
Crezul de la Niceea!
Această pericopă care s-a citit din Sfânta Evanghelie, rânduită în Duminica 

închinată Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic de la Niceea din 325, care 
au condamnat erezia lui Arie (arianismul) şi au stabilit învăţătura ortodoxă cu 
privire la dumnezeirea, egalitatea şi consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl, alcă-
tuind şi primele şapte articole din Simbolul de credinţă (Crez), face parte din 
Rugăciunea Arhierească a Domnului pe care El a rostit-o înainte de Pătimirea 
Sa cea mântuitoare. Ea începe ca o grăire a Fiului către Tatăl, căci, în alt con-
text, când Domnul Se roagă, Îşi pleacă genunchii, ca să ne înveţe şi pe noi, 
nu numai prin cuvinte, ci şi prin fapte cum trebuie să ne rugăm. Mântuitorul, 
arătând că vine spre Pătimire de bună voie, spune: „Părinte, a venit ceasul”, 
spre deosebire de cuvântul pe care El l-a rostit la nunta din Cana Galileii, când 
a spus Maicii Domnului: „ceasul Meu n-a venit încă”, sau în Templu când, după 
vindecarea slăbănogului de la lacul Vitezda, iudeii căutau să-L omoare, când 
Evanghelistul spune: „Deci căutau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe 
El, pentru că nu venise încă ceasul Lui” (In. 7, 30); sau „Cuvintele acestea le-a 
grăit Iisus în vistierie, pe când învăţa în templu; şi nimeni nu L-a prins, că încă 
nu venise ceasul Lui” (In. 8, 20), deci acum iată a venit momentul proslăvirii 
Sale, dar şi a Tatălui, fiindcă proslăvirea Fiului înseamnă şi proslăvirea Tatălui, 
că şi cinstirea Tatălui înseamnă implicit cinstirea şi a Fiului, căci „Ca toţi să 
cinstească pe Fiul, precum cinstesc pe Tatăl. Cel care cinsteşte pe Fiul cinsteşte 

şi pe Tatăl care L-a trimis” (In. 5, 23). Dacă înainte de Cruce, Domnul nu era 
cunoscut peste tot, după Moarte şi Înviere, propovăduirea Sa a ajuns la toate 
neamurile cf. Mt. 28, 18 şi la toată făptura cf. Mc. 16, 15. Numai Cineva egal cu 
Dumnezeu Tatăl în dumnezeire, aşa cum este Fiul, I se poate adresa Tatălui: 
„Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească”. 

Mai departe, Mântuitorul arată că El are stăpânire peste „tot trupul”, şi ca 
Om, deoarece ca Dumnezeu o avea din veşnicie, adică peste toată creaţia, ca 
să dea viaţă veşnică, căci „tot trupul” care crede şi primeşte facerea de bine a 
Lui, Îl proslăveşte pe Dumnezeu. Chiar dacă nu toţi au crezut, însă Mântuitorul 
Hristos voieşte ca toţi oamenii să vină la credinţă, iar dacă unii nu vor crede, 
a lor va fi vina, că nu au primit învăţătura Sa. Iar celor care L–au primit pe El, 
le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. Desigur că Fiul nu putea să 
dea oamenilor această putere, ca să devină fiii lui Dumnezeu, şi să le dea lor 
viaţă veşnică dacă El nu o avea pe aceasta, căci toate câte are Tatăl are şi 
Fiul „toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele”. Faptul că Domnul 
nostru Iisus Hristos a primit prin Pătimirile Sale puterea şi stăpânirea ca cel 
care S-a făcut şi Om şi a luat firea noastră şi prezintă mântuirea şi ca o con-
tribuţie şi lucrare din partea firii omeneşti, nu numai a celei dumnezeieşti, căci 
la mântuire trebuie să conlucreze (împreună-lucreze) ambele firi, ori nimeni 
dintre oameni nu putea să facă aceasta, pe de o parte, datorită universalităţii 
păcatului strămoşesc, iar pe de altă parte, cum spunea psalmistul: „Nimeni 
însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preţ de 
răscumpărare, că răscumpărarea sufletului e prea scumpă şi niciodată nu se 
va putea face” (Ps. 48, 7-8). Adică nimeni nu se putea mântui nici pe sine, dar 
să mântuiască pe alţii. 

