care ne îndeamnă să nu ne implicăm într-o relație decât în momentul în care suntem
siguri că există o potrivire sufletească între noi. Dar
oare în foc nu se poate îndrepta
orice fier, indiferent cât de strâmb
este? Am convingerea că printr-o
iubire curată, adică un adevărat
foc, se poate îndrepta și cel care
iubește pătimaș. Sunt persoane
care și-au schimbat radical viața
din momentul în care au fost chemate la o iubire curată. După cum
fierul strâmb are nevoie de un foc
puternic pentru a fi modelat, la fel
de intens trebuie să iubim și noi,
dacă dorim ca Dumnezeu să îndrepte prin noi cele nefirești.
Dacă ai primit răspuns la iubire,
nu trebuie să te mai gândești că
poate există în lume o persoană
capabilă să te iubească mai mult
decât o face cea din prezent. Există un paradox. Ca ea să ajungă
să te iubească mai mult, trebuie
ca tu să o iubești mai mult. Mai bine zis pe măsură
ce crește iubirea ta față de ea, crește și prețuirea ei
față de tine.
Suntem diferiți, nu trebuie să ne căutăm pe noi
înșine în alții pentru a spune că ne potrivim. Și nici nu
trebuie să încercăm să facem din cel de lângă noi o
copie a ființei noastre. Mi-a plăcut tare mult ce a spus
părintele Pantelimon de la Mănăstirea Oașa: „Trebuie
să iubești cu Dumnezeu din tine, pe Dumnezeu din
celălalt”. Asta înseamnă să nu ieși în întâmpinarea
celui pe care îl iubești decât iubind dumnezeiește și
să nu vezi în celălalt ceva finit. Prin Dumnezeu tot
timpul vom descoperi în cel iubit mereu ceva nou
care să ne bucure. De aceea niciodată nu vom putea

spune că ne-am săturat sau plictisit de cel iubit. Prin
ajutorul lui Dumnezeu reușim să rodim daruri care în
trecut zăceau în ființa iubită fără ca aceasta să știe
ce poartă cu ea. Și ajutând-o să descopere și să
înmulțească darurile din ea, ne îmbogățim și pe noi
înșine. Fiecare îl face pe celălalt să ia clipă de clipă
cât mai mult din chipul lui Hristos.
Dacă am privi pur omenește am putea spune că
nimeni nu se potrivește cu nimeni. Eu cel de azi pot
foarte bine să nu mai port chipul de ieri, chipul care
a atras iubirea. Și dacă de pe o zi pe alta nu mă mai
potrivesc cu mine, nu e oare o adevărată înșelare
să spun că mă potrivesc cu cineva care este cu totul
diferit de mine?
Să învățăm să iubim înainte de toate pe celălalt
și să încetăm să ne mai iubim pe noi înșine prin
celălalt. Să învățăm să ne dăruim. Să nu uităm că
numai pâinea și vinul dăruite preotului în cadrul
Sfintei Liturghii devin prin invocarea Sfântului Duh
Trupul și Sângele Domnului.
În iubire nu există scuză pentru a nu te dărui. Trebuie să te
dăruiești chiar și atunci când te
simți lipsit de putere, când crezi
că vei sfârși dacă vei mai face
un gest de iubire. Dacă ai în
tine permanent dorința de a face
totul pentru cel iubit, Dumnezeu
va veni și îți va da putere chiar
atunci când ajungi să crezi că nu
mai poți face nimic.
Îmi aduc aminte de Petru
care, deși trudise toată noaptea
și nu reușise să prindă nimic,
depărtează corabia de țărm și
aruncă mrejele în adâncul ei la
îndemnul Mântuitorului, deși ar
fi avut toate motivele să nu-L
asculte de vreme ce a pescuit
noaptea, în momentul cel mai
indicat să prindă pești și nu
pentru câteva ore, ci toată noaptea. Și împotriva
argumentelor umane, Petru aruncă mreaja și prinde
o mulțime de pești. În această minune ca și în multe altele este dovada lucrării în chip minunat a lui
Dumnezeu. Adâncul la care-l chemase Iisus, adâncul
pentru pescuire a trezit adâncul din el. Și adânc pe
adânc cheamă. Și din simplu pescar devine pescar
de oameni. Oare dacă ne-ar fi fost dat să-l vedem pe
Petru, un simplu pescar, am fi putut spune despre el
că avea să ajungă Apostol? Eu cred că nu. Și totuși
a fost posibil. Iată de ce cred că potrivirea unuia cu
altul e rod al lucrării lui Dumnezeu.
Adrian Cocoșilă, crestinortodox.ro
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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25 august – Duminică – Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu;
Sf. Ap. Tit – Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare –
Potolirea furtunii) – Sf. Ev. Matei 14, 22-34

„Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul
mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo.
Iar corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra
strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând
că e nălucă şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborându-se din corabie,
a mers pe apă şi a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne,
scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei
în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând
dincolo, au venit în pământul Ghenizaretului.”
şi de frică a strigat: „Doamne, scapă-mă! Domnul a întins mâna
Despre valurile mării dinlăuntru şi cele din afară!
şi l-a apucat, mustrându-l totodată: „Puţin credinciosule, pentru
ce te-ai îndoit?” Călătorind pe marea acestei vieţi tulburate de
Mântuitorul săvârşeşte această minune îndoită în mod tot felul de prefaceri şi întorsături „cu toţii umblăm pe valurile
special pentru ucenicii Săi, dar pentru că ea ne este transmisă mării acestei vieţi, mergem pe ele spre porţile morţii, la judeşi nouă prin cuvântul Sfintei Evanghelii, putem spune că este cata lui Dumnezeu. Ce stihie în care nu te poţi încrede se află
săvârşită şi pentru noi. Ea are în vedere raportarea noastră sub picioarele noastre! Cele mai puternice prefaceri din viaţa
lăuntrică sau sufletească la această mare şi de aceea am zis noastră se săvârşesc pe neaşteptate, dintr-o dată. Nu numai
valurile dinlăuntru, cât şi referirea la marea văzută cea din moartea se strecoară ca un fur: aproape toate necazurile vin
exteriorul nostru, ale cărei valuri ne asaltează în toate zilele pe furiş. Marea este bântuită, înviforată de vânturi puternice,
vieţii noaste. Motivul pentru care Domnul săvârşeşte această ce se ridică dinspre felurite părţi dintr-o pricină neştiută. Şi viaţa
minune pentru ucenicii Săi pe care I-a silit să intre în corabie noastră e supusă numeroaselor lovituri ale duhurilor viclene şi
şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da ale oamenilor mânaţi de ele; suntem supuşi multor necazuri
drumul mulţimilor este că, aşa cum ne arată Sfântul Evanghe- fără veste, în urma unei tainice îmbinări a împrejurărilor.
list Marcu: „erau peste măsură de uimiţi în sinea lor; căci nu
Nu este cu putinţă să prevedem şi să ştim dinainte ce va
pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, deoarece inima lor născoci răutatea, ce va sluji drept pretext şi mijloc spre neera învârtoşată” (Mc. 6, 51-52), deşi minunile la care luaseră cazul nostru, de unde va răsări ispita? În cea mai mare parte
parte i-au silit pe ucenici să se închine lui Iisus ca lui Dumne- necazurile nu pot fi nici preîntâmpinate, nici abătute. Şi altă
zeu şi să-L mărturisească ca atare: „Cu adevărat Tu eşti Fiul mare, mare nevăzută, se află sub picioarele noastre gândite.
lui Dumnezeu”, chiar dacă credinţa lor nu era desăvârşită şi De alte vânturi este bântuită şi tulburată această mare. Marea
întărită de harul lui Dumnezeu, aşa cum se va întâmpla după aceasta este inima noastră, în care încap laolaltă felurite
Înviere şi după ce Duhul Sfânt Se va pogorî asupra lor. „Dacă, simţăminte. La omul căzut, simţămintele sunt molipsite de
atunci când Hristos era cu ei, ucenicii puteau socoti nălucire păcat, şi de aceea lucrează greşit în cea mai mare parte.
şi nu realitate minunea săvârşită de El, apoi nu o mai puteau Arareori omul cel vechi, neînnoit prin harul dumnezeiesc,
socoti aşa când Hristos nu era de faţă. Pentru aceasta Hristos poate să se poarte după îndreptarul poruncii evanghelice, şi
îngăduie ca minunile să fie supuse unei amănunţite cercetări: asta silindu-se, cu lipsuri însemnate în împlinirea ei. Lucrarea
