
Revista „Calea Înălțării” la ceas aniversar
În această lună apare numărul 50 al revistei 

parohiale „Calea Înălțării”, moment al bucuriei 
binecuvântate și neîntrerupte a acestei apariții 
de mai bine de patru ani.

Aducem cu această ocazie mulțumire Bunului 
Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale și ne 
bucurăm pentru cele înfăptuite cu lumina harului 
în viața parohiei noastre și consemnate lunar în 
paginile revistei parohiale.

Născută din dorința de a semăna pe pământul 
cel bun al slovei tipărite sămânța Evangheliei 
prin mijloace noi de propovăduire a cuvântului 
lui Dumnezeu, publicația s-a aflat într-o perma-

nentă căutare pentru a consemna informații și 
de a le transmite credincioșilor noștri. Toți oste-
nitorii angajați în această lucrare sunt motivați de 
convingerea că apostolatul mediatic constituie 
o necesitate și o șansă în activitatea misionară 
a Bisericii azi.

Tinerii ce scriu la revistă sunt dedicați Bisericii 
și neamului românesc și se străduiesc cu fieca-
re apariție să transforme fiecare slovă tipărită 
în lumină pentru suflet, dând mărturie despre 
credința străbună ca și cale către Împărăția 
Cerurilor.

După patru ani de activitate în care ne-am 
adaptat la situații noi, am câștigat mai multă 
experiență și mai multă sensibilitate față de 
problemele actuale ale societății. Am crescut 
an de an încercând să oferim tuturor o informa-
re și o orientare spirituală în realizarea binelui 
comun.

În Biserică a început lucrarea noastră, cu ru-
găciune și binecuvântare, și continuă să meargă 
către lume, către problemele ei, prin lumina lui 
Dumnezeu.

Tuturor susținătorilor, ostenitorilor și cititorilor 
le dorim sănătate și mântuire, precum și multă 
bucurie în culegerea roadelor acestei lucrări 
misionare, realizate spre slava lui Dumnezeu și 
spre binele Bisericii și al poporului român!

La mulți ani, cu roade bogate și binecuvân-
tate!

Părintele Marius Olivian Tănasie

Luna aceasta, vă recomandăm: „VAC-
CINURILE: PREVENȚIE SAU BOALĂ? – O 
nouă patologie pediatrică”, autor: Dr. Christa 
Todea-Gross, Editura: Christiana, an apariție: 
2012 (www.pentruviatacluj.ro). Cartea este 
disponibilă la magazinele „Renașterea” (din 
Complex „Oliana”, Piața Mică) și „Candela” 
(str. Republicii). (R.B.)
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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nomia exprimă o abatere vremelnică de la acrivie. 
Deci nu o abatere permanenta și definitivă.

Este foarte important ca duhovnicii să cunoască 
acrivia bisericească, pentru a aplica corect icono-
mia. Fără această cunoaștere, ajungem să relati-
vizăm acrivia și să dăm naștere la drumuri false 
spre mântuire. Să nu uităm că dintotdeauna răul s-a 
înfățișat sub chipul binelui. Sfântul Grigorie Palama 
spune că “Orice părere greșită poartă masca ade-
vărului pentru cei ce nu au puterea de a remarca 
mica lipsă sau adăugire. Și aici este vorba despre 
o uneltire periculoasă a diavolului cel rău, atât de 
dibaci în arta înșelătoriei: căci neașezând departe 
minciuna de adevăr, a pregătit o dublă înșelătorie: 
din cauza diferenței mici, care scapă multora, ar 
putea cineva considera minciuna drept adevăr, 
iar adevărul minciună, fiind foarte asemănător cu 
aceasta; în ambele cazuri vom fi rupți de adevăr”.

În concluzie, afirm că Biserica este strădanie a 
eliberării omului de păcat. Vorbind de strădanie, ea 
are la îndemână atât acrivia cât și iconomia. Iată 
cât de minunat vorbește părintele Iustin Popovici 
despre acrivie și iconomie: “Eu, pentru păzirea 
Sfintelor Canoane sunt gata să-mi sacrific viața, 
dar, în același timp, pentru mântuirea unui om, 
sacrific toate canoanele”. Să ne dăruiască Dum-
nezeu putere să putem împlini oricând și oriunde 
cuvintele sale.

Adrian Cocoșilă, 
crestinortodox.ro

Sunt persoane care susțin că în viața Bisericii 
noastre există contradicție. Dau ca exemplu printre 
altele, faptul că Sfântul Vasile cel Mare rânduiește 
ca cei care s-au lepădat de credința ortodoxă să 
nu se împărtășească până la sfârșitul vieții lor, în 
vreme ce, potrivit canoanelor rânduite de Părinții 
Sinodului local de la Ancyra, cei străini de credința 
ortodoxă erau reprimiți în comuniunea bisericească 
după trei ani de oprire de la împărtășirea cu Trupul 
și Sângele Domnului. Iar astăzi, sunt situații în care 
unele persoane sunt împărtășite și mai devreme 
de trei ani.

În fața unei situații de acest gen, nu putem să 
nu ne întrebăm de ce există această abordare 
diferită? 

Biserica a ținut seama întotdeauna de vremurile 
în care și-a desfășurat activitatea și de specificul 
persoanei în cauză. Din acest motiv, Sfântul Vasile 
cel Mare este mai aspru, iar Părinții de la Sinodul 
local de la Ancyra, mai îngăduitori. Sfântul Vasile 
cel Mare a viețuit într-o vreme în care Biserica era 
foarte puternică, în timp ce ceilalți părinți au ținut 
seama de persecuțiile împotriva creștinilor. Creștinii 
din timpul Sfântului Vasile cel Mare aveau atâta 
dragoste de a se împărtăși, încât credeau că cea 
mai mare pagubă este lipsa împărtășirii cu Trupul și 
Sângele Domnului. Din acest motiv, Părinții foloseau 
oprirea de la împărtășanie drept o altă cale de a-i 
împiedica să cadă în păcate.

Legat de împărtășirea mai devreme de trei ani, 
Biserica a avut tot timpul în vedere vindecarea 
omului căzut în păcat. Dacă o persoană duce o 
viață virtuoasă, însoțită de o pocăință autentică, 
de post și milostenie, prin toate acestea ar putea fi 
micșorată oprirea de mulți ani de la împărtășire. În 
acest caz, este semnificativ un fragment din Apof-
tegmele Sfinților Bătrâni: „Un frate l-a întrebat pe 
Avva Pimen: «Am săvârșit un mare păcat și voiesc 
să mă pocăiesc trei ani». Avva i-a răspuns: «Mult 
este». Fratele i-a zis: «Dar până la anul?». Și i-a 
grăit din nou Avva: «Mult este». Atunci cei de față 
au zis: «Până la 40 de zile?». Iar Avva a mărturisit: 
«Mult este. Eu spun că, dacă din toată inima se va 
pocăi omul și nu mai adaugă în a face păcatul, și 
în trei zile îl primește pe el Dumnezeu».

Tot în acest sens Sfântul Ioan Gură de Aur spune: 
“Timpul nu slujește la nimic. Noi nu întrebăm dacă 
rana a fost deseori pansată, ci dacă pansamentul 
l-a făcut bine pe penitent. Numai rănitul ne arată 
când este momentul potrivit să-l scoatem”.

