
Iubește-i pe amândoi!
Manifestul „Marșului pentru Viață” – 23 martie 2013

Tg-Jiu, 22 septembrie 2013
 
În fiecare an, mii de oameni din întreaga ţară participă 

la „Marşul pentru Viaţă” – cel mai mare eveniment public 
pentru protejarea vieţii din România.

În 2013 sunt aşteptaţi la marş toţi cei care cred că 
dreptul la viaţă este unul dintre drepturile fundamentale ale 
omului, iar dragostea şi compasiunea faţă de o mamă şi 
copilul ei reprezintă cea mai frumoasă formă de implicare 
socială şi civică.

Femeile merită să fie sprijinite personal, dar și pe plan 
social și politic, prin promovarea unor legi care să ușureze 
povara financiară a maternității, să promoveze educaţia 
pentru familie, să faciliteze adopţia în interesul copilului şi 
să facă accesibilă consilierea în criză de sarcină.

Cu toţii ştim cât de important este pentru o femeie să 
fie ascultată şi ajutată. În timp ce tu citeşti acest manifest, 
mii de femei trec printr-o stare de criză din cauza unei 
sarcini și au nevoie de un sprijin dezinteresat.

Tu poţi face ceva pentru ele. Dacă prețuiești femeia, 
prețuiește și copilul ei. Dacă vrei să ajuți femeia, ajută-l 
și pe copilul ei. Dacă iubeşti femeia, iubeşte şi copilul ei. 
Iubește-i pe amândoi!

Asumă, ajută, adoptă!
Vino la Marşul pentru Viaţă!
www.marsulpentruviata.ro

NOTĂ: La Târgu-Jiu, pe 22 septembrie 2013, în ajun 
de Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, „cel mai mare 
om născut din femeie”, la ora 17.00, ne vom strânge cu 
mic, cu mare, familii tinere, mămici, tătici, elevi, studenți, 
bătrâni și copii, în fața Bisericii „Sfinții Împărați Constantin 
și maica sa, Elena” (Parâng), ocrotitorii orașului nostru.

Organizatori: Asociația Provita Gorj – 
www.provitatargujiu.ro, 0768.35.76.75
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români
filiala „Sfântul Irodion de la Lainici” Tg-Jiu 
www.ascortargujiu.wordpress.com, 0765.90.55.18 şi
Asociaţia Vasiliada filiala Tg-Jiu.

Sfânta EvanghElIE după Marcu
Să cunoaștem Scripturile! – studiu biblic lunar

Capitolul 11

  1. Şi când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe 
şi la Betania, lângă Muntele Măslinilor, a trimis pe 
doi dintre ucenicii Săi, 

  2. Şi le-a zis: Mergeţi în satul care este înaintea 
voastră şi, intrând în el, îndată veţi afla un mânz 
legat, pe care n-a şezut până acum nici un om. 
Dezlegaţi-l şi aduceţi-l. 

  3. Iar de vă va zice cineva: De ce faceţi aceasta? 
Spuneţi că Domnul are trebuinţă de el şi îndată îl va 
trimite aici. 

  4. Deci au mers şi au găsit mânzul legat la o 
poartă, afară la răspântie, şi l-au dezlegat. 

  5. Şi unii din cei ce stăteau acolo, le-au zis: De 
ce dezlegaţi mânzul? 

  6. Iar ei le-au spus precum le zisese Iisus, şi 
i-au lăsat. 

(continuare în pagina 2)

„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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24. De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi, ru-
gându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea. 

25. Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi 
împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri să 
vă ierte vouă greşealele voastre. 

26. Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru Cel din 
ceruri nu vă va ierta vouă greşealele voastre. 

27. Şi au intrat iarăşi în Ierusalim. Şi pe când 
se plimba Iisus prin templu, au venit la El arhiereii, 
cărturarii şi bătrânii. 

28. Şi I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau 
cine Ţi-a dat Ţie puterea aceasta, ca să le faci? 

29. Iar Iisus le-a zis: Vă voi întreba şi Eu un 
cuvânt: răspundeţi-Mi şi vă voi spune şi Eu cu ce 
putere fac acestea: 

30. Botezul lui Ioan din cer a fost, sau de la 
oameni? Răspundeţi-Mi! 

31. Şi ei vorbeau între ei, zicând: De vom zice: 
Din cer, va zice: Pentru ce, dar, n-aţi crezut în 
el? 

32. Iar de vom zice: De la oameni – se temeau de 
mulţime, căci toţi îl socoteau că Ioan era într-ade văr 
prooroc. 

33. Şi răspunzând, au zis lui Iisus: Nu ştim. Şi 
Iisus le-a zis: Nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere 
fac acestea.

www.bibliaortodoxa.ro

(urmare din pagina 1)
  7. Şi au adus mânzul la Iisus şi şi-au pus hainele 

pe el şi Iisus a şezut pe el. 
  8. Şi mulţi îşi aşterneau hainele pe cale, iar 

alţii aşterneau ramuri, pe care le tăiau de prin 
grădini. 

  9. Iar cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau 
pe urmă strigau, zicând: Osana! Bine este cuvântat 
Cel ce vine întru numele Domnului! 

10. Binecuvântată este împărăţia ce vine a pă-
rintelui nostru David! Osana întru cei de sus! 

11. Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi, 
privind toate în jur şi vremea fiind spre seară, a 
ieşit spre Betania cu cei doisprezece. 

12. Şi a doua zi, ieşind ei din Betania, El a 
flămânzit. 

13. Şi văzând de departe un smochin care avea 
frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el; şi, 
ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât frunze. 
Căci nu era timpul smochinelor. 

14. Şi, vorbind, i-a zis: De acum înainte, rod din 
tine nimeni în veac să nu mănânce. Şi ucenicii Lui 
ascultau. 

15. Şi au venit în Ierusalim. Şi, intrând în templu, 
a început să dea afară pe cei ce vindeau şi pe cei 
ce cumpărau în templu, iar mesele schimbătorilor 
de bani şi scaunele vânzătorilor de porumbei le-a 
răsturnat. 

16. Şi nu îngăduia să mai treacă nimeni cu 
vreun vas prin templu. 

17. Şi-i învăţa şi le spunea: Nu este, oare, scris: 
“Casa Mea casă de rugăciune se va chema, pentru 
toate neamurile”? Voi însă aţi făcut din ea peşteră 
de tâlhari. 

18. Şi au auzit arhiereii şi cărturarii. Şi căutau 
cum să-L piardă. Căci se temeau de El, pentru că 
toată mulţimea era uimită de învăţătura Lui. 

19. Iar când s-a făcut seară, au ieşit afară din 
cetate. 

20. Dimineaţa, trecând pe acolo, au văzut smo-
chinul uscat din rădăcini. 

21. Şi Petru, aducându-şi aminte, I-a zis: În-
văţătorule, iată smochinul pe care l-ai blestemat 
s-a uscat. 

22. Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Aveţi credinţă 
în Dumnezeu. 

23. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui 
munte: Ridică-te şi te aruncă în mare, şi nu se va 
îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se 
va face, fi-va lui orice va zice. 
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De la o credință ca a noastră, 
la credința care mută munții

„Soiul acesta de demoni nu iese decât 
numai prin rugăciune și prin post.” (Matei 17, 21)

În duminica a IX-a după Rusalii, îl vedem pe Mântuitorul 
mustrându-l pe Sfântul Apostol Petru pentru puținătatea 
credinței sale: „Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” 
(Matei 14, 31)

Și în duminica a X-a după Rusalii, Domnul vădește 
necredința mulțimii și a ucenicilor. Împreună cu ucenicii 
Săi, Petru, Ioan și Iacov, Iisus fusese pe Tabor, muntele 
Schimbării la Față. Iar în ziua următoare S-au coborât de 
pe munte. La poalele muntelui, găsesc pe ceilalți ucenici 
înconjurați de mulțime multă și „sfădindu-se cu unii dintre 
cărturari.” (Marcu 9, 14) 

Un tată îndurerat vine la 
El, Îi cade în genunchi și-L 
roagă să-i vindece pe uni-
cul fiu care, „fiind lunatic”, 
pătimește rău, „că deseori 
cade în foc și în apă.” (Luca 
9, 3-43) Tatăl copilului auzise 
despre Iisus și despre minu-
nile pe care El le săvârșea 
peste tot. A pornit pe urmele 
Sale. Dar nu L-a găsit, gă-
sind doar pe ucenicii pe care 
Domnul nu-i luase pe Tabor. 
Însărcinați de Mântuitorul să 
scoată demoni (Matei 10, 8), 
ucenicii au încercat să alunge demonul care-l stăpâ-
nea pe copil, dar n-au putut. Cărturarii, mereu opuși 
lui Hristos, găsesc prilej bun și dau glas adversității. 
Mulțimea mereu schimbătoare participă și ea la dispută. 
Ce frumos fusese pe Tabor și ce situație era aici! 