a poruncit ucenicilor să ia coşurile cu firimituri – dovada minunii cea greşită a simţămintelor bolnave de păcat este cel mai
săvârşite – şi să se despartă de El.
des împătimită, adesea pătimaşă. Când boala sufletească
De altfel, când face vreo minune mare, Hristos caută să lucrează mai cu măsură, simţămintele sunt pecetluite de
scape şi de mulţime şi de ucenici, învăţându-ne să nu urmărim o rătăcire mai măsurată, numită „împătimire”. Când boala
a fi slăviţi de mulţime şi a târî mulţime de oameni după noi. lucrează desfăşurându-se pe de-a-ntregul, simţămintele se
Prin cuvântul „a silit” Evanghelistul arată că ucenicii nu voiau prefac în patimi. Simţămintele noastre se află sub înrâurirea
nicidecum să se despartă de Învăţătorul lor. Şi i-a trimis, aşa- gândurilor, care apar în noi de la sine sau ne sunt aduse de
zicând, ca să slobozească mulţimile; de fapt însă voia să se către duhurile răutăţii, vrăjmaşii neamului omenesc. Ba ne
suie în munte. A făcut iarăşi aceasta ca să ne înveţe ca nici înviforează întristarea, ba suntem tulburaţi de către mânie,
să nu ne amestecăm mereu cu mulţimea, dar să nu fugim ba suntem târâţi de patima dulceţii, ba suntem răpiţi de slava
totdeauna de ea, ci să facem cu folos pe amândouă, schim- deşartă şi de trufie. Acest vânt – năvala gândurilor – este
bându-le una cu alta atât cât trebuie. Să învăţăm, aşadar, şi uneori atât de puternic încât n-aflăm mijloace de împotrivire,
noi să stăm lângă Iisus; dar nu pentru daruri materiale, ca să ne pierdem, cădem în trândăvie, în deznădejde, ne apropiem
nu fim şi noi ţinuţi de rău ca iudeii, cărora le-a zis: „Mă cău- de pierzare…. Oamenii sunt neputincioşi.
taţi, nu pentru că aţi văzut minuni, ci pentru că aţi mâncat din
Spre mângâierea şi învăţătura celor neputincioşi i s-a înpâini şi v-aţi săturat” (In. 6, 26). De aceea Hristos nu face des găduit Sfântului Petru să se clatine în credinţă şi să se supună
această minune, ci numai de două ori, ca să-i înveţe pe iudei primejdiei. Când socotinţele omeneşti înlocuiesc credinţa în
să nu slujească pântecelui, ci să stea necontenit lipiţi de cele Dumnezeu, omul se necăjeşte în valurile mării vieţii. Se neduhovniceşti. Să ne lipim, dar, şi noi de aceasta, să căutăm căjeşte! Mijloace omeneşti pentru a ieşi din împrejurările cele
pâinea cea cerească; şi primind-o, să îndepărtăm de la noi grele nu vede, iar aducerea-aminte de Dumnezeu ne-o fură o
toată grija cea lumească” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la uitare de neînţeles. Apostolul Petru, începând să se scufunde,
Matei, XLIX, III, trad. intr. indici şi note Pr. D. Fecioru, PSB. a strigat către Domnul. Şi noi, din mijlocul împrejurărilor care ne
23, E.I.B.M.B.O.R., Buc. 1994, pp. 571-572).
strâmtorează din toate părţile, să ne silim a ne aduce aminte
Când Sfântul Apostol Petru L-a văzut pe Mântuitorul Hristos de Dumnezeu, să ne întoarcem către Dumnezeu cu rugăciune
că merge pe marea învolburată, îi cere poruncă de a veni la osârdnică pentru izbăvire! Izbăvirea nu va întârzia. Ea va veni,
El pe apă. La porunca Domnului, apa s-a întărit sub picioarele şi fiecare, văzându-o, va auzi în conştiinţa sa blândul glas de
lui Petru, atâta timp cât el a crezut şi a avut în vedere această mustrare: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” (Sfântul
poruncă. Dar când a îngăduit în sufletul său temerea legată de Ignatie Briancianinov, Predici, trad. Adrian şi Xenia Tănăsescufaptul că el în loc să ia aminte la Domnul, a privit la vântul foarte Vlas, Ed. Sophia, Buc. 2008, pp. 159-160).
puternic şi la valurile care se înălţau, a început să se scufunde
Părintele Gheorghe Ionașcu
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Îngerului
păzitor