După cum se poate observa, în viața Bisericii este 
prezentă atât acrivia, cât și iconomia. Menționăm 
că prin acrivie înțelegem aplicarea fără abatere a 
canoanelor și a poruncilor Bisericii, în vreme ce ico-
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Înviază Doamne şi sufletele noastre!

Deşi sufletul omului este nemuritor, se întoarce la Dumnezeu 
care l-a dat, sau, cum spune rugăciunea din cuprinsul slujbei 
înmormântării că Dumnezeu a îngăduit, din iubire de oameni, 
pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, adică veşnică, şi a 
poruncit „amestecului şi împreunării acesteia şi acestei negrăite 
legături a Ta, prin vrerea Ta cea dumnezeiască, să se desfacă 
şi să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde 
fiinţă şi-a luat până la obşteasca înviere, iar trupul să se desfacă 
în cele dintru care a fost alcătuit”, totuşi şi sufletul poate muri. 
Cum adică? Simplu. Nu trebuie înţeles că îşi va înceta existenţa, 
căci tot ce Dumnezeu a adus din neexistenţă la fiinţă nu mai 
poate ajunge în nefiinţă decât prin voia Celui care l-a creat, dar 
El nu vrea acest lucru, căci altfel nu l-ar mai fi creat. Dumne-
zeu nu dă un dar cuiva şi apoi îl ia înapoi, deşi, din neputinţă 
omenească, noi aşa spunem, că şi-a luat Dumnezeu darul de la 
cineva, ca în felul acesta să plasăm responsabilitatea în seama 
Lui în loc să ne recunoaştem neputinţa şi greşala noastră de a fi 
dispreţuit şi a fi pierdut darul lui 
Dumnezeu prin neştiinţa, uitarea 
sau trândăvia noastră, ca să para-
frazăm cuvintele Sfântului Cuv. 
Marcu Ascetul. Dacă Dumnezeu 
este viaţa şi izvorul vieţii, depăr-
tarea sau ruperea legăturii harice 
cu El înseamnă intrarea în robia 
păcatului, moartea, care poate 
deveni veşnică, adică despărţirea 
veşnică de Dumnezeu şi pierderea 
posibilităţii de a intra în împărăţia 
lui Dumnezeu, dacă nu are loc învierea lui prin auzirea chemării 
lui Dumnezeu, până în ceasul cel din urmă al vieţii noastre, aşa 
cum spune Mântuitorul: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce 
ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă 
veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la 
viaţă. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, 
când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor 
auzi vor învia” (In. 5, 24-25). 

Sfintele Evanghelii ne istorisesc despre trei învieri săvârşite 
de Mântuitorul Hristos şi anume: învierea fiicei lui Iair, la puţin 
timp după moarte, învierea fiului văduvei din Nain, în momentul 
în care era dus spre mormânt, despre care ne istoriseşte Sfânta 
Evanghelie de astăzi, şi învierea lui Lazăr cea de-a patra zi, în 
momentul în care intrase în descompunere: „Marta, sora celui 
răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, că este a patra zi” (In 11, 
39); însă cu siguranţă că ele au fost mult mai multe, dar Sfinţii 
Evanghelişti nu au istorisit nici tot ce a făcut, nici tot ce a învăţat 
Mântuitorul, ci atât cât au considerat, inspiraţi de Dumnezeu 

fiind, că este necesar ca să: „credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul 
lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” (In. 20, 
31). În aceste învieri săvârşite de Mântuitorul, Sfinţii Părinţi văd 
atât o prefigurare, cât şi o arvună a învierii tuturor oamenilor la 
sfârşitul veacurilor. „Evanghelistul nu ne spune nimic despre in-
tenţia Domnului de a merge la Nain. Fără îndoială, El a prevăzut 
această întâlnire cu procesiunea funerară, însă un lucru e cert, că 
nu a intrat în cetate ca răspuns la invitaţia sau cererea vreunei 
persoane care Îi solicita intervenţia”. (Arhiepiscopul Dimitri, 
Minunile Mântuitorului Iisus Hristos, trad. Prof. Dr. Remus Rus, 
E.I.B.M.B.O.R., Buc. 2004, p. 74). Acest lucru evidenţiază mila 
Domnului faţă de cei în suferinţă: „Şi, văzând-o Domnul, I s-a 
făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge!”, căci El înlătură cauza 
plângerii şi-l scoală din morţi pe fiul acestei femei văduve rămase 
fără nici un sprijin. Din punct de vedere sufletesc, putem uşor 
înţelege că orice om, oricât de rău ar fi ajuns pe calea păcatului, 
atâta timp cât are pe cineva să plângă pentru el, nu este cu totul 
pierdut, căci aşa cum lacrimile femeii văduve au atras mila lui 
Dumnezeu, care l-a înviat pe fiul ei, aşa şi lacrimile părinţilor, 
fraţilor sau ale oricui îi pasă de cel pierdut pe calea păcatului pot 

aduce învierea sufletului aceluia 
prin mila lui Dumnezeu. 

Sfântul Teofilact dă şi tâlcuirea 
duhovnicească a acestei minuni şi 
anume: „Iar «văduvă», vei înţelege 
a fi şi sufletul cel care l-a lepădat pe 
bărbatul său, adică pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, Care «seminţe» bune a 
semănat (Matei 13, 3-8). Iar «fiu» 
al lui [sufletului] este mintea cea 
moartă şi care este «scoasă» afară 
din «cetate», adică din Ierusalimul 

cel de Sus, căci acela este locaşul [sălaşul] celor vii. Aşadar 
Domnul, «făcându-i-Se milă», Se atinge de «pat», iar «pat» al 
minţii este trupul; căci trupul, cu adevărat mormânt şi groapă 
este. Deci, atingându-Se Domnul de trup, scoală mintea, tânără 
şi vitează pe aceasta făcându-o. Şi «şezând drept» tânărul, adică 
mintea, şi sculându-se din mormântul păcatului, atunci «va 
începe să vorbească», adică să-i înveţe pe alţii, căci întru atâta 
vreme cât de păcat este ţinută şi stăpânită, nu poate a învăţa şi 
a grăi – căci cine o va crede pe ea?” (Sfântul Teofilact, Arhie-
piscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca, Ed. 
Sophia, Buc. 2007, p. 92). 

Condacul al II-lea din Acatistul Mântuitorului glăsuieşte 
zicând: „Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte şi, 
precum atunci, milostivindu-Te, ai înviat pe fiul ei, pe care îl 
ducea să-l îngroape, aşa înviază şi sufletul meu cel omorât cu 
păcatele, Iubitorule de oameni, şi Te milostiveşte spre mine, 
care-Ţi cânt Ţie: Aliluia!”.

Părintele Gheorghe Ionașcu

6 oCtomBRiE – duminiCă – sf. apostol toma; sf. mC. 
ERotiida – duminiCa a xx-a după Rusalii (ÎnviEREa 

fiului văduvEi din nain) – sf. Ev. luCa 7, 11-16
„În vremea aceea, S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă 

mulţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era 
văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! 
Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a 
ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, 
zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”
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În marea Sa milostivire,
Domnul grijă a purtat 
Pentru întreaga omenire:
Şi nu toţi am meritat.

Dar, ca un părinte bun,
Ne-a iubit şi ne-a iertat
Trimiţând oameni cu har 
Şi cu sufletul curat.

Uneori atât de simpli,
Dar atât de luminaţi,
Ce-au trecut prin lumea asta
Aproape neobservaţi.