La vederea lui Iisus, inima tatălui renaște cu o vagă 
speranță. Domnul, auzind și despre neputința ucenicilor, 
mustră mulțimea: „O, neam necredincios și îndărătnic, 
până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi?” 
Ceea ce Mântuitorul îi răspunde tatălui este și un îndemn 
la credință, dar și o mustrare pentru necredință. Din primul 
moment al apropierii copilului bolnav de Iisus, demonul și-a 
văzut sfârșitul puterii sale asupra acestei ființe chinuite. 
Acum însă, după ce tatăl și-a mărturisit cu lacrimi credința, 
Domnul îl ceartă pe demon și îi poruncește să iasă din 
copil, ceea ce ne arată că vindecarea este completă și 
definitivă.

Această pericopă ne prezintă un exorcism, Sfântul 

Botez în Biserica Ortodoxă este precedat de un exorcism. 
Ea cuprinde o mărturisire de credință, ca la botez, făcând-o 
nașul pentru finul său, apoi are loc o moarte și o înviere 
în copilul ce „a rămas ca mort”, iar Domnul îl ia de mână 
și îl scoală (învie).

Ucenicii aveau credința necesară de a-L urma pe 
Mântuitorul, dar nu era suficientă pentru a putea fi liniștiți. 
Când Domnul umbla pe mare sau când a potolit furtuna, 
nu erau credincioși pe deplin.

Într-o altă împrejurare, ei au cerut Domnului: „Sporește-
ne credința!” Aceasta au făcut-o când Domnul le-a spus: 
„De-ți va greși fratele tău, ceartă-l.” (Luca 17, 3) Și noi avem 
slăbiciunea de a certa fără să iertăm. Ne întrebăm atunci: 
„care este credința noastră? Avem și noi credința care mută 
munții?” 

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că munții aceștia nu 
sunt de piatră, ci de necredință, de răutate, de păcate, de 

neștiință, de tot felul de lucruri 
care se împotrivesc unei vieți 
curate. Dacă ai credință, ai și 
bunătate și iertare. Și ucenicii 
ar fi putut să-l vindece pe copil 
de ar fi avut destulă credință, 
măcar atât „cât un grăunte de 
muștar.”

Sfântul Apostol Pavel ne 
vorbește în capitolul al XI-lea 
din Epistola către Evrei des-
pre credință, definind-o „iar 
credința este încredințarea 
celor nădăjduite, dovedirea lu-
crurilor celor nevăzute.” (Evrei 
11, 1) Credința ne păstrează 

orientarea spre viitor, spre cele încă nevăzute, dar nădăj-
duite. Ea exprimă realitatea comuniunii noastre cu Hristos 
și participarea noastră încă de pe acum la „puterile vea-
cului viitor.” Putem experimenta că „toate sunt cu putință 
celui ce crede.” (Marcu 9, 23)

Sfinții lui Dumnezeu sunt plini de credință, plini de lumi-
nă și de puterea harului Său, ei ne arată puterea credinței 
și a lucrărilor ei, putere care este de „nemăsurat.”

Sfânta Evanghelie cu vindecarea fiului lunatic ni se 
adresează tuturor, nouă ni se adresează Mântuitorul și 
ne mustră pentru puținătatea credinței, căci noi nu putem 
scoate din ființa noastră pe demonul cel surd la cuvântul lui 
Dumnezeu și mut la a propovădui Evanghelia. Ne putem 
oare trezi și noi auzind această mustrare? Cu siguranță, 
dacă vom încerca să gustăm din deplinătatea puterilor 
credinței lui Hristos-Dumnezeu.

Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

1 septembrie – duminică – Începutul anului bisericesc, Sf. cuv. dionisie Exigul (cel Smerit); 
Sf. cuv. Simeon Stâlpnicul și mama sa, Sf. cuv. Marta; Sf. 40 de Muceniţe din adrianopol – 

duminica a X-a după rusalii – Sf. Ev. Matei 17, 14-23 (vindecarea lunatecului)
„În vremea aceea mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de Iisus un om, căzându-I în genunchi, şi zicând: 

Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. 
Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi 
îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi Iisus l-a certat 
şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au 
zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. 
Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui 
acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de 
demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul 
Omului va să fie dat în mâinile oamenilor. Şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Şi ei s-au întristat foarte!”
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Îţi mulţumim, Doamne Sfinte,
Cât pe lume vom trăi,
Că ne-ai fost un Bun Părinte:
Noi, în veci, Te vom cinsti!

Că n-ai lăsat să dispară
De pe plaiul strămoşesc
Credinţa adevărată
Din sufletul românesc.

Pentru c-am fost creştinaţi
De Cel dintâi Apostol al Tău,
Atâţia oameni luminaţi
Au înţeles mesajul său.

Credinţa-i la ea acasă
Pe-ale noastre plaiuri sfinte
Păstrată prin generaţii,
De sute de ani înainte.

De la omul fără carte,
Dar cu sufletul curat,
Până la vlăstare domneşti
Pe toţi Tu i-ai luminat

Să ţină trează credinţa
Ce-am primit-o moştenire;
Au luptat cu toată fiinţa
Pentru a noastră mântuire. 

 Ne-am pus nădejdea-n Dumnezeu
De-a lungul anilor pe-acest pământ,
L-am venerat pe Fiul Său,
Fiind ocrotiţi de Duhul Sfânt.

Tu ne-ai trimis oameni cu har
Să facă pururi voia Ta 
Să ne-ntărească-n credinţă
Şi să ne-nveţe a ne ruga.

Preaînţeleptul Voievod
Al neamului românesc,
Sfântul Neagoe Basarab
Născut din os de neam domnesc

Din ramura Basarabilor 
Şi-a Craioveştilor seminţie
A venit pe-acest pământ
Să aducă bucurie. (1481)

Copil curat şi întărit 
De harul Duhului Sfânt,
Crescut în duhul isihast athonit
Pe Domnul binecuvântând.

Că L-a avut povăţuitor
De taină al sufletului său
Şi L-a chemat în ajutor 
Oricând, la bine şi la greu.

Virtuţile credinţei creştine
Le-a deprins din copilărie
În familia Craioveştilor
Şi-n a lor mare ctitorie. (Bistriţa)

Având un erudit dascăl
Şi-un cărturar desăvârşit;
Pe minunatul Macarie,
Ce-a devenit mitropolit.

Cu o minte strălucită,
Educat de dascăli mari,
Şcolit la Bistriţa olteană,
Mănăstire cu mari cărturari:

Prestigios loc de pelerinaj
Având călugări îmbunătăţiţi,
Ce duceau viaţă curată
De Sf. Grigorie ocrotiţi.

Mereu Neagoe a învăţat
Credinţa adevărată,
Fiind un model de urmat
Pentru noi şi lumea toată.
 
A adunat ca o albină
Nectarul Sfintelor Scripturi
Şi ne-a lăsat drept moştenire
Noianul de învăţături.

Inteligenţa sclipitoare,
Evlavia şi credinţa-n Dumnezeu
Îl ajută să agonisească
Mai toată cultura timpului său.

Cunoştea atât de bine
Limbile ţărilor vecine
Şi de circulaţie europeană:
Slavona, sârba, greaca şi latina.