Acest lucru îl realizează însă Mântuitorul, care, fiind fără de păcat, nu are 
pentru Sine nici o datorie de plătit morţii, este şi Dumnezeu, iar mântuirea adusă 
de El are valoare universală şi luând firea noastră, prezintă mântuirea şi ca o 
contribuţie din partea omenirii. De aceea, Mântuitorul, după ce biruie păcatul 
prin jertfa Sa de pe Cruce, moartea prin Înviere, poate să zică şi ca purtător 
al firii noastre: „Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ” (Mt. 28, 18). 
Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Dar în alt loc spune: „nimeni 
nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, 
decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere”, astfel că cel care va 
ajunge să-L cunoască pe Tatăl prin descoperirea Fiului va ajunge să-L cunoască 
şi pe Fiul ca nedespărţit de Tatăl, căci: „Eu şi Tatăl Meu una suntem”, adică 
Singurul Dumnezeu adevărat, căci Dumnezeu este Unul, fiindcă dumnezeirea 
este una şi se află întreagă în Tatăl, întreagă în Fiul şi întreagă în Duhul Sfânt. 
La un moment dat, în timpul acestei Rugăciuni Arhiereşti, rostită la Cina cea 
de Taină, Mântuitorul le spune Ucenicilor că ei L-au cunoscut pe El şi pe Tatăl, 
însă Filip i-a cerut Domnului zicând: „Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este 
de ajuns. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? 
Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (In. 14, 8-9). Astfel că şi noi putem 
spune cu Sf. Ap. şi Ev. Ioan că: „Ştim iarăşi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi 
ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaştem pe Dumnezeul cel adevărat; şi noi 
suntem în Dumnezeul cel adevărat, adică întru Fiul Său Iisus Hristos. Acesta 
este adevăratul Dumnezeu şi viaţa de veci” (I In. 5, 20).

Revenind la arianism, acesta este prima mare erezie născocită de mintea 
omenească, cu care s-a confruntat Biserica abia ieşită din catacombe, căci, 
dacă în timpul persecuţiilor, cei care se luptau împotriva credinţei, erau în 
afara Bisericii, după 313, când creştinismul primeşte libertate de manifestare, 
atunci intră în Biserică oameni neîntăriţi, care încearcă să-şi explice credinţa 
în mod raţional fără lumina credinţei, astfel că cei care se luptă împotriva 
Bisericii sunt chiar dintre membrii ei, care însă, prin ideile lor eretice, s-au 
plasat în afara ei, până la momentul când însăşi Biserica i-a condamnat şi 
îndepărtat pentru a pune capăt rătăcirii lor. Arie, preot din Alexandria, influenţat 
de idei filosofice păgâne, considera că Dumnezeu nu putea veni în contact 
cu lumea finită, cu materia, că s-ar întina şi de aceea pentru a crea lumea, 
avea nevoie de o fiinţă intermediară. Astfel, Arie considera că Dumnezeu a 
creat mai întâi din nimic, o fiinţă deosebită, prin care a creat tot universul. 
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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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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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Această Fiinţă, creată în timp, deci a fost un timp când nu a existat, este Fiul 
lui Dumnezeu şi atunci a fost un timp când nici Dumnezeu Tatăl nu a fost Tată 
şi deci Dumnezeu apare supus schimbării. Arie considera Fiul prima creaţie 
a lui Dumnezeu, creatura directă a Tatălui şi din această cauză este creatura 
perfectă şi cea mai apropiată de Tatăl, putând fi numit Fiul lui Dumnezeu, 
deşi nu Îl considera Dumnezeu adevărat şi nici deofiinţă cu Tatăl. Deci Arie, 
deşi nu nega Sfânta Treime, subordona persoanele şi punea creatura pe 
acelaşi plan cu Dumnezeu. 