Pe cei nebăgaţi în seamă
Dumnezeu i-a înzestrat
Să biruie pe cei tari;
Umblând fără de păcat.

Sfântul Cuvios Dimitrie 
Pe valea Lomului s-a născut,
Un afluent al Dunării
Şi-n Basarabi a crescut.

Pe timpul împăraţilor
Româno-bulgari a trăit (sec. XIII)
Şi vitele sătenilor,
Zi de zi el le-a păzit.

Umila haină de păstor
Acoperea cu măiestrie
Un diamant strălucitor;
Preţioasă bijuterie.

Neluat în seamă de nimeni,
Sfântul Cuvios Dimitrie
Modest păstor şi pustnic,
A trăit în feciorie.

Smerenia şi ascultarea
Le-a unit cu sărăcia,
Cu rugăciunea şi cu postul,
Câştigându-şi veşnicia.

Nimeni n-ar fi bănuit,
Că sub mantia umilă
De păstor aşa smerit
Se ascunde-atâta milă.

Umblând grăbit în urma vitelor
A strivit prin iarba mare,
Puii golaşi dintr-un cuib,
Pricinuindu-i grea-ntristare.

Trei ani a purtat anume
Desculţ, piciorul care a călcat,
Iarnă, vară-n rugăciune,
Ca ispăşire de păcat.

Trăind modest în Basarabi,
A dus o viaţă simplă de mirean,
Devenind un om ceresc 
Şi-a fost şi înger pământean.

Cu oamenii vorbea puţin,
Se nevoia în post şi rugăciune
Şi-a pribegit pe câmp, prin mărăcini,
Mereu cu vite la păşune.

Simbrie de la oameni nu lua;
Pâine şi sare de la înstăriţi,
Căci cu puţin se mulţumea
Şi-i menaja pe cei lipsiţi.

Lucrând mereu doar fapte bune
A înţeles că trupu-i trecător;
S-a dedicat sufletului,
Că sufletu-i nemuritor.

Într-un târziu, el s-a retras
În Basarabi, la mănăstire,
Şi-a petrecut timpul rămas
Cu vechea îndeletnicire.

Simţea o linişte deplină,
Doar în mijlocul naturii
Cu fiinţe ce n-au vreo vină,
Ferit de sentimentul urii.

În mănăstire, călugăr era,
Trăind mereu în ascultare,
Dar de-animale se-ngrijea,
Stând între necuvântătoare.

Pe o lespede dormea
În mijlocul vitelor,
Cu post şi rugăciune-nfrunta,
Viforul ispitelor.

Privegheri şi nevoinţe,
Cu răbdare suporta
Şi-n adâncă cugetare,
Doar Domnul îl mângâia.

Cine ştie câte lacrimi
Au spălat chipul său sfânt,
Câte chinuri, câte patimi
A îndurat pe-acest pământ! 

Simţindu-şi sfârşitul aproape,
Între două lespezi s-a aşezat
Formând un sicriu din piatră,
Şi-n mâna Domnului sufletul şi-a dat.

Doar sfinţii îngeri l-au vegheat
Înconjurându-l în chip nevăzut
Şi gura peşterii s-a astupat;
Mormântul rămânând necunoscut.

După-o vreme neştiută,
Apa Lomului s-a revărsat,
Târând şi cele două lespezi,
Cu trupul sfânt ce-a fost luat.

Cu nisip şi prundiş acoperit,
Nu ştie nimeni cât a stat,
Că mult timp s-a tăinuit,
Şi oamenii nu l-au aflat.

Sătenii-au zărit a câta oară
O flacără luminată peste ape,
Dar, crezând că-i o comoară,
Nu s-au gândit să-l dezgroape.

Unei copile-n vis s-a arătat,
Când Dumnezeu a rânduit
S-o vindece de duhul necurat
Şi Sfântul s-a lăsat descoperit.

Fiind găsit întreg şi luminat
În biserică l-au adus:
Preotul şi întregul sat
Cu rugăciuni, spre închinare l-au pus.

Prin moaştele plăcutului Său,
Nenumărate semne a lucrat,
Căci Dumnezeu, scăpându-i de rău,
Pe mulţi bolnavi a vindecat.

Cu evlavie la Moaştele Sfinte
Un domn al Țării Româneşti,
Pentru-ale noastre aşezăminte,
A vrut să le aducă-n Bucureşti.

Nereuşind, cu cheltuială-a ridicat,
În Basarabi, pentru cinstire,
Biserică spre închinat
Şi-a Cuviosului mărire.

În timpul războiului ruso-turc,
Creştinul Hagi Dimitrie
A adus Sfintele Moaşte (iun. 1774)
În Bucureşti, la Mitropolie.

Cu mare alai întâmpinate
De preoţi şi Grigorie Mitropolit,
Moaştele-au fost aşezate,
Cu credinţă, la loc cinstit.

Mare ajutor au primit 
Locuitorii Bucureştiului,
Scăpând de ciumă, secetă, holeră,
Prin puterea Sfântului.

Cuviosul Dimitrie
Şi astăzi face minuni
În întreaga Românie,
Prin ale sale rugăciuni.

De-aceea în pelerinaj,
An de an, de ziua lui (27 oct.)
Mii de credincioşi se închină
La Moaştele Sfântului,

El fiind mereu ocrotitor
Poporului creştinesc 
Şi Sfintei Treimi rugător 
Pentru neamul românesc.

de Dumitra Grozasfântul dimitrie cel nou din Basarabi
(ocrotitorul Bucureştiului)
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Despre semănătorii cuvântului lui Dumnezeu

„Ieșit-a semănătorul să semene sămânța Sa.” (Luca 8, 5)

În esența ei, pilda semănătorului ne vorbește despre patru 
feluri de pământ, de patru părți de sămânță și de patru randamente 
diferite ale seminței.

Deși „Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască 
și să vină la cunoștința adevărului” (I Timotei 2, 4), a cui este 
vina că numai o pătrime din lume se va mântui și va aduce roadă 
multă? Toată vina nerodirii nu este a lui Dumnezeu, ci a omului 
care, prin așezarea rea a sufletului său, împiedică creșterea și 
rodirea seminței cuvântului dumnezeiesc. O pătrime din lume 
este pământ bun cu rod însutit, iar trei părți sunt drum călcat de 
oameni, pietriș și pământ cu spini.

Dumnezeu Drept și Preasfânt nu voiește a mântui pe cineva 
cu sila, ci de bunăvoie, cum spune Psalmistul: „Doamne, cu arma 
bunei voiri ne-ai încununat pe noi.” (Psalmi 5, 12) Astfel, n-ar 
fi plată veșnică, nici muncă veșnică pentru păcate, dacă Dum-
nezeu ar sili voința omului 
spre bine: „Credincios este 
Dumnezeu să nu vă lase pe 
voi să fiți ispitiți mai pre-
sus de puterile voastre, ci 
odată cu ispita vă trimite și 
scăparea din ea.” (I Cor. 10, 
13) Așadar, toată nerodirea 
cuvântului lui Dumnezeu 
se află în inima omului care 
își alege viața sau moartea, 
raiul sau iadul.

Sămânța ce rodește în 
pământ asigură hrana tru-
pului, tot așa și sămânța 
cuvântului lui Dumnezeu rodește hrana cea sufletească și ne-
pieritoare. 