Chiar Patriarhul Nifon 
Al Constantinopolului,
Îi e profesor şi duhovnic 
În casa Craioveştilor.

Îl întăreşte-n credinţă
Sprijinindu-l cu folos
Şi-l ajută să respecte
Învăţătura Domnului Hristos.

În Cancelaria domnească
Devine un far luminat (la 20 ani);
Radu cel Mare-l recunoaşte
Ca pe-un vlăstar învăţat.
 
Şi i-a dat dregătorii,
Ce le-a-ndeplinit cu cinste,
Fiind mereu la înălţime 
Prin fapte şi învăţăminte.

Însoţeşte în tot locul 
Soliile-n Orient si Occident
În politica externă,
Ca un translator eminent.

La zidirea Mănăstirii Dealu 
Contribuie cu dărnicie:
Biserică-n stil fără precedent,
A lui Radu cel Mare ctitorie.

Se implică în tipărirea 
Primului Liturghier (1508)
Şi a Octoihului (1510),
Cu nădejdea către Cer.

Apoi, a Evanghelierului (1512):
Primele cărţi de slujire, tipărite,
La Bistriţa şi la Dealu;
Ţării Româneşti rânduite.

Cum ajunge domnitor (1512)
Îşi ia rolul în serios,
Ca părinte al românilor
Şi ucenic al Domnului Hristos.

Începe imediat (1512)
Să zidească-o mănăstire
Superbă, la CURTEA DE ARGEŞ,
Spre-a Fecioarei Maria cinstire,

Ce rămâne peste veacuri
Remarcabil monument,
Capodoperă între biserici:
Pentru români, testament.

Construită-n timp record (1512-1517)
De meşteri iscusiţi din multe ţări,
Cu turle ridicate în spirală
Ce privesc, falnic, spre-albastre zări.

A strâns în comuniunea 
Dragostei ortodoxe creştine,
Sobor strălucit de mitropoliţi
Spre slava Puterii Divine.

Nicicând nu se mai văzuse 
Atâta fast la o sfinţire
Şi-a hotărât să fie hramul (15 aug.)
A Maicii Domnului „Adormire”.

Pe drept cuvânt a fost numit 
Acest lăcaş „Sionul românesc”,
Încât şi Sfânta Filoteea a dorit,
Să-şi odihnească trupul îngeresc.

În această poartă a Cerului
Şi casă a lui Dumnezeu,
Unde Sf. Neagoe, ”prinţ al păcii”
Îşi doarme, adânc, somnul său.

Că şi-a zidit lăcaşuri sfinte 
Urmaşilor spre închinat
Şi permanent, ca un părinte,
Bisericile-a ajutat.

Sufletul şi inima de aur
Au cucerit întreaga lume;
Creştinătatea-a profitat 
De multele lui fapte bune.

Vistieria domnească
Parcă s-a tot înmulţit,
Ca untdelemnul văduvei 
Şi deloc nu s-a golit.

Ca o candelă aprinsă
Grija lui veghea mereu,
Cu-o dărnicie necuprinsă
Peste casa lui Dumnezeu.

Ctitoriile domneşti 
Au fost mereu sponsorizate:
Tismana, Vişina, Cotmeana, Cozia,
Nucet, Snagov, le-a ajutat cu de toate.

Cu multă milă pretutindeni,
Baierile pungii desfăcea;
Pe dreptmăritorii creştini şi pe păgâni,
Din suflet, pe toţi ajuta.

La început de secol XVI
S-a revărsat pe-acest pământ,
Prin duhul isihast athonit
Roua binefăcătoare a Duhului Sfânt.

Şi a ajuns pământul românesc
Placa turnată-a rezistenţei creştine,
Cu domnitori ce ocrotesc
Legile Puterii Divine.

Simţindu-şi sfârşitul aproape,
Neagoe la toate s-a gândit;
A scris lui Teodosie cartea de „Învăţături”
Şi treburile domniei le-a rânduit.

Frumos la suflet şi la chip,
Reprezentând pentru români
Un minunat arhetip,
Simbol al drepţilor creştini.

Preaînţeleptul Voievod,
Făclie purtătoare de lumină,
A călăuzit al său norod
Spre o viaţă demnă, creştină.

Adânc cugetător religios 
Şi primul nostru mare teolog
A purtat cununa lui Hristos
Ca principe creştin şi mare pedagog.

Minune-a fost a sa domnie,
Iar cartea o altă minune
Ce va trăi în veşnicie
Prin norme de înţelepciune.

O capodoperă română
Ce permanent va dăinui,
Că susţine morala creştină
Şi nicicând nu va pieri.

Prin ea Neagoe Basarab arată
Unicitatea omului,
Ca fiinţă răscumpărată
Prin jertfa Mântuitorului.

Prezintă cu insistenţă
Menirea noastră pe pământ,
Condamnă cu vehemenţă 
Crima împotriva oricărui om, de rând.

Drept ocrotitor al celor oropsiţi
Şi al lor binefăcător,
Ajutor al celor necăjiţi,
Iar al călugărilor, mare cinstitor.

Duhul Filocaliei a purtat
Peste ape-nvolburate,
Pe conducători a învăţat 
Să se poarte cu bunătate.

În urmă-i a lăsat lumină,
Cu raze ce şi azi pătrund, biruitor,
Încrezător în Puterea Divină
Şi-al Sfintei Treimi închinător.

Rămâne o floare rară
A grădinii româneşti,
Răsădită-n raiul desfătării,
Alături de cetele îngereşti.

de Dumitra GrozaSfântul voievod neagoe Basarab
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Convorbirea de taină!

Nicodim, care făcea parte dintre farisei, cel care va reproşa 
iudeilor că nu ar trebui să condamne pe nimeni mai înainte de 
a cerceta despre acea persoană, vine noaptea la Mântuitorul, 
întrucât recunoaşte în persoana Lui un Proroc şi Învăţător 
deosebit, care nu ar fi putut face cele ce făcea Domnul, dacă 
nu ar fi fost Dumnezeu cu El. Însă pentu a-L cunoaşte deplin 
pe Dumnezeu care a venit în trup, Nicodim are nevoie de a se 
naşte de sus, naştere duhovnicească ce îi dă posibilitatea celui 
care o primeşte să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Domnul îl 
învaţă pe Nicodim să nu-L socotească ca un Proroc trimis de 
Dumnezeu, ci ca pe Cel ce S-a coborât din cer pentru a lua 
firea noastră omenească, fiind ca Dumnezeu, în acelaşi timp 
în cer şi pretutindeni, pogorâre fără de care nimeni nu s-ar fi 
suit în cer. După ce mai înainte l-a învăţat pe el despre a doua 
naştere prin Botez, mai apoi l-a învăţat şi despre Cruce, căci 
Crucea şi moartea lui Hristos ne-au adus nouă darul Sfântului 
Botez, căci atunci când ne botezăm, ne îngropăm împreună 
cu Hristos pentru a învia şi vieţui împreună cu El. „Au nu ştiţi 
că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui 
ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin 
botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava 

Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii; căci dacă 
am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi 
părtaşi şi ai învierii Lui” (Romani 6, 3-5).

 După aceea, Domnul îi aminteşte lui Nicodim de preînchi-
puirea jertfei Sale de pe cruce prin şarpele de aramă pe care 
Moise l-a înălţat în pustie, şi spre care privind iudeii, scăpau 
de moarte, cu atât mai mult noi, căutând şi crezând în Cel 
care pentru noi şi pentru a noastră mântuire S-a Răstignit, 
vom scăpa de moartea sufletească şi veşnică. Mântuitorul 
îi mai descoperă lui Nicodim covârşitoarea dragoste pe care 
Dumnezeu a avut-o faţă de creaţia Sa, căci nu Înger sau 
Proroc a dat Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea noastră, ci 
pe Însuşi Fiul Său Unul-Născut. „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 
minuni şi cu multe feluri de puteri şi cu darurile Duhului Sfânt, 
împărţite după a Sa voinţă?” (Evrei 2, 1-4). Deci se cuvine şi 
noi să luăm aminte.

Părintele Gheorghe Ionașcu

8 septembrie – duminică – nașterea Maicii domnului – duminica dinaintea 
Înălţării Sfintei cruci – Sf. Ev. luca 10, 38-42; 11, 27-28

– Sf. Ev. Ioan 3, 13-17 (convorbirea lui Iisus cu nicodim) –

„În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi aceasta 
avea o soră, ce se numea Maria, care şezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Marta 
însă se silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteşti că sora mea m-a lăsat 
singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te sileşti şi te 
îngrijeşti de multe; dar un singur lucru trebuieşte. Maria însă şi-a ales partea cea bună, care nu se va lua 
de la ea. Iar când zicea Dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-şi glasul, a zis către Dânsul: fericit 
este pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: aşa este, dar fericiţi sunt cei ce 
ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el.”

„Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel care S-a pogorât din cer, Fiul Omului, care este 
în cer. Şi precum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său 
Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu 
pe Fiul Său în lume ca să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.”

Măști
La magazinul vieţii, pentru măşti
cererea e mare…
ar vrea să aibă fiecare mai multe
şi-uite aşa comerţul e-n floare.

Pentru fiecare zi se poartă o mască
sau pentru fiecare clipă
aşa e moda, e periculos să umbli fără ele
să ţi se vadă chipul, e mare durere…

Vezi o mască cu zâmbet,
alta e serioasă,
după cum e momentul
mă întreb ce-i sub ele,
sau mai bine lasă…

Pe stradă umblă doar măşti călătoare
şi nici nu mai ştiu
de mai avem chipuri
mai existăm noi oare?

Când într-o zi –şi vine una pentru fiecare-
vom dori o oglindă
ca să vedem…
să ne vedem pe sine
vom smulge o mască, apoi alta
şi alta, tu şi cu mine

şi cu privirea rece şi flască
vom găsi oare-un chip, sau totul e mască?

Dana Dănăcică
www.agero-stuttgart.de
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8 SEptEMBrIE – naŞtErEa prEaSfIntEI StăpânEI nOaStrE, 
dE duMnEZEu năScătOarEI ŞI pururEa fEcIOarEI MarIa

 După căderea în păcat, Adam şi Eva au fost alungaţi 
din Rai. Dar, Dumnezeu, în nemărginita Sa bunătate, le-a 
făgăduit un Mântuitor.

 Mii de ani a aşteptat întreg neamul omenesc împlinirea 
făgăduinţei.

 Se vestise de către proroci că Mântuitorul avea să vină 
în lume întrupându-Se din fecioară.

 Cu opt veacuri înainte, Isaia proroceşte despre Maica 
Domnului, zicând: „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va 
naşte Fiu şi va chema numele lui Emanoil”, ce se tâlcuieşte 
„cu noi este Dumnezeu” (Isaia 7, 14).

 Marele Proroc şi Împărat, David, a preacinstit-o în 
psalmi, zicând: „Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, 
îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumusețată” (Psalm 40, 
11), iar Ieremia prorocul o prezintă cu întreaga ei menire, 
prin fiica Sionului jeluind pe ruinele Ierusalimului (Plângeri 
II, 1, 22).

 Proslăvirea Maicii Dom-
nului s-a făcut în taină, atât în 
Vechiul Testament, cât şi în cel 
Nou. Nu era obiceiul la evrei 
ca o femeie să fie cunoscută 
în public. Femeia era ţinută 
în taina casei ei şi mai ales o 
fecioară, cu atâta renume ca 
Maica Domnului, trebuia să 
aibă peste strălucirea ei, vălul 
smereniei. Prorocii care au pre-
vestit-o erau în „întuneric şi în 
umbra morţii” (Isaia 9, 1). Raiul 
era străjuit de heruvimi (Facere 
3, 24), iar sufletele drepţilor nu 
vedeau faţa lui Dumnezeu.

 Ei ştiau că se apropie îm-
plinirea vremii şi nerăbdarea lor 
era din ce în ce mai mare.

 Iată că Dumnezeu a hotărât 
trimiterea Fiului Său în lume.

 Trăiau pe atunci în Nazaret 
o pereche de oameni bogaţi şi 
de foarte bun neam: Ioachim 
şi Ana. Ioachim descindea din 
neamul împărătesc al lui David, 
iar Ana era dintre fiicele lui Levi, 
adică din neam preoţesc, fată 
a preotului Mattam, care a avut 
trei fete: pe Ana, mama Mariei, pe Elisabeta, mama lui Ioan 
Botezătorul şi pe Salomeea, mama fiilor lui Zevedei. 

 Erau bătrânii Ioachim şi Ana drepţi şi cucernici, împlinind 
în legea veche, faptele legii celei noi. 

 Din averea lor, care era mare, făceau trei părţi egale: 
una pentru darul către Templul din Ierusalim, a doua pentru 
străini şi ajutorarea văduvelor şi a treia pentru folosirea şi 
întreţinerea casei lor.

 Asupra acestei perechi dumnezeieşti stăruia însă o 
mare durere, neavând copii, că Ana era stearpă. 

 În vremurile acelea, cei fără de copii erau socotiţi ca 
un fel de paria (lepădătură), pentru că lipsa acestora era 
socotită ca o pedeapsă pentru păcate ascunse.

 Durerea lor era mare că nu se ştiau vinovaţi cu nimic, 
şi implorau cu lacrimi binecuvântarea lui Dumnezeu de a 
avea şi ei un copil.

 Erau înaintaţi în vârstă şi ducându-se la Templu cu 
daruri bogate, arhiereul de rând i-a înfruntat în faţa a tot 
poporul, zicându-le că sunt lepădaţi de Dumnezeu, fiindcă 
nu lasă sămânţă în Israel. Durerea şi ruşinea perechii sfinte 
a fost şi mai grea. 

 Pe drumul de întoarcere, au hotărât să mai facă o ulti-
mă încercare. Ioachim s-a suit pe un munte şi Ana s-a dus 
acasă. Voiau să petreacă 40 de zile în post şi rugăciune, 
poate Se va milostivi Dumnezeu de ei. În a douăspreze-
cea zi, Dumnezeu a trimis pe Sfântul Arhanghel Gavriil la 
Ioachim în munte să-i spună: „Ioachim, grăbeşte-te de te 
pogoară la casa ta, căci soţia ta, Ana, va zămisli”. A venit 
îngerul şi la Ana şi i-a spus: „Bucură-te, Ana, căci de acum, 

toate neamurile te vor numi 
Maică fericită”. 

 Aşadar, Ioachim s-a dus 
acasă. Ana a zămislit. Din 
clipa aceea, Ana s-a făgăduit 
Domnului, că orice va fi, băiat 
ori fată, îl va închina templului. 
La vremea legiuită, s-a născut 
Prunca acestor părinţi bătrâni, 
un copil cu o chemare dumne-
zeiască pe umeri: chemarea 
de a fi mama care a dat trup 
de om lui Dumnezeu, Mântu-
itorul nostru Iisus Hristos. 

 De la naştere, frumuseţea 
ei a uimit pe toţi. La 8 zile, 
Ana a făcut un ospăţ mare, 
pentru rudele şi vecinii ei. A 
fost adusă şi Mititica la ospăţ, 
să o vadă neamurile şi toţi 
s-au minunat de desăvârşi-
rea trupului Ei, căci era fără 
greş. Tot atunci i s-a dat nu-
mele MARIA, care înseamnă 
Doamnă. 

 Sfântul Grigore Palama 
spune că Fecioara trebuia să 
poarte acest nume. Fecioara 
este Doamnă prin vrednicia 
Ei de mamă a Fiului lui Dum-

nezeu, este Doamnă şi pentru că este Fecioară şi nu are 
stăpân, doamnă pe voinţa şi trupul ei. 

 Să cinstim, deci, ziua de 8 SEPTEMBRIE, când a venit 
pe lume aceea ce a fost, este şi va fi Fiica Părintelui Ceresc, 
Mamă Fiului şi mireasa Duhului Sfânt, Împărăteasa tuturor 
Sfinţilor, sprijinitoarea păcătoşilor, atotputernică ajutătoare 
şi rugătoare pentru toţi oamenii, Maica îndumnezeirii şi 
mântuirii noastre a tuturor, „mai cinstită decât Heruvimii şi 
mai mărită decât Serafimii”, căreia, rugându-ne, îi zicem: 
„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe 
noi.” Amin.

Dumitra Groza
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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păhărelul cu nectar

Credeam că secretul acesta
nu va fi dezvăluit niciodată

Ei bine, cuvântul bucurie l-a inventat –
ce poveste! –
o fată

Este o mărgică de bucurie

cam aşa, ca mărgica pe care, după perdaf,
a găsit-o găinuşa babei
în praf

Să nu crezi că e vreo turmă de vaci,
ori vreun sac cu bănet

sau că, dacă te-ai îmbogăţit 
cu o sută de cuvinte,
te transformi în cocoş sau
poet

Ci să crezi, atât – să crezi cu doi de e –
că o poezie
este întâlnirea ta, pe un drum prăfuit,

cu mărgica asta
de bucurie.

Poezii de Elia David
http://scaraluimic.blogspot.ro/

cine a inventat cuvântul bucurie?

ce este o poezie?

Dar nu l-a inventat pe loc,
ci în timp,
cum stătea posacă la fereastra lumii
şi privea anotimp după anotimp

Aşa a văzut
că primăvara nu toţi oamenii înfloresc,
ci doar aceia care iubesc

Apoi că vara nu e niciodată pe sfârşite
dacă uiţi să dai uitării amintirile
fericite

Că toamna e atât de ciudată,
încât îndeasă roadele grele
în coşurile ticsite
ale culegătorilor de lumină din stele

Cât despre iarnă…

Când şi-a aşternut iarna zăpada ei
pe străzile de hârtie,
fata nu a mai putut să fie tristă,
s-a suit clopoţel în săniuţa gândului
şi a strigat:

Bucurie!
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„Dacă vrea cineva să vină după Mine, 
să se lepede de sine, să-şi ia crucea 
şi să-Mi urmeze Mie.” (Matei 16, 24)

Marea iubire a lui Dumnezeu s-a revelat în Crucea 
lui Hristos, iubire la care suntem obligați să răspundem 
urmând doar calea lui Hristos, Calea Crucii. 

Pentru cei care se fac următori lui Hristos există o cale 
a Crucii. Dacă suntem ai lui Hristos, nu alegem altă cale 
decât calea care să ne descopere Taina Crucii. Pentru 
noi este calea suferinței și ostenelii noastre la lucrarea 
faptelor bune. 

Mântuitorul a purtat crucea văzută 
pe Golgota, dar și pe cea nevăzută a 
suferințelor pentru a noastră mântuire, 
îndemnându-ne și pe noi să răbdăm 
crucea vieții, zicând: „Cine rabdă până 
la sfârșit, acela se va mântui.” (Matei 
10, 12)

Satana urăște și hulește Crucea 
pentru că este arma nebiruită cu care 
a fost zdrobit și cu care Hristos a golit 
iadul. Așa cum cinstim Crucea Golgo-
tei, la fel trebuie să cinstim și Crucea 
suferințelor vieții în Hristos. Învățăm de 
la sfinți că purtarea Crucii nu este chin, 
ci bucurie, nu rușine, ci laudă. Sfântul 
Apostol Pavel ne spune: „Cuvântul Cru-
cii pentru cei pieritori este nebunie, iar 
nouă celor ce ne mântuim, este puterea 
lui Dumnezeu.” (I Corinteni 1, 18) Sfinții 
n-au lepădat Crucea, ci au căutat-o și 
au iubit-o.

Prin Cruce, Fiul lui Dumnezeu a împlinit voia Tatălui, 
„a fost voia Tatălui să-L zdrobească prin suferință”, spune 
Sfântul Proroc Isaia (53, 10). Nu numai că se supune 
voinței Tatălui, ci El Însuși iubește Crucea și respinge orice 
ispită care voia să-L îndepărteze de Cruce.

Crucea este purtarea suferințelor vieții cu dragoste, 
cum ne spune în Vechiul Testament Dreptul Iov: „O luptă 
este viața omului pe pământ.” (Iov 7, 1)

Slujba Acatistului Sfintei Cruci ne arată dulceața purtării 
Crucii noastre: „Cum pot eu să fug de Cruce, văzând pe 
Dumnezeul meu că este ridicat pe ea? Cum să-mi pară 
grele chinurile, văzând pe Stăpânul meu că le iubește și 

le cere și le socotește Lui de mare cinste? Și de vreme 
ce este așa, înmulțește-mi, Doamne, ostenelile, ispitele și 
durerile, dar să-mi înmulțești împreună și să-mi prisosești 
și răbdarea și puterea ca să pot răbda toate câte mi s-ar 
întâmpla.”

Așadar, dulceața purtării Crucii devine calea biruinței 
asupra tuturor vrăjmașilor, devine începutul instaurării 
„Împărăției cerurilor.” Tot omul care dorește mântuirea 
sufletului trebuie să-și dorească și Crucea, să fie gata a 
suferi cu dragoste și cu răbdare toate necazurile, scârbele 
și durerile vieții îngăduite de Dumnezeu asupra lui pentru 
mântuire.

Sfântul Isaac Sirul spune: „Precum 
focul curăță arama de rugină, așa 
boala curăță păcatul omului.” Învățăm 
că necazul lucrează răbdarea, iar răb-
darea curățirea de păcate. Niciodată 
n-am putea răbda cât suntem datori 
pentru păcatele noastre sau pentru a 
împăca dreptatea lui Dumnezeu. Și 
nici cu toată răbdarea n-am putea birui 
fără mila lui Dumnezeu, cum spune 
Sfântul Apostol Pavel: „Toate le pot 
întru Hristos, Cel care mă întărește.” 
(Filipeni 4, 13) Cu El putem totul, fără 
El, nimic. 

Nimeni nu poate veni la El fără 
Golgota și Înviere, deci fără Cruce. 
Lepădarea de sine ne face apți de a 
purta Crucea, adică devenim purtători 
ai harului Jertfei Sale, devenim doar 
prin dăruirea jertfelnică de sine în 
slujba lui Hristos și a semenilor. Parti-
ciparea noastră la „slava Tatălui” nu se 

face fără Cruce, care pentru Hristos a fost „bucuria pusă 
înainte-I.” (Evrei 12, 2) Nu S-a rușinat de Ea, ci S-a unit 
pe veci cu Ea, într-o tainică și dumnezeiască nuntire. 

Îndemnul duminicii este așadar să trăim neîntorcând 
fața de la Cruce, ci să o luăm pornind pe urmele Domnului, 
să ne lăudăm cu Ea, s-o iubim așa cum mirele își dorește 
și iubește mireasa. Cu adevărat în Hristos toate le putem 
cu credința și nădejdea de a aștepta mila și ajutorul Său, 
aducându-ne aminte cuvintele Psalmistului: „Mântui-va 
Domnul sufletele robilor Săi și nu vor greși toți cei ce 
nădăjduiesc în El.” (Psalmi 33, 21)

Părintele Marius Olivian Tănasie

ScrISOarEa a II-a – despre 
șansele de recuperare a homosexualilor

„Zis-a Domnul: cel care voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa 
şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; dar cine-şi va 
pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte omului 
să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb, 
pentru sufletul său? Iar cine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam desfrânat 
şi păcătos, și Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni în slava Tatălui Său cu sfinţii îngeri. 
Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii, din cei care stau aici, care nu vor gusta 
moarte, până când nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind cu putere.”

15 septembrie – duminică – Sf. Ier. Iosif cel nou de la partoș, Mitropolitul 
Banatului; Sf. Mare Mc. nichita; Sf. Ier. visarion, Episcopul larisei – 

duminica după Înălţarea Sfintei cruci – Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (luarea 
crucii și urmarea lui hristos)

24 februarie – duminică – Întâia și a doua aflare a 
cinstitului cap al Sf. Ioan Botezătorul – duminica a 
XXXIII-a după rusalii (a vameșului și a fariseului) – 

Sf. Ev. luca 18, 10-14; (Începutul triodului)

Sfântul Nichita
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Veniţi după Mine!

Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă momentul che-
mării ucenicilor şi apostolilor de către Domnul, răspunsul 
şi disponibilitatea lor faţă de această chemare, care într-un 
fel deosebit se adresează fiecăruia dintre noi. Ca şi în lu-
crarea de mântuire, care este de fapt o împreună lucrare, 
a lui Dumnezeu şi a omului, o sinergie, şi chemarea ţine 
seamă şi de răspunsul pe care omul îl dă lui Dumnezeu. 
De altfel mântuirea, la care Sfântul Apostol Pavel ne în-
deamnă să lucrăm cu frică şi cu cutremur, reprezintă un 
răspuns permanent la chemarea de fiecare clipă a lui Dum-
nezeu. De ce Dumnezeu i-a chemat ca ucenici şi apostoli 
ai Săi pe nişte pescari? Pentru disponibilitatea pe care au 
avut-o faţă de chemarea lui Dumnezeu, de asemenea îi 
cheamă pe aceştia şi nu pe nişte oameni bogaţi, pentru 
ca să nu considere cineva că datorită bogăţiei pe care au 
avut-o au răspândit învăţătura lui Hristos, cumpărând pe 
cei care aveau să-i urmeze. De asemenea cheamă nişte 
oameni simpli şi nu pe cei înţelepţi şi pe filosofi pentru a 
nu considera cineva că datorită înţelepciunii minţii omeneşti 
au putut ei să răspândească Evanghelia, folosindu-se de 
cuvintele meşteşugite ale înţelepţilor şi filosofilor. Nu chea-
mă la apostolat mai întâi pe cei puternici, ca nu cumva 
să considere cineva că frica ar fi fost cea care i-a făcut 
pe mulţi să-i urmeze. Adică Dumnezeu a ales pe cele 
„nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi; Dum-
nezeu Și-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze 
pe cele tari; Dumnezeu Și-a ales pe cele de neam de jos 
ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, 
ca să nimicească pe cele ce sunt. Ca nici un trup să nu 
se laude înaintea lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 27-29). Dar 
urmând pe Hristos cei slabi au devenit puternici, prin harul 
lui Dumnezeu, căci au cucerit întreaga lume, cei săraci şi 
care au renunţat la toate au devenit bogaţi, căci au ajuns 
să stăpânească toate cele pământeşti ale întregii lumi, dar 
ceea ce este cu mult mai de preţ, au dobândit cerurile, pe 
Dumnezeu şi Împărăţia Sa. Cei simpli şi neînţelepţi după 
trup au devenit preaînţelepţi, aşa cum cântă Biserica: 
„Cela ce preaînţelepţi pe pescari ai arătat, trimiţându-le 
lor Duhul Sfânt”. Mântuitorul Se urcă în corabie, care re-
prezintă chipul Bisericii, căci Biserica este locul unde se 
află Dumnezeu, pe care o foloseşte drept amvon pentru 
vestirea cuvântului Său. Sfântul Teofilact spune că, după 
ce Domnul a învăţat poporul din corabie, nu îl lasă fără 
plată nici pe stăpânul corăbiei, ci îi face un îndoit bine, căci 
pe deoparte i-a dăruit mulţime de peşti, iar pe de alta l-a 

făcut ucenic al Său. Dar aici se poate vedea şi mai mult 
lepădarea de toate a lui Petru şi a celorlalţi, căci ei sunt 
chemaţi să-L urmeze pe Domnul atunci când au avut aşa 
belşug de peşte, cum nu au avut niciodată, şi tocmai atunci 
ei „au lăsat totul şi au mers după El”.

Aşa ne îndeamnă şi pe noi Sfânta Biserică în fiecare 
slujire a Sfintei şi dumnezeieştii Liturghii, la cântarea He-
ruvicului, dinainte ca preotul să iasă cu cinstitele daruri de 
pâine şi vin, care vor fi aduse pe Sfânta Masă a altarului 
spre a fi prefăcute în Trupul şi Sângele lui Hristos, prin po-
gorârea Duhului Sfânt, ca „toată grija cea lumească acum 
să o lepădăm; ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel 
nevăzut înconjurat de cetele îngereşti”. Domnul îi trage la 
Sine, în iconomia Sa cea dumnezeiască, pe fiecare prin 
cele ce-i sunt proprii, pe magi prin stea, pe pescari prin 
peşte. Să vedem şi noi blândeţea Domnului care l-a rugat 
pe Petru să depărteze puţin corabia de la uscat, blândeţe 
şi smerenie specifică Domnului, care ne cheamă şi pe noi 
cei osteniţi şi împovăraţi, pentru a afla odihnă sufletelor 
noastre. Dar şi Petru se arată întru toate ascultător şi 
smerit, căci pe Domnul Îl face stăpânul corăbiei, iar când 
Mântuitorul îi cere: „mână la adânc”, el nu s-a îngreuiat şi 
nu a zis că, dacă m-am ostenit în zadar toată noaptea, nu 
voi asculta de Tine ca să mă supun la alte osteneli, ci a 
spus că, deși s-a ostenit fără să prindă ceva, totuşi „după 
cuvântul Tău voi arunca mrejele”, arătând şi prin aceasta 
lepădarea de sine. 

De multe ori ne aflăm şi noi în situaţia lui Petru, de a 
pune dorinţele noastre mai presus de voia şi cuvântul lui 
Dumnezeu, atunci avem şi noi nevoie de smerenie şi le-
pădare de sine pentru a-i putea urma lui Dumnezeu, căci 
„Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, 
să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”, zice Domnul. După 
înalta înţelegere, spune Sfântul Teofilact, „corabia” este 
sinagoga iudeilor, iar „Petru” poartă chipul învățătorilor 
celor din Lege. Deci s-au ostenit învăţătorii cei mai dinainte 
de Hristos toată „noaptea” – că „noapte” era vremea cea 
mai dinainte de venirea lui Hristos – şi „nimic n-au prins”. 
Iar după ce a venit Hristos şi s-a făcut „ziuă” (Ioan 8, 12), 
în locul învăţătorilor de Lege punându-se Apostolii, „după 
cuvântul Tău” – adică după porunca Domnului – „aruncă 
mreaja” Evangheliei şi mulţime de oameni „vânează”. Și 
singuri Apostolii nu pot să tragă mulţimea peştilor, ci fac 
„semn” şi celor împreună lucrători cu ei şi celor ce erau 
dimpreună cu ei, şi „vin să le ajute”. Și aceştia sunt cei ce, 
peste veacuri, vor fi păstori şi dascăli ai bisericilor, învăţând 
şi tâlcuind Evanghelia primită de Apostoli de la Domnul.

Părintele Gheorghe Ionașcu

„În vremea aceea şedea Iisus lângă lacul Ghenizaretului şi a văzut două corăbii oprite lângă 
ţărm, iar pescarii ieşiseră din ele şi-şi spălau mrejele. Intrând în corabie care era a lui Simon, l-a 
rugat s-o depărteze puţin de la uscat; apoi, şezând în corabie, învăţa din ea mulţimile. Iar când a 
terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: depărteaz-o la adânc şi aruncaţi mrejele voastre, ca să pescuiţi. 
Atunci, răspunzând Simon, I-a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am ostenit şi nimic n-am prins; 
dar, la porunca Ta voi arunca mreaja. Şi, făcând ei aşa, au prins mulţime mare de peşti, încât li se 
rupeau mrejile. Deci au făcut semn tovarăşilor, care erau în cealaltă corabie, ca să vină să le ajute. 
Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând 
aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus şi I-a zis: du-Te de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos; 
pentru că îl cuprinsese spaima pe el şi pe toţi cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor peşti 
pe care îi prinseseră; tot aşa şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarăşii lui Simon. 
Atunci Iisus a zis către Simon: nu-ţi fie frică; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi, trăgând 
corăbiile la uscat, au lăsat totul şi au mers după Dânsul.”

22 septembrie – duminică – Sf. Sfinţit Mc. teodosie de la Mănăstirea Brazi, 
Mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. foca, Episcopul de Sinope – duminica 

a XvIII-a după rusalii – Sf. Ev. luca 5, 1-11 (pescuirea minunată)
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Biserică și viaţă
„În Biserică afli că exişti” spune Petre Țuțea… 

minunat cuvânt. Minunată este această experienţă 
a aflării de sine, a vieţii ecleziale trăite ca eveniment 
de comuniune. Dacă Dumnezeu a spus despre Sine 
lui Moise „Eu sunt Cel ce sunt”, omul nu poate spune 
acum decât că este „ceea ce primeşte şi ceea ce 
dăruieşte”. Viaţa creştinului e dar dumnezeiesc şi 
dar din dar.

Prin Întrupare, viaţă de ascultare, Răstignire, Învi-
ere şi Înălţare a Fiului lui Dumnezeu ca Om, s-a pus 
în pârga firii noastre asumate de El, temelia mântuirii 
noastre… ce dar minunat! Însă mântuirea noastră 
propriu-zisă se înfăptuieşte în noi ca fiind a lui Hristos, 
cu Trupul purtat de El, înviat şi înălţat, deplin pnevma-
tizat sau umplut de Duhul Sfânt. Sălăşluirea aceasta 
produce Biserica, căci, dacă prin jertfa Mântuitorului 
pe Cruce se întemeiază în chip nevăzut Biserica, la 
Pogorârea Sfântului Duh, Mângâietorul promis, se 
inaugurează Biserica în chip văzut, prin Taina Sfântului 
Botez primită de 3.000 de persoane. Astfel, Pogorârea 
Sfântului Duh este cea care dă existență reală Bise-
ricii, punând început sălăşluirii Trupului îndumnezeit 
al lui Hristos în celelalte fiinţe umane şi cu aceasta, 
începutul Bisericii. Ce dar minunat au primit aceia! Ce 
dar minunat primim şi noi!

Sfântul Ioan Hrisostom ne învaţă: „Opera de 
mântuire al cărei fundament a fost pus în natura 
umană a lui Hristos e adusă la îndeplinire în for-
ma Bisericii, unirea noastră cu Dumnezeu şi a lui 
Dumnezeu cu noi”. Din această cauză, starea de 
mântuire echivalează cu apartenenţa noastră la 
Biserică. Ea, Sfânta Biserică, este astfel aşezarea 
divino-umană pentru mântuirea şi sfinţirea credin-
cioşilor, adică a oamenilor care au aceeaşi credinţă 
şi se împărtăşesc cu aceleaşi Sfinte Taine. Ea este 
Trupul lui Hristos, El fiind Capul (Col. I, 18 şi 24), iar 
mădularele suntem toţi, credincioşi care mărturisesc 
acelaşi Crez – niceo-constantinopolitan. „Cred întru 
Unul Dumnezeu…” ce crez minunat!

Biserica se caracterizează prin viabilitate veşnică, 
pentru că veşnic este Întemeietorul ei, Iisus Hristos. 
Fiind întemeiată pe „piatra credinţei”, Însuşi Mântui-
torul ne încredinţează că ea nu poate fi dărâmată de 
nimeni, nici chiar de „porţile iadului” (Mt. XVI). De ace-
ea, n-au putut zdruncina dreapta credinţă – Ortodo-
xia, nici persecuţiile, nici ereziile, nici Marea Schismă 
din anul 1054 și nici măcar reformele protestante şi 
neo-protestante. Biserica Ortodoxă înseamnă pentru 
noi mântuire, dar şi formarea de caractere creştine, 
apte să contribuie moral şi material la propăşirea 

neamului. Ea este locul unde ne naştem şi creştem 
duhovniceşte, având ca hrană harul Duhului Sfânt, 
primit prin Sfintele Taine „de viaţă făcătoare”- viaţă 
veşnică, de aceea se cuvine să păstrăm acest dar 
minunat prin comuniunea neîntreruptă cu Biserica. 
Aşa grăieşte plin de înţelepciune Sfântul Ioan Gură 
de Aur: „Nimic nu ne face viaţa mai frumoasă decât 
bucuria de a simţi că facem parte din Biserică. În 
Biserică, oamenii curaţi dobândesc bucuria, cei 
supăraţi, liniştea, iar cei mâhniţi, bucuria. În Bise-
rică, cei chinuiţi află mângâiere, iar cei obosiţi află 
odihna. Domnul spune: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi 
şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi (Mt. XI, 28). 
Ce se află pe lumea aceasta mai dorit şi mai frumos 
ca aceste cuvinte? Domnul te cheamă în Biserică la 
un prânz bogat. Te ia de la chinuri la odihnă şi de la 
necazuri la mângâiere. Te scapă de povara păcatelor 
tale. El vindecă supărarea şi tristeţea prin bucurie. 
Nimic nu este mai puternic decât Biserica. Nimic 
nu se ridică la valoarea Bisericii. Biserica este mai 
înaltă decât cerul, mai întinsă decât pământul, mai 
luminoasă decât soarele. Câţi nu au luptat cu ea şi 
nu au reuşit să o biruiască? Toţi cei care au luptat 
împotriva ei au fost daţi pierzaniei, pe când Biserica 
a urcat la cer. Biserica are o asemenea putere, încât 
atunci când se porneşte război împotriva ei, ea iese 
biruitoare, când este vorbită de rău ea se întăreşte, 
iar când este batjocorită, se face mai strălucitoare 
ca înainte. Este rănită, dar nu cade. Este lovită de 
valuri, dar nu se răstoarnă. Se porneşte furtuna 
împotriva ei, dar nu naufragiază. Luptă şi nu este 
biruită. Dacă te lupţi cu un om, fie vei birui, fie vei 
fi biruit. Dacă te lupţi cu Biserica, este cu neputinţă 
să biruieşti, pentru că Dumnezeu este mai puternic 
decât oricine. Dacă Însuşi Dumnezeu a zidit-o, cine 
o poate urni din loc?”

Răspunsul este simplu: nimeni, iar pentru istoria 
neamului nostru, Biserica a contribuit la întărirea uni-
tăţii româneşti, credinţa unindu-i pe locuitorii diferitelor 
provincii, constituindu-se, în acelaşi timp, un factor 
de păstrare a identităţii naţionale. De aceea, Sfânta 
noastră Biserică este considerată de noi românii 
„Maica neamului românesc”, împropriindu-ne pozitiv 
cu cuvintele Sfântului Ciprian: „Cine n-are Biserica 
de mamă, nu-L poate avea pe Dumnezeu de Tată”. 
Iar noi am ales să fim în Trupul tainic al lui Hristos, în 
Biserica Ortodoxă, căci doar EA ne călăuzeşte către 
scopul nostru final: mântuirea. Da, Viaţa creştinului, 
în Biserică, e dar dumnezeiesc şi dar din dar!

Prof. Steluța Geică
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Iubirea de vrăjmaşi

Întrucât Sfinţii Apostoli aveau să fie trimişi la propovă-
duire, dintru această pricină îi aşteptau pe ei mulţi prigoni-
tori şi vrăjmaşi. Aşadar, dacă, din pricina prigonirii, se vor 
mâhni Apostolii şi, voind a răsplăti celor ce i-au mâhnit, ar fi 
tăcut şi nu ar mai fi propovăduit, atunci soarele Evangheliei 
s-ar fi stins. Din această pricină, spune Sfântul Teofilact, 
Domnul, luându-o mai înainte, îi sfătuieşte pe Apostoli a 
nu fi porniţi spre a răsplăti vrăjmaşilor, ci, toate cele ce 
se vor întâmpla, cu bărbăţie să le sufere, chiar dacă unii 
vor fi ocărâţi, iar alţii nelegiuite vicleşuguri ar fi meşteşugit 
împotriva lor. Asemenea a făcut Domnul când era răstignit 
pe cruce, când a zis: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!” 

Mai înainte de aceasta, Mântuitorul îi cheamă pe Apostoli 
la o poruncă mai uşor de împlinit, pentru a nu zice ei că 
iubirea de vrăjmaşi nu poate fi împlinită, şi le spune şi lor 
şi nouă: Ceea ce voieşti tu ca alţii să împlinească pentru 
tine, aceleaşi fapte să le faci şi tu, deci fiecare să devină 
pildă pentru ceilalţi, făcând celorlalţi nu ceea ce alţii îţi fac 
ţie, ci ceea ce voieşti ca ei să îţi facă. Adică, dacă aspri şi 
nemilostivi şi mânioşi voieşti să-ţi fie ţie vrăjmaşii, fii şi tu 
aşa; iar dacă voieşti pe cele dimpotrivă, adică să-ţi fie vrăj-
maşii buni şi milostivi şi nepomenitori de rău, nu socoti că 
este cu neputinţă a fi şi tu întru acest chip. Vezi legea cea 

firească scrisă în inimile noastre, aşa cum a vestit prorocul 
Ieremia inspirat de Dumnezeu, care anunţă Legământul 
cel Nou pe care îl va întemeia Domnul cu poporul Său, 
spre deosebire de Legământul cel Vechi de pe Sinai în 
momentul ieşirii iudeilor din robia egipteană, pe care însă 
ei l-au călcat. Prin acest legământ: „Voi pune legea Mea 
înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, 
iar ei Îmi vor fi popor” (Ieremia 31, 33). 

După ce i-a îndrumat la facerea de bine faţă de aproa-
pele, după legea firească sădită de Dumnezeu în inimile 
noastre, Mântuitorul Hristos îi duce pe Sfinţii Apostoli 
pe culmile desăvârşirii, la asemănarea cu Dumnezeu, 
îndemnându-i la iubirea faţă de vrăjmaşi. Pentru că, 
dacă îi iubiţi doar pe aceia care vă iubesc pe voi, sunteţi 
asemenea păcătoşilor şi neamurilor, adică a celor care 

nu L-au cunoscut 
sau nu ţin seamă 
de Evanghelia lui 
Hristos, însă, dacă 
îi iubiţi şi pe cei ce 
vă vrăjmăşesc şi 
vă viclenesc, sun-
teţi asemenea cu 
Dumnezeu, care 
face să  răsară 
soarele şi peste 
cei buni şi pes-
te cei răi, trimite 
ploaie şi peste cei 
nedrepţi, căci nu-
mai El este Bun 
şi cu cei nemulţu-
mitori şi cu cei răi. 
Aşadar cui voim 
să ne asemănăm, 
celor păcătoşi şi 
necredincioşi sau 

lui Dumnezeu? În acest sens, Sfântul Diadoh al Foticeei 
spune în cap. 2 din Cuvântul ascetic: „Singur Dumne-
zeu e bun prin fire. Dar şi omul se face bun prin Cel 
cu adevărat bun, dacă îşi cultivă modurile vieţuirii. Din 
această stare nu se mai poate schimba când sufletul, 
prin cultivarea binelui, a ajuns în Dumnezeu aşa de mult, 
cât poate vrea cu puterea care lucrează în el. Căci zice: 
„Fiţi buni şi milostivi, ca Tatăl vostru cel din ceruri” (Luca 
6, 36)” (Filocalia, vol. I, Humanitas, 1999, p. 339). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

„Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; și dacă iubiţi 
pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi 
dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru 
fac. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că 
şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiţi pe vrăjmaşii 
voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va 
fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum 
şi Tatăl vostru este milostiv.”

29 septembrie – duminică – Sf. cuv. chiriac Sihastrul; 
Sf. Mc. petronia – duminica a XIX-a după rusalii (predica 
de pe Munte – Iubirea vrăjmașilor) – Sf. Ev. luca 6, 31-36
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Duminică, 1 septembrie – Cuvinte interzise, ora 16:00. 
8 septembrie – Acatistul Maicii Domnului, ora 16:00.
15 septembrie – Studiu biblic – Sf. Ev. Marcu, cap. 11, ora 18:00.
22 septembrie – Vino la Marșul pentru Viață, la ora 17:00! Locul de întâl-
nire: în fața Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (Parâng). Detalii 
la 0768.35.76.75/Provita Gorj.
29 septembrie – Familia între tradiția creștină și tendințele postmoderne, 
ora 18:00.

INFO: 0768.35.76.75 sau la avizierul parohiei.

Întâlniri ale grupului parohial 
de tineret „Înălţarea domnului”

din acatIStul Sfintei Mari Muceniţe tecla, 
cea întocmai cu apostolii 

(24 septembrie)

Moșul gheorghe lazăr

Condacul 1

Vrednicei de fericire, prealăudatei și întocmai cu 
Apostolii, întâi-pătimitoarei Marii Mucenițe Tecla, cântări 
veselitoare să-i aducem, ca uneia ce a deschis calea 
împărăției, arătând că Hristos-iubitorul-de-oameni pe toți 
îi primește și tuturor le dăruiește cereasca Sa cămară; 
toți cu un glas să strigăm către dânsa: Bucură-te, Mare 
Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Icosul 1

Când slăviții Apostoli, buna propovăduire a lui Hristos 
în lume purtând, au mers în Iconia și te-au aflat pe tine, 
frumoasă fecioară, având optsprezece ani, fiind de neam 
mare și slăvit, logodită fiind cu un tânăr asemenea bogat, 
anume Famir, văzând tu minunile ce se făceau de către 
Apostoli, ședeai ascultând cuvintele lor în casa lui Onisifor 
și luând aminte la cele ce grăiau dânșii. Pentru acestea 
te lăudăm zicând:

Bucură-te, fecioară curată și preaînțeleaptă;
Bucură-te, că lucrarea Sfântului Duh s-a înrădăcinat în 
inima ta;
Bucură-te, că lumina cea de Sus inima ta o a luminat;
Bucură-te, că primind lumina, de înțelepciune te-ai um-
plut;

1. Spuneau ucenicii Moşului Gheorghe că odată, pe când 
se rugau după obicei în biserică, i s-a arătat vrăjmaşul în 
faţă şi l-a întrebat cu mânie: 
- Ce faci aici? 
- Mă rog lui Dumnezeu! a răspuns bătrânul cu îndrăz-
neală. 
- Bine faci! a zis vrăjmaşul, şi a dispărut. 
2. Altădată zicea bătrânul ucenicilor săi: 
- Într-o duminică, pe când veneam de la biserică, am vă-
zut la cârciuma satului mulţi oameni la băut, iar printre ei 
mulţime de diavoli, cum n-am mai văzut în altă parte. 
3. Se spunea despre dânsul că dacă îi dădea cineva 
milostenie mai mult de un leu, nu voia să primească, ci 
cu blândeţe îi zicea: 
- Drăguţă, dă-i la săraci, că aşa ne porunceşte Dumne-
zeu! 
4. Odată a venit o femeie săracă la el şi i-a spus, plân-
gând: 
- Moş Gheorghe, sunt femeie văduvă, am cinci copii la 
şcoală şi n-am nici un ban. 
- De cât ai nevoie? o întrebă bătrânul. 
- Îmi trebuie o sută de lei. 
Atunci el i-a dat tot ce primise milostenie de la oameni în 
ziua aceea.

Bucură-te, că sămânța cuvântului lui Dumnezeu a căzut 
pe pământ bun în sufletul tău;
Bucură-te, că ai crezut în Fiul lui Dumnezeu și L-ai iubit 
pe El;
Bucură-te, că de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit;

Bucură-te, că a sluji lui Hristos cu dragoste te-ai făgă-
duit;
Bucură-te, că acum în ceruri împreună cu El te 
proslăvești;
Bucură-te, ceea ce ai deschis calea tuturor mucenițelor;
Bucură-te, că ești ca un sfeșnic luminos înaintea lor 
mergând;
Bucură-te, că înaintea lui Hristos acum stai;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

www.sfantulnectarie.ro
Sursă foto: Icoană din biserica „Sf. Ioan Rusul”, 

Evia, Grecia; http://dositeea.blogspot.ro