Erezia provocând dezbinare în Biserica lui Hristos, a fost convocat Si-
nodul I ecumenic de la Niceea, care a condamnat erezia lui Arie şi a definit 
învăţătura că Fiul e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ca Lumină 
din Lumină, născut din veci din Tatăl (deci nu a existat un timp în care Fiul să 

nu fi existat şi Dumnezeu să nu fi fost Tată), şi astfel e consubstanţial, sau 
deofiinţă cu Tatăl, născut, iar nu făcut (creat), prin Care toate s-au făcut, deci 
Fiul a participat împreună cu Tatăl la crearea lumii. Sfinţii Părinţi au alcătuit 
primele şapte articole din Simbolul credinţei – Crezul, următoarele cinci au 
fost alcătuite la Sinodul al II-lea ecumenic din 381, care a devenit mărturisirea 
de credinţă a Bisericii şi a fost mărturisit de toţi cei care de atunci şi până 
astăzi au păstrat Sfânta noastră Credinţă Ortodoxă, sfinţită cu sângele atâtor 
martiri şi mărturisitori. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a VII-a după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 

I Ecumenic – 1 iunie, Sf. Iustin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi 
Valerian – Sf. Ev. Ioan 17, 1-13 – Rugăciunea lui Iisus)

1. În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu 
Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh 
al Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, 

2. În zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către 
Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 

3. Şi a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul 
pocăinţei, spre iertarea păcatelor. 

4. Precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul: „Este glasul 
celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui. 

5. Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca; căile cele 
strâmbe se vor face drepte şi cele colţuroase, drumuri netede. 

6. Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”. 
7. Deci zicea Ioan mulţimilor care veneau să se boteze de el: Pui de vipere, 

cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie? 
8. Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în voi înşivă: 

Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea 
să ridice fii lui Avraam. 

9. Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face roadă 
bună se taie şi se aruncă în foc. 

10. Şi mulţimile îl întrebau, zicând: Ce să facem deci? 
11. Răspunzând, Ioan le zicea: Cel ce are două haine să dea celui ce nu 

are şi cel ce are bucate să facă asemenea. 
12. Şi au venit şi vameşii să se boteze şi i-au spus: Învăţătorule, noi ce 

să facem? 
13. El le-a răspuns: Nu faceţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit. 
14. Şi îl întrebau şi ostaşii, zicând: Dar noi ce să facem? Şi le-a zis: Să 

nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda 
voastră. 

15. Iar poporul fiind în aşteptare şi întrebându-se toţi despre Ioan în cugetele 
lor: Nu cumva el este Hristosul? 

16. A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este 
mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. 
El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc, 

17. A Cărui lopată este în mâna Lui, ca să cureţe aria şi să adune grâul în 
jitniţa Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins. 

18. Încă şi alte multe îndemnând, propovăduia poporului vestea cea 
bună. 

19. Iar Irod tetrarhul, mustrat fiind de el pentru Irodiada, femeia lui Filip, 
fratele său, şi pentru toate relele pe care le-a făcut Irod, 

20. A adăugat la toate şi aceasta, încât a închis pe Ioan în temniţă. 
21. Şi după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, 

s-a deschis cerul, 
22. Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, 

şi s-a făcut glas din cer: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit. 
23. Şi Iisus Însuşi era ca de treizeci de ani când a început (să propovădu-

iască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli, 
24. Fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 
25. Fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui 

Nagai, 
26. Fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul 

lui Ioda, 
27. Fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, 

fiul lui Neri, 
28. Fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul 

lui Er, 
29. Fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Lorim, fiul lui Matat, fiul lui 

Levi, 
30. Fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui 

Eliachim, 
31. Fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui 

David, 
32. Fiul lui Iesei, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Sala, fiul lui 

Naason, 
33. Fiul lui Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul 

lui Fares, fiul lui Iuda. 
34. Fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui 

Nahor, 
35. Fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui 

Sala, 
36. Fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sim, fiul lui Noe, fiul lui 

Lameh, 
37. Fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iaret, fiul lui Maleleil, fiul 

lui Cainam, 
38. Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. 

bibliaortodoxa.ro

Studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după Luca

CAPITOLUL III
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Luminat dascăl şi ierarh
Al Bisericii lui Hristos,
Episcop şi mitropolit
Cu-n caracter demn şi frumos,

Devine Gheorghe Minculescu,
Ce s-a născut la Bucureşti (1765)
Din părinţi dreptcredincioşi,
Vlăstar al Ţării Româneşti .