O parte a sămânței a căzut „lângă drum”, iar „păsările ceru-
lui” de nu sunt alungate mănâncă repede boabele. În Palestina, 
unde țarinile sunt pietroase sub solul subțire vegetal, se ascunde 
stânca. Grâul răsare repede ajutat de căldură, dar piere repede 
din lipsa de pământ adânc. 

„Spinii” sunt buruienile ce cresc foarte repede. „Pământul cel 
bun” aduce un randament de până la o sută la unu (v. 8), așa cum 
Isaac a cules prin binecuvântarea Domnului, „rod însutit”. Dom-
nul, căci este Semănătorul, face ce trebuie făcut, sămânța este 
bună, nu ne rămâne decât ca noi să fim pământ bun și roditor.

Unii aud cuvântul, dar nu este pătruns în minte și înainte de 
a ajunge la inimă ca să fie primit cu dragoste și ascultare, vine 
diavolul, această „pasăre” ce stă mereu la pândă, și „ia cuvântul 
din inima lor”. (Luca 8, 12) Citim cuvântul lui Dumnezeu din 
Sfânta Scriptură, ascultăm câte-o predică, dar nu căutăm cu 
adevărat calea mântuirii. Devenim drum bătut, sămânța nu află 
condiții de a încolți.

Ascultătorii impulsivi și superficiali sunt nestatornici. 
Credința „nu-i ține mult”, nu au rădăcină, „cred până la o vre-

me, iar la vreme de încercare se leapădă” (v. 13). Alții primesc 
sămânța cu ogorul plin de spini, pământul este productive, dar 
seva lui este devorată de spini și mărăcini. Tânjește „cuvântul”, 
dar plăcerile vieții înăbușe dragostea față de Dumnezeu. Omul 
acesta uită cuvântul Scripturii: „Căutați mai întâi Împărăția lui 
Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă.” 
(Matei 6, 33)

Pentru finalul parabolei, Domnul păstrează descrierea celor 
„cu inimă curată și bună”, cu inima căită și curățită de patimi. 
Aceștia rodesc „întru răbdare” (v. 15). Inimile acestea sunt tot 
mai puține în vremea noastră. Cât de mult ne bucură întâlnirea cu 
un astfel de om care, așa cum zice Psalmistul, „strânge” cuvântul 
și se bucură de el „ca cel ce a aflat comoară mare” (Psalmi 118, 
162). Prin oamenii aceștia a ajuns la noi învățătura cea sfântă și 
mântuitoare a Domnului și s-a păstrat „fără pată”. 

Așa îl îndeamnă pe ucenicul său, Timotei, Sfântul Apostol 
Pavel: „Să păzești porunca fără pată, fără vină, până la arăta-
rea Domnului nostru Iisus Hristos” (I Timotei 6, 14). Epoca 
Sfinților Părinți ai Bisericii și a Sinoadelor Ecumenice stă 
ca o mărturie de neclintit peste veacuri despre cum trebuie 

primită, păstrată și făcută să 
rodească sămânța cuvântului 
lui Dumnezeu. Așa se face 
că în această duminică facem 
pomenirea Sfinților Părinți de 
la Sinodul al VII-lea Ecume-
nic. El vine să răspundă unei 
noi și puternice izbucniri a 
duhului celui rău împotriva 
învățăturii lui Hristos. După 
marile erezii antihristologi-
ce, cum au fost arianismul, 
nestorianismul, monofizi-
tismul, monotelismul, vine 
erezia iconoclastă, a luptei 

împotriva icoanelor. Icoana are ca temei esențial Întruparea 
Fiului lui Dumnezeu. 

Iconoclasmul apare ca un atentat împotriva învățăturii de 
bază a creștinismului despre Dumnezeul făcut Om ca să-l în-
dumnezeiască pe om.

Deși susținut de unii dintre împărații bizantini ai epocii, 
Biserica și adevărul au biruit. S-au ridicat la luptă pentru apăra-
rea credinței marii Părinți ai Bisericii în frunte cu Sfântul Ioan 
Damaschin, iar credința „fără pată” a fost reafirmată la Niceea 
în anul 787.

Cum mai putem pune astăzi la îndoială sau cu ușurință 
credința Bisericii „dată sfinților, pentru totdeauna?” (Iuda 1, 3)

Răspunsul ni-l dă Semănătorul. Nu toți suntem pământ bun, 
nu toți aducem roadă. Avem însă îndemn de îndeplinit cuvântul 
Sfântului Apostol Pavel: „Ține dreptarul cuvintelor sănătoase pe 
care le-ai auzit de la mine, cu credința și cu iubirea care este în 
Hristos Iisus. Comoara cea bună ce ți s-a încredințat păzește-o 
cu ajutorul Sfântului Duh, care sălăsluiește întru noi.” (II Timotei 
1, 13-14)

Părintele Marius Olivian Tănasie 
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

13 octombrie – duminică – sf. mc. Carp, papil, agatodor, agatonica şi 
florentie – duminica a xxi-a după Rusalii (pilda semănătorului) – sf. 
Ev. luca 8, 5-15 şi a sfinţilor părinţi de la sinodul al vii-lea Ecumenic 

(Rugăciunea lui iisus) – sf. Ev. ioan 17, 1-13
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o poezie minunată… cu autor necunoscut cel 
puțin nouă, dar sigur nu și lui dumnezeu

DIALOGUL 

Sunăm, ne apelăm, ne conectăm
Şi de semnale-i saturat eterul;
Comunicăm febril, dialogăm
Şi, prinşi de-acest vârtej, prea des uităm
Că mai avem un fir direct cu Cerul.
Pământul ne-a rămas parcă prea mic
Căci anulând distanţe, cu-ndrăzneală,
Vorbim mai mult, spunând ades… nimic,
Ne-apropie omniprezentul “clic”
Dar ne despart prăpăstii de răceală.
Sunăm să cerem şi să oferim,
Avem agenda supraîncărcată
Cu prieteni, cunoscuţi sau anonimi
Şi-n dialog steril ne irosim
Iar linia spre Cer e neglijată.
Tatăl ceresc aşteaptă răbdător
Să-L mai chemăm, să-I spunem ce ne doare,
Să-I cerem, cu credinţă, ajutor,
Să-I mulţumim că e îndurător,
Să-L lăudăm în sfântă închinare.
E dialogul binecuvântat
Stând în genunchi, avem conexiune
Cu Cerul, niciodată ocupat,
Cu Cerul ce răspunde garantat,
Cu Ceru-n dialogul rugăciune.
Mereu deschis, mereu având semnal
Şi peste tot având acoperire,
Acest serviciu unic e vital

Iar dialogul, strict spiritual,
Ne-mbogăţeşte în dumnezeire.
Sunăm, ne apelăm, ne conectăm
Şi de semnale-i saturat eterul
Dar, prinşi de-acest vârtej, să nu uităm
Că doar stând în genunchi înaintăm,
Dialogând neîncetat cu Cerul.

Sursă text și foto (Icoană de pe peretele exterior 
al mănăstirii Rila din Bulgaria): 
http://prieteniisfantuluiefrem.ro

RefLecţII AmARe

Ieri am mirosit o floare
Şi-am privit un răsărit,
Seara în apus de soare 
Floarea mea s-a ofilit.

Astăzi admiram frunzişul
Plin de sevă, verde crud,
Mâine va-ngrăşa pământul
Cu un plânset trist şi surd.

Iar pe jos numai petale
Toate-au fost frumoase flori,
Eu mă simt pribeag pe cale
Şi-aş dori s-ajung la nori.