Dacă sfânta rugăciune
N-o-nsoţim cu fapte bune,
Căci aproapele, la greu,
Poate fi chiar Dumnezeu.

Sfinte înger păzitor,
Bunule sfătuitor,
Mi te-a trimis Dumnezeu,
Ca să mă fereşti de rău.

Iar când soarele apune,
Cu o sfântă rugăciune
Se cuvine a o plini
Lui Hristos a-I mulţumi.

De la Sfântul meu botez
Pus ai fost să mă veghezi,
Călăuza mea te-a pus
Păstorul cel Bun, Iisus.

Noaptea, trupul se reface
În odihnă, somn şi pace,
De păstrezi în gândul tău
Pe preabunul Dumnezeu.

Când ispita-mi iese-n cale
Aud sfaturile tale,
Ca să iau, cu luare-aminte
La cereştile cuvinte.

Tu mă iartă, înger bun,
Când mă rătăcesc pe drum
Şi uit sfatul tău ceresc,
Timpul de mi-l irosesc.

Dacă faptele-mi sunt bune,
Tu ai grijă să se-adune.
Şi la bine şi la greu
Eşti însoţitorul meu.

Că sunt om născut în lume
Cu regretele postume,
Ce mă pierd de adevăr
De când am mâncat din măr.

Din zori până-n asfinţit
Ziua lungă de trudit,
N-are sporul cuvenit,
De Tatăl blagoslovit,

Ca şi-n ziua ce-a trecut
Sper să pun un început,
Să-alung şarpele din pom
Curăţind al meu genom.

Orice copil
de George Țărnea

Orice copil are un nume,
Orice copil are o zi,
Lumina lui aprinsă-n lume
De noapte ne-ar putea păzi.
Orice copil are o țară,
Orice copil are părinți,
Descoperind din vară-n vară
Alt joc al pașilor cuminți.
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Timpul tău ce-mi dai în dar
Să nu-ţi treacă în zadar,
Să mă duci la cer curat,
Din lume răscumpărat!
Radu Cârstoiu
Sursă foto: http://icoane.crestinortodox.ro/icoane-sfinti/99-sfantaveronica.html

Orice copil se poate face
Și floare și păun și cerb,
Silabisind cuvântul pace
Pe limba fiecărui verb.

Orice copil reface-n minte
Destinul primului cuvânt,
Putând să strângă în cuvinte
Lumina-întregului pământ.

Orice copil are sub gene
Și stropi de rouă și ghețari,
Hrăniți din legile viclene
Din jocul unor oameni mari.