De mic învaţă să citească (7 ani);
Fiind elevul cel mai silitor
De la şcoala elinească
Şi-a rămas model pe viitor.

Cu multă înţelepciune
Tinereţea îşi petrecea,
În post şi profundă rugăciune
Şi viaţa Sfinţilor Părinţi studia.

Aici, la Mănăstirea „Sfântul Sava”
Găseşte un prieten minunat,
Pe monahul Gherontie de la Neamţ
Şi împreună au studiat.

Blândeţea acestui monah,
Înţelepciunea, cugetul cinstit,
Încă din anii de şcoală
Pe Gheorghe l-au cucerit.

Cei doi prieteni, după studii,
Pleacă la Neamţ, la mănăstire.
Pe marele Paisie cunoscând;
Cuviosul stareţ, de-aleasă cinstire.

În scurt timp, Gheorghe-i călugărit,
Cu numele GRIGORIE (1790).
Apoi, diacon hirotonit,
Chiar de stareţul Paisie. 

Ca ucenic al Părintelui Gherontie,
A fost şi Sf. Grigorie rânduit
Şi operele Sfinţilor Părinţi
Împreună au tălmăcit.

Au tradus cărţi religioase
La care au muncit din greu.
Pentru a fi valoroase,
Reciproc, s-au corectat mereu.

„Patericul”, „Octoihul”,
„Cele douăsprezece Mineie”

„Dumnezeieştile dogme”,
„Tâlcul Evangheliei”

Şi „Cărţi de învăţătură”
Cu migală au tradus.
Însuşi Mitropolitul Dositei,
La Bucureşti i-a adus.

Cunoscători de limbă greacă,
Harnici, serioşi şi luminaţi,
Reînfiinţează tipografia;
Că în toate sunt documentaţi.

Cărţi de slujbă şi învăţătură,
Cu strădanie tipăresc.
Volumele din biblioteca 
Mitropoliei, în ordine rânduiesc.

Mai târziu se întorc la Neamţ,
Când munca au terminat.
Ca, nedespărţiţi prieteni,
La metanie s-au reînturnat.

„Călugăria şi cărturăria”
Împreună petreceau.
„Blândeţea şi ascultarea”,
Peste tot îi însoţeau. 

Au mers la Muntele Athos (1812),
Să înţeleagă cât mai clar
Tainele vieţii duhovniceşti 
Spre a le oferi în dar.

Nemângâiată durere,
Sfântul Grigorie a suferit,
Când, pe drumul de întoarcere,
Tâlharii l-au omorât,

Pe stareţul Gherontie,
Părintele său duhovnicesc,
Pe care l-a-ngropat peste Dunăre,
Pe pământul bulgăresc.

Călăuzit de Duhul Sfânt,
Mănăstirea Neamţ el părăseşte
Şi-ntr-o chilie săracă, de rând,
La Căldăruşani se stabileşte. (1820)

Zi şi noapte-n post şi rugăciune,
Din porunca mitropolitului tălmăcea
Cărţi folositoare pentru lume;
Chiar noaptea-ntreagă priveghea.

O solie de la Bucureşti
A venit la Căldăruşani
La ieromonahul Grigorie
Cel ce s-a smerit atâţia ani.

Plecând pe jos la Bucureşti
Sfântul Grigorie a fost hirotonit,
Iar domnitorul Grigorie Ghica,
I-a-nmânat cârja de mitropolit.

Mare dascăl al dreptei credinţe
Pentru Ţara Românească s-a dovedit;
Exemplu de sfinţenie şi trudă
Şi un cugetător deosebit.

În eparhiile: Buzău, Argeş