Şi odată ajuns acolo
Vreau să fiu un Prometeu,
Din Olimp să fur speranţa
S-o aprind în pieptul meu.

Dar nu pot să fac să stea 
A timpului crudă roată,
Pe cin’ să implor să-mi dea 
De se poate, altă soartă?

Se stinge uşor speranţa
Ca o candelă cu seu,
Timpul –machiavelic zeu-
Îmi topeşte-ncet şi viaţa 
Şi cu ea mă sting şi eu.

Dana Dănăcică
Sursa: www.agero-stuttgart.de
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Păhărelul cu nectar

Pentru că lacrima de fetiţă
este o floare cu adevărat
foarte rară –
nu orice lacrimă vărsată pe cale
are mireasma unor petale
O boare numai, şi este de ajuns
ca să afli că în adâncul sufletului
acestei flori ai pătruns,
ca să poţi prinde urma de rouă a unui fior
ce s-a încolăcit pe tristeţe
din zbor
Da, copila mea, un mărgăritar nu întâlneşti
la tot pasul în viaţa prin care călătoreşti,
de aceea,
dacă o să-ţi iasă vreodată înainte,
tu să îi dăruieşti micuţei cârlionţate
numai două cuvinte
Nu îţi spun care, nu îţi spun cum,
ci doar că, pentru ea, sunt singurele cuvinte
din lume
care au şi înţeles
şi parfum.

Un pitic care înghite cu noduri
când vede că spre cer nu sunt poduri

Nici nu începe bine sezonul de ploi
că imediat piticii sunt traşi de bărbi
în noroi

Rareori când băieţei şi fetiţe
nu zăresc în şiroaiele de pe străzi
bărcuţe de hârtie, scufii decolorate
sau cizmuliţe

Aşa se face că un pitic
trebuia să uite odată şi odată cât e de mic
şi să se urce până la nori

pe o scară

cu acuarele la subţioară.
Poezii de Elia David

de ce este aşa de parfumată o lăcrămioară?

Cine pictează curcubeie pe cer?
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Despre felurite demonizări!

Sfânta Evanghelie de astăzi ne pune înainte lucrarea celui 
rău asupra omului, pe de o parte, iar pe de alta, purtarea de gri-
jă a lui Dumnezeu şi milostivirea Sa faţă de lucrarea mâinilor 
Sale. Căci, dacă diavolul, prin vicleşug, l-a dezbrăcat pe om de 
haina harului necreat 
a lui Dumnezeu şi l-a 
făcut să se sălăşluias-
că în morminte, Însuşi 
Dumnezeu Se pogoară 
la zidirea Sa pentru a-l 
slobozi pe om din legă-
turile cu care-l legase 
diavolul prin săvârşirea 
păcatului, îl îmbracă din 
nou în haina luminoasă 
a harului în momentul 
Botezului, îi întregeşte 
mintea pentru a nu mai 
fi asuprită de rău şi îl 
întoarce la casa pe care o 
părăsise. „Încă cunoaşte 
şi după înalta înţelegere, 
că acel «care are draci» întru sine, adică lucruri drăceşti, în 
«haină» nu se îmbracă, adică îmbrăcămintea cea de la Botez 
nu o are, şi «în casă nu mai locuieşte», adică în Biserică, ci în 
«morminte», adică în lăcaşurile lucrurilor celor moarte, care 
sunt casele cele de curvăsărie şi de vămeşie, că acestea sunt 
morminte ale răutăţii” (Sfântul Teofilact Arhiepiscopul Bulga-
riei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca, Ed. Sophia, Buc. 
2007, p. 107). Desigur că Dumnezeu nu i-a îngăduit diavolului 
să-şi slobozească asupra omului toată puterea sa, aşa cum s-a 
întâmplat cu cei două mii de porci care s-au înecat, căci tocmai 
acesta a fost motivul pentru care Domnul a îngăduit diavolilor 
să intre în porci, ca să vadă oamenii şi să înţeleagă că acelaşi 

lucru s-ar fi întâmplat şi oamenilor, dacă aveau îngăduinţă de 
la Dumnezeu. 

Părintele Cleopa spune că sunt trei feluri de oameni demo-
nizaţi: „întâi sunt cei ce se chinuiesc cu trupul de duhurile cele 
rele, cum sunt epilepticii, lunaticii şi cei demonizaţi ca cel din 
Evanghelia de astăzi. Al doilea sunt toţi ereticii şi învăţătorii 
mincinoşi şi răi care, cu învăţăturile lor greşite, schimbă adevărul 

Sfintei Scripturi şi duc 
la rătăcire de la dreapta 
credinţă, pe creştinii ne-
lămuriţi şi neîntemeiaţi 
în adevăr. Iar al treilea 
sunt cei stăpâniţi de gre-
le patimi…, despre al 
doilea fel de demonizaţi 
aminteşte marele Apos-
tol Pavel, zicând: „Dar 
Duhul grăieşte lămurit 
că, în vremurile cele de 
apoi, unii se vor depărta 
de la credinţă, luând 
aminte la duhurile cele 
înşelătoare şi la învă-
ţăturile demonilor” (I 
Tim. 4, 1).

Dumnezeiescul părinte Ioan Gură de Aur, tâlcuind acest 
text al Apostolului Pavel, arată că aceştia sunt toţi începătorii 
de erezii, care, povăţuiţi fiind de demoni şi mişcaţi de duhurile 
înşelăciunii, vor grăi înşelăciuni către cei binecredincioşi, spre 
a-i înstrăina de la adevărata Biserică a lui Hristos…  Al treilea fel 
de oameni demonizaţi sunt toţi cei stăpâniţi de patimi grele, ca: 
necredinţa, uciderea, ura, beţia, iubirea de arginţi, fermecătoria, 
desfrânarea şi altele care îi stăpânesc de multă vreme” (Arhim. 
Cleopa Ilie, Predici la Duminicile de peste an, Ed. Episcopiei 
Romanului, 1996, pp. 224-225). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

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

„În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este dincolo de apă, în faţa 
Galileii. Când a ieşit pe uscat, L-a întâmpinat un om din oraş care avea diavol şi care de multă vreme în 
haină nu se îmbrăca şi în casă nu mai sălăşluia, ci în gropi de morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat 
şi a căzut înaintea Lui şi cu glas tare a grăit: ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui prea 
Înalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncea duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de 
mulţi ani îl apucase, şi-l legau în lanţuri şi în obezi, şi-l păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat 
de diavol în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: care îţi este numele? Iară el a răspuns: legiune, căci mulţi 
diavoli intraseră în el. Şi-L rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare 
de porci, care păşteau pe munte; şi L-au rugat să le îngăduiască să intre în porci; şi le-a îngăduit. Şi, 
ieşind diavolul din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii 
porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au dat de veste în oraş şi prin sate. Atunci au ieşit locuitorii 
să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră diavolii îmbrăcat şi întreg 
la minte, şezând jos lângă picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum 
s-a mântuit cel îndrăcit. Şi L-a rugat pe El poporul ţinutului Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau 
cuprinşi de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie şi s-a înapoiat. Dar bărbatul din care ieşiseră diavolii 
se ruga de El să-l lase lângă Dânsul; Iisus însă i-a dat drumul, zicând: întoarce-te în casa ta şi povesteşte 
cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el s-a dus, vestind prin tot oraşul cât bine i-a făcut Iisus.”

20 octombrie – duminică – sf. mare mc. artemie; sf. Cuv. 
matrona – duminica a xxiii-a după Rusalii (vindecarea 

demonizatului din ţinutul Gherghesenilor) – sf. Ev. luca 8, 26-39

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)
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„Multe sunt lucrurile care îi caracterizează pe 
creştini, dar mai presus de toate sunt pacea şi iubirea. 
De aceea a spus Hristos: „Întru aceasta vor cunoaşte 
toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste 
unii faţă de alţii (Ioan 13, 35)’’ şi „Pace vă las vouă, 
pacea Mea o dau vouă’’ (Ioan 14, 27)”.

„Nimic nu umple sufletul de desfătare decât faptul 
de a iubi şi de a fi iubit”.

„Nimic nu arată mai bine vrednicia unui stăpân 
decât dragostea şi grija faţă de supuşii săi. Aceasta 
este trăsătura caracteristică a stăpânilor buni. Dacă 
stăpânul îl iubeşte pe supusul său, toate problemele se 
rezolvă şi peste toate domnesc liniştea şi ordinea”.

„Să ne doară sufletul pentru cei care ne fac rău, 
mai mult decât ne doare pentru noi înşine; căci rana 
pe care vor să ne-o facă 
nouă, o primesc, de 
fapt, ei. Aşa cum cei 
care dau cu piciorul 
în cuie şi se laudă cu 
aceasta sunt vrednici 
de plâns, la fel şi cei 
care îi nedreptăţesc pe 
alţii sunt vrednici de 
mila noastră, deoarece 
îşi rănesc propriile lor 
suflete”.

„Iubirea noastră tre-
buie să-i cuprindă pe 
toţi oamenii. Dacă pe 
unii îi iubim, iar pe 
alţii nu, niciodată dra-
gostea noastră nu va fi 
mai presus decât a oa-
menilor necredincioşi. 
Creştinii nu trebuie să 
iubească aşa cum iu-
besc necredincioşii”.

„Să facem bine celor care ne fac rău, chiar dacă 
aceştia rămân neîndreptaţi. Astfel, păcatele noastre 
vor fi iertate şi vom dobândi smerenie. Atunci când 
alungăm din sufletul nostru orice duşmănie, avem 
multă îndrăzneală în rugăciunea noastră către Dom-
nul”.

„Cuvintele noastre ortodoxe sunt ca armele care îi 
apără pe ai noştri şi îi lovesc pe eretici. Aceste cuvinte 
nu-i lovesc pentru a-i doborî, ci pentru a-i ridica după 
ce au căzut. Acesta este scopul luptei noastre: să îi 
ajutăm şi pe vrăjmaşii noştri să se mântuiască”. 

„Hristos spune: Eu sunt părintele tău, Eu sunt frate-
le tău, Eu sunt mirele sufletului tău, Eu sunt scăparea 
ta, Eu sunt hrana ta, Eu sunt îmbrăcămintea ta, Eu 
sunt rădăcina ta, Eu sunt sprijinul tău, Eu sunt tot ce-ţi 
doreşti tu. Când Mă ai pe Mine, nu-ţi lipseşte nimic. 
Eu sunt slujitorul tău, pentru că am venit să slujesc, 
nu să fiu slujit. Eu sunt prietenul tău şi mădular al 
trupului tău şi capul tău şi fratele tău şi sora ta şi 
mama ta. Eu sunt toate pentru tine. Nu trebuie decât 
să stai lângă Mine. Pentru tine, Eu M-am făcut sărac 
şi pribeag, pentru tine am ridicat crucea şi am coborât 
în mormânt, am venit pe pământ pentru tine, trimis 

de Tatăl, iar în cer Mă 
rog pentru tine Părin-
telui Meu. Tu eşti totul 
pentru Mine, şi frate şi 
împreună-moştenitor 
şi prieten şi mădular al 
Trupului Meu. Ce vrei 
mai mult decât atât? 
De ce Îl dispreţuieşti 
pe Cel care te iubeşte 
atât de mult?”.

„Scopul Vechiului 
Testament a fost să-l 
facă pe om din nou 
om, pe când scopul 
Noului Testament este 
să-l facă din nou pe om 
înger. Cu alte cuvin-
te, pentru că răutatea 
l-a făcut pe om să-şi 
piardă trăsăturile sale 
specifice, ajungând 
până la asemănarea cu 
animalele iraţionale şi 

cu fiarele sălbatice, legea mozaică l-a scăpat mai întâi 
de răutate, iar legea evanghelică a harului i-a dat apoi 
virtutea îngerească. Scopul celor două Testamente 
este îndreptarea omului”.

 Din volumul „Problemele vieţii’’ 
de Sfântul Ioan Gură de Aur, 

texte culese de Marius Stochiţoiu

Cuvinte de folos și povețe
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27 octombrie – duminică – sf. Cuv. dimitrie cel nou, 
ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte sunt la patriarhia 
Română; sf. mc. nestor – duminica a xxiv-a după Rusalii 

(Învierea fiicei lui iair) – sf. Ev. luca 8, 41-56

Despre credința lucrătoare

„Nu te teme, crede numai și se va mântui fiica ta.”

Aceste cuvinte sunt adresate lui Iair, „mai marele sinagogii”, 
iar Mântuitorul le-a rostit în legătură cu învierea fiicei sale. 
Acesta venise la Mântuitorul Hristos și i-a spus că are pe fiica 
sa de 12 ani bolnavă pe moarte și L-a rugat să-l ajute, s-o ridice 
din boală. Între timp, din casa lui Iair venise vestea despre copilă 
că a murit. A intrat în panică Iair, neștiind c-ar putea s-o învieze 
din morți. Atunci a intervenit Domnul cu aceste cuvinte spre 
binele, bucuria și folosul tatălui.

Cuvintele rostite către Iair ne sunt adresate și nouă atunci 
când ajungem în împrejurări grele, în împrejurări de verificare, 
de cercetare de noi înșine. 
Dacă avem credință, atunci 
aceasta ne aduce liniște su-
fletească, ne aduce bucurie 
și mângâiere, se naște în noi 
curajul și îndrăzneala în fața 
necazurilor, nu mai avem 
motiv să ne temem. Nu știm 
planurile pe care Dumnezeu 
le are cu noi, dar știm că 
nu suntem singuri în lumea 
aceasta.

Teama, frica, îngrijora-
rea, neliniștea sufletească 
sunt semne ale necredinței. Odată când ucenicii erau pe mare 
cu Mântuitorul, s-a stârnit o furtună și aceștia au intrat în 
neliniște, i-a cuprins groaza zicând: „Doamne, mântuiește-ne că 
pierim.” (Matei 8, 25) Domnul le spune: „De ce vă este frică, 
puțin credincioșilor?” (Matei 8, 26), a certat vântul și marea și 
s-a făcut liniște.

Avem deseori puterea să ne cercetăm pe noi înșine, să 
ne vedem credința din momentele de încercare, cum spune 
Sfântul Apostol Pavel: „Cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți 
în credință.” Cu necredință venise și cel care vestise moartea 
fiicei lui Iair: „A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învățătorul.” 
(Luca 8, 49) 

Fiecare pas al Domnului era însoțit de minuni, așa se face că 
până la casa lui Iair vindecă pe femeia bolnavă de scurgere de 
sânge. De aceea, cele istorisite în Sfintele Evanghelii trebuiesc 
înțelese și crezute ca povestea unei mari minuni. Minunile fac 
parte din viața credinței, din viața Bisericii, din viața noastră. 
Doar credința noastră ne mântuiește, ne despovărează, ne face 
să credem în învierea noastră. Este rânduiala lui Dumnezeu, iar 
noi ne-am pomenit în această rânduială, în care unii se nasc și 
alții mor, dar moartea nu-i ultimul cuvânt, nu-i ultimul lucru din 
viață pentru că sufletul nu moare, e nemuritor.

Cel cu credință știe că trecem doar din moarte la viață, de la 
viață la viață după spusele Domnului: „Eu sunt Învierea și viața, 
cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri viu va fi.” Cuvintele 
Domnului „n-a murit, ci doarme” ne arată că omul nu moare, 

nu-i făcut să dispară, nu-i făcut să se nimicească, ci e făcut să 
dăinuiască. Toți avem gândul că vom muri, căci de nu ne gândim 
la moarte, ne lipsește credința. Evangheliile ne arată că Domnul 
a întâlnit oameni așa cum suntem noi, cu viață amestecată cu 
credință și necredință, cu siguranță și nesiguranță, cu lumină și 
întuneric, așa ca Iair, așa ca noi.

Astăzi, mulți oameni sunt ca acela care a vestit moartea fiicei 
lui Iair, fără credință în înviere și în minuni. În viața lor nu mai 
au loc minunile, acum, ca și atunci, temeiurile credinței ca și 
cele ale necredinței sunt aceleași. Mulți spun că atunci se putea 
crede în minuni, iar astăzi „omul modern” crede în Dumnezeu, 
dar nu crede că Dumnezeu face minuni. Dumnezeul lumii de 
astăzi este văzut de mulți altfel decât Dumnezeul Cel Viu și 
iubitor de oameni al Revelației creștine. Pentru ei, Dumnezeu 
este o idee, un concept cu care nu mai sunt demult într-o legă-

tură personal de iubire și 
credință. Lucrul acesta îi 
face să susțină ușor: „Sunt 
credincios, dar nu merg la 
biserică.” Astfel văzându-L 
pe Dumnezeu, astfel își văd 
și credința, este Dumnezeul 
„modern” al omului „mo-
dern” care nu dă porunci, 
care nu-i încurcă planurile, 
care nu răsplătește binele și 
răul, nu face minuni și nu 
înviază din morți. 

Trebuie să rămânem 
la Dumnezeul descoperit de Sfânta Scriptură, la Dumnezeul 
viu care ne cercetează pe fiecare după credința noastră, trebuie 
să credem în minuni. „Tu ești Dumnezeu, care faci minuni.”, 
spunem cu Psalmistul (Psalmi 76, 13). Minunile nu contrazic 
legile naturii, Dumnezeu face mereu vin din apă și acum în ciclul 
rodirii viței de vie. Hristos înmulțește cu puțină pâine și hrănește 
mulțimi de oameni, puținul grâu aruncat în pământ rodește și 
face pâine pentru toți locuitorii planetei.

Învierile din morți, minuni săvârșite de Mântuitorul, sunt an-
ticipări și semne profetice ale marii minuni a Învierii lui Hristos 
și, prin El, ale învierii noastre, a tuturor, la viața cea veșnică. 
Există o deosebire însă între învierile săvârșite de Mântuitorul 
și Învierea Sa. Tânărul din Nain, fiica lui Iair și Lazăr vor mai 
trece prin moarte mai târziu, Învierea lui Hristos se face cu trup 
îndumnezeit și preamărit. Cu El am trecut și noi prin moarte și 
înviere. Ne-am făcut părtași vieții Lui tainice și dumnezeiești. 
O mare minune, a Învierii Domnului, a pus temei vieții noastre 
celei noi, a credinței noastre lucrătoare de azi, în Hristos și în 
Biserică.

La viața aceasta suntem chemați, așa ne-a ridicat și pe noi 
Hristos ca pe fiica lui Iair din moartea păcatului și trebuie să o 
trăim plenar în comuniune cu El. Tot cu puterea Învierii Sale se 
va săvârși minunea ridicării celei slăvite, cu trupul, a Sfinților, 
„întru învierea vieții”, la Parusie.

Părintele Marius Olivian Tănasie 
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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pledoarie pentru viață
– cronică de eveniment – marșul pentru viață, tg-Jiu, 2013
În ajun de prăznuirea Zămislirii Sfântului Ioan 

Botezătorul, pe 22 septembrie 2013, a avut loc 
în orașul lui Brâncuși, la Tg-Jiu, Marșul pentru 
Viață, prima ediție locală, eveniment organizat de 
Asociația Provita Gorj, A.S.C.O.R. Tg.-Jiu și Vasi-
liada Tg.-Jiu, având ca parteneri Protoieriile Tg.-Jiu 
Sud și Tg.-Jiu Nord. 

Marșul la nivel național este deja la a treia ediție, el 
organizându-se de regulă în preajma sărbătorii de Bu-
navestire (25 martie). Anul acesta el a avut loc în 30 de 
localități, incluzând și urbea noastră, fiind cel mai mare 
eveniment public în apărarea vieții din România. (Mar-
şul pentru Viaţă la Bucureşti – cronică de Larisa Iftime, 
Asociația Provita Media)

Scopul Marșului pentru viață „este afirmarea dreptului 
la viaţă pentru toate fiinţele umane începând cu momen-
tul concepţiei şi totodată susținerea familiei tradiționale 
(...), temelia unei societăți solide și sănătoase.” (http://
marsulpentruviata.blogspot.ro/)

La Tg-Jiu, ne-am strâns cu mic, cu mare, în fața 

Bisericii „Sf. Împărați Constantin și maica sa, Elena”, 
ocrotitorii orașului nostru. Traseul a inclus statuia lui 
Tudor Vladimirescu, monumentul provita al sculptorului 
Eugen Barzu – „Maternitate”, Universitatea, Muzeul de 
Istorie, Tribunalul, Spitalul Județean de Urgență Gorj, 
mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, poposind în Biserica 
„Sf. Voievozi Mihail, Gavriil și Rafail”, unde am înălțat 
rugăciune către Dumnezeu, către Maica Domnului și 
către Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor, pentru a avea 

grijă de sănătatea trupească și sufletească a pruncilor 
noștri, ai tuturor. 

Pe traseu s-au rostit ectenii pentru copii și tineri și s-a 
defilat cu icoane, bannere și inscripții specifice provita, 
precum: „Avortul oprește o inimă care bate”, „În Ro-
mânia mor (prin avort) 350 de copii zilnic”, „Iubește-i 
pe amândoi! Asumă, ajută, adoptă!”, „Fertilizarea in 
vitro este avort multiplu”, „FAMILIA = un BĂRBAT + 
o FEMEIE” ș.a. Participanții, circa 85 de persoane, au 
primit în dar câte o iconiță cu Maica Domnului și Pruncul, 
pliante provita, reviste „Pentru Viață” nr. 1, iar copiilor 
prezenți li s-a dăruit și turtă dulce.

 După marșul propriu-zis și Acatistul Sfântului Stelian, 
au ținut discursuri: Merei Răzvan, președinte A.S.C.O.R. 
Tg-Jiu, Ghiță Georgiana, psiholog în cadrul Asociației 
Vasiliada filiala Tg-Jiu, Buțu Radu, coordonator eveni-
ment din partea Provita Gorj și Pr. Prof. Vătafu Ștefan 
Cristi, Inspector școlar pe disciplina Religie al I.Ș.J. Gorj. 
Am încheiat cu poezia „Să nu omori”, compusă și citită 
de doamna Ana Achilina Pănoiu.

Au urmat pozele de grup și despărțirea, cu promisi-
unea revederii în 2014, în preajma zilei de Bunavestire 
(pe 23 martie 2014), la Marșul pentru Viață, Tg-Jiu, 
ediția a II-a locală.

A consemnat, 
Buțu Radu, 

Asociația Provita Gorj
www.provitatargujiu.ro și 

www.ascortargujiu.wordpress.com

Pagina pentru viață



12 Calea ÎnĂlȚĂrii, anul V, nr. 50, octombrie 2013

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 200 exemplare

Duminică, 6 octombrie – Participare la Vecernia Sfinților Mc. Serghie 
și Vah, ora 18:00. 
13 octombrie – Acatistul Sfintei Cuv. Parascheva, ora 17:00.
20 octombrie – Studiu biblic – Sf. Ev. Marcu, cap. 12, ora 17:00.
27 octombrie – Acatistul Sfântului Dimitrie Basarabov, ora 18:00.

INFO: 0768.35.76.75 sau la avizierul parohiei.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea domnului”

sfânta Evanghelie după marcu
Capitolul 12

Să cunoaştem Scripturile! – studiu biblic lunar

 1. Şi a început să le vorbească în pilde: Un om a sădit o 
vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit turn şi 
a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. 

 2. Şi la vreme, a trimis la lucrători o slugă, ca să ia de la ei 
din roadele viei. 

 3. Dar ei, punând mâna pe ea, au bătut-o şi i-au dat drumul 
fără nimic. 

 4. Şi a trimis la ei, iarăşi, altă slugă, dar şi pe aceea, lovind-o 
cu pietre, i-au spart capul şi au ocărât-o. 

 5. Şi a trimis alta. Dar şi pe aceea au ucis-o; şi pe multe 
altele: pe unele bătându-le, iar pe altele ucigându-le. 

 6. Mai avea şi un fiu iubit al său şi în cele din urmă l-a trimis 
la lucrători, zicând: Se vor ruşina de fiul meu. 

 7. Dar acei lucrători au zis între ei: Acesta este moştenitorul; 
veniţi să-l omorâm şi moştenirea va fi a noastră. 

 8. Şi prinzându-l l-au omorât şi l-au aruncat afară din vie. 
 9. Ce va face acum stăpânul viei? Va veni şi va pierde pe 

lucrători, iar via o va da altora. 
10. Oare nici Scriptura aceasta n-aţi citit-o: „Piatra pe care au 

nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? 
11. De la Domnul s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în 

ochii noştri”. 
12. Şi căutau să-L prindă, dar se temeau de popor. Căci 

înţeleseseră că împotriva lor zisese pilda aceasta. Şi lăsându-L, 
s-au dus. 

13. Şi au trimis la El pe unii din farisei şi din irodiani, ca 
să-L prindă în cuvânt. 

14. Iar ei, venind, I-au zis: Învăţătorule, ştim că spui adevărul 
şi nu-Ţi pasă de nimeni, fiindcă nu cauţi la faţa oamenilor, ci 
cu adevărat înveţi calea lui Dumnezeu. Se cuvine a da dajdie 
Cezarului sau nu? Să dăm sau să nu dăm? 

15. El însă, cunoscând făţărnicia lor, le-a zis: Pentru ce Mă 
ispitiţi? Aduceţi-Mi un dinar ca să-l văd. 

16. Şi I-au adus. Şi i-a întrebat Iisus: Al cui e chipul acesta 
în inscripţia de pe el? Iar ei I-au zis: Ale Cezarului. 

17. Iar Iisus a zis: Daţi Cezarului cele ale Cezarului, iar lui 
Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Şi se mirau de El. 

18. Şi au venit la El saducheii care zic că nu este înviere 
şi-L întrebau zicând: 

19. Învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris, că de va muri fratele 
cuiva şi va lăsa femeia fără copil, să ia fratele său pe femeia lui 
şi să ridice urmaş fratelui. 

20. Şi erau şapte fraţi. Şi cel dintâi şi-a luat femeie, dar, 
murind, n-a lăsat urmaş. 

21. Şi a luat-o pe ea al doilea, şi a murit, nelăsând urmaş. 
Tot aşa şi al treilea. 

22. Şi au luat-o toţi şapte şi n-au lăsat urmaş. În urma tuturor 
a murit şi femeia. 

23. La înviere, când vor învia, a căruia dintre ei va fi femeia? 
Căci toţi şapte au avut-o de soţie. 

24. Şi le-a zis Iisus: Oare nu pentru aceasta rătăciţi, neştiind 
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? 

25. Căci, când vor învia din morţi, nici nu se mai însoară, 
nici nu se mai mărită, ci sunt ca îngerii din ceruri. 

26. Iar despre morţi că vor învia, n-aţi citit, oare, în cartea 
lui Moise, când i-a vorbit Dumnezeu din rug, zicând: „Eu sunt 

Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul 
lui Iacov”? 

27. Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor 
vii. Mult rătăciţi. 

28. Şi apropiindu-se unul din cărturari, care îi auzise vor-
bind între ei şi, văzând că bine le-a răspuns, L-a întrebat: Care 
poruncă este întâia dintre toate? 

29. Iisus i-a răspuns că întâia este: „Ascultă Israele, Domnul 
Dumnezeul nostru este singurul Domn”. 

30. Şi: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima 
ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea 
ta”. Aceasta este cea dintâi poruncă. 

31. Iar a doua e aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi”. Mai mare decât acestea nu este altă poruncă. 

32. Şi I-a zis cărturarul: Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis 
că unul este Dumnezeu şi nu este altul afară de El. 

33. Şi a-L iubi pe El din toată inima, din tot sufletul, din tot 
cugetul şi din toată puterea şi a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuţi 
este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele. 

34. Iar Iisus, văzându-l că a răspuns cu înţelepciune, i-a zis: 
Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu. Şi nimeni nu mai 
îndrăznea să-L mai întrebe. 

35. Şi învăţând Iisus în templu, grăia zicând: Cum zic căr-
turarii că Hristos este Fiul lui David? 

36. Însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: „Zis-a Domnul 
Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe 
vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor Tale”. 

37. Deci însuşi David Îl numeşte pe El Domn; de unde dar 
este fiul lui? Şi mulţimea cea multă Îl asculta cu bucurie. 

38. Şi le zicea în învăţătura Sa: Luaţi seama la cărturari 
cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să li se plece 
lumea în pieţe, 

39. Şi să stea în băncile dintâi în sinagogi şi să stea în capul 
mesei la ospeţe, 

40. Ei, care secătuiesc casele văduvelor şi de ochii lumii se 
roagă îndelung, îşi vor lua mai multă osândă. 

41. Şi şezând în preajma cutiei darurilor, Iisus privea cum 
mulţimea aruncă bani în cutie. Şi mulţi bogaţi aruncau mult. 

42. Şi venind o văduvă săracă, a aruncat doi bani, adică un 
codrant. 

43. Şi chemând la Sine pe ucenicii Săi le-a zis: Adevărat 
grăiesc vouă că această văduvă săracă a aruncat în cutia darurilor 
mai mult decât toţi ceilalţi. 

44. Pentru că toţi au aruncat din prisosul lor, pe când ea, din 
sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, toată avuţia sa.

http://bibliaortodoxa.ro