Orice copil e o MINUNE
Irepetabilă precum
Ivirea zilei din genune
Și focul soarelui din scrum.

Orice copil are o cale,
Orice copil are un gând,
Călătorind pe cer la vale
Și printre spini din când în când.
Orice copil are un leagăn,
Orice copil crede-n povești,
Adăpostind o lume-ntreagă-n
Curații ochi copilărești.
Orice copil are o mare
Pe care-și poartă barca lui,
Dar nu se-așteaptă să coboare
La țărmul mării nimănui.
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ACATISTUL Sfântului Ierarh Nifon,
Patriarhul Constantinopolului (11 August)

După obişnuitul început, se zic condacele și icoasele:
Condacul 1
Pe vrednicul păstor, Sfântul Nifon al Constantinopolului,
Ierarhul cel minunat al Bisericii lui Hristos, cel ce, ca un
luceafăr prea luminos a strălucit cu înţelepciunea şi cu
smerenia pe toate laturile Ortodoxiei, să-l lăudăm după
cuviinţă, ca pe un mărgăritar de mult preţ al Bisericii neamului românesc, zicându-i cu evlavie din adâncul inimii:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!
Icosul 1
Din tinereţile tale, Harul Duhului Sfânt te-a călăuzit să-ţi
înfrumuseţezi viaţa şi lucrarea rugăciunii după poruncile
Evangheliei lui Hristos. Drept aceea, cu multă dragoste şi
râvnă, luând crucea pe umeri, ai urmat Stăpânului Mântuitor, pentru care faptă te lăudăm, zicând:
Bucură-te, alesul lui Dumnezeu;
Bucură-te, floare duhovnicească a ţinutului Dalmaţiei;
Bucură-te, mângâierea evlavioşilor tăi părinţi;
Bucură-te, purtătorul numelui Sfântului Nicolae, ocrotitorul tău;
Bucură-te, cel ce ai crescut în dreapta credinţă;
Bucură-te, că din pruncie sufletul tău s-a făcut sălaş al Duhului;
Bucură-te, mlădiţă bună altoită în Hristos;
Bucură-te, că din tinereţe ai iubit frumuseţile Ortodoxiei;
Bucură-te, că luând Crucea ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a cuprins inima ta;
Bucură-te, minte luminată şi înţelepţită de Duhul Sfânt;
Bucură-te, următor al predaniilor Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! (...)
www.crestinortodox.ro/comunitate/
Sursă foto: www.ortodoxiatinerilor.ro

Moșu’ Gheorghe Lazăr
1.
Uneori obişnuia acest minunat bătrân să meargă spre închinare pe
la sfintele mănăstiri, că era cunoscut părinţilor şi toţi îl primeau cu dragoste.
Şi stătea până la o săptămână în fiecare lăcaş, păzind neschimbată buna lui
rânduială şi zăbovind în vorbiri duhovniceşti cu părinţii călugări. Mănăstirile
cele mai iubite Moşului Gheorghe erau: Bistriţa, Neamţ, Sihăstria, Sihla,
Agapia, Văratec şi Nechit.
2.
Vestea nevoinţei sale ajunsese departe, dincolo de hotarele
Moldovei. De aceea veneau mulţi să-i ceară cuvânt de folos. Unii veneau
să se roage pentru ei. Alţii îi cereau milostenie. Iar bătrânul, fiind blând la
chip, dulce la grai, înţelept la cuvânt şi smerit la inimă, pe toţi îi mângâia şi
îi zidea sufleteşte.
3.
Veneau încă la Moşul Gheorghe tineri din Transilvania şi Moldova,
care doreau să slujească lui Hristos. Iar el, având darul înaintevederii, pe
unii îi trimitea la mănăstirile din Moldova sau la Sfântul Munte, iar pe alţii îi
întorcea la căminele lor. Cei mai mulţi ucenici avea la Mănăstirea Neamţ,
iar dintre maici, la Agapia şi Văratec. Însă, toţi ucenicii lui au ajuns călugări
desăvârşiţi.
4.
Odată l-a întrebat un tânăr din Zărneşti:
- Moş Gheorghe, vreau să mă fac călugăr. La ce mănăstire să mă
duc?
- Ascultă, drăguţă. Dacă vrei să te mântuieşti, du-te acolo unde sunt
mai multe ispite!
5.
Altădată l-a întrebat ucenicul său, Dumitru Trofin, din Piatra Neamţ:
- Moş Gheorghe, m-am hotărât să mă duc la Sfântul Munte. Ce sfat
îmi dai?
- Drăguţă, nu te duce la Sfântul Munte. Poţi fi şi aici călugăr bun. Du-te
la Schitul Sihăstria. Acolo este un egumen ales şi are mare nevoie de fraţi.
Deci, ascultându-l, ucenicul a ajuns duhovnic iscusit.
6.
Alţi doi ucenici ai bătrânului, anume Ioan şi Constantin Păvălucă,
mocani vestiţi din comuna Breţcu-Covasna, l-au întrebat:
- Moş Gheorghe, vrem să ne facem amândoi călugări. Donăm mănăstirii
şi averea noastră formată din 500 de oi. La care mănăstire să mergem?
- Drăguţă, mergeţi la Mănăstirea Neamţ. Acolo este mântuirea voastră!
7.
Uneori bătrânul se retrăgea la Mănăstirea Sihăstria, al cărei

egumen, Protosinghelul Ioanichie Moroi, îi era cel dintâi ucenic. Noaptea
se ruga după obicei în biserică, iar ziua se ruga şi citea Psaltirea la un loc
tăinuit pe Muntele Tăciunele.
8.
Odată s-a urcat Moş Gheorghe la Schitul Sihla cu mai mulţi părinţi
din Sihăstria. Bătrânul mergea înainte, rostind în taină rugăciunea lui Iisus.
Apoi, deodată s-a împiedicat şi era gata să cadă jos. Atunci s-a întors către
părinţi şi le-a zis:
- Vedeţi ce mi s-a întâmplat? Numai puţin am părăsit rugăciunea şi
îndată m-a părăsit darul lui Dumnezeu. Cum m-am pogorât cu mintea jos,
m-am şi împiedicat să cad, căci, mintea trebuie să fie întotdeauna înălţată
la Dumnezeu.
9.
Acest minunat bătrân dobândise de la Dumnezeu darul preasfintei
rugăciuni a lui Iisus, pe care o zicea în taină cu mintea şi cu inima. Dar despre
această minunată lucrare nu vorbea niciodată cu nimeni. Numai pe fiica sa
cea mai mare, Ana, o învăţase rugăciunea lui Iisus, încă pe când trăia în
familie. Despre aceasta spunea copila:
- Repetam mereu rugăciunea „Doamne Iisuse”, aşa cum mă sfătuise
tata, dar nu puteam s-o zic cu atenţie. Mintea mea se răspândea mereu,
deşi mă rugam toată ziua. Mi se părea că atenţia mea este în faţă, iar nu în
inimă. Pentru aceasta eram tare întristată şi mă rugam lui Dumnezeu să-mi
dea darul rugăciunii.
Odată, trecând pe lângă o troiţă de la răscrucea unui drum, m-am închinat
înaintea ei cu multă credinţă. În clipa aceea am simţit că o putere a intrat în
inima mea. De atunci, mintea mi se pogoară în inimă şi mă rog totdeauna
cu nespusă bucurie şi căldură.

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

Duminică, 4 august – Studiu biblic – Sf. Ev. Marcu, cap. 10.
11 august – Acatistul Sf. Ierarh Nifon.
18 august – „Crede şi nu cerceta!” Oare?
25 august – Despre blesteme, farmece și vrăji.
INFO: 0768.35.76.75 sau la avizierul parohiei.
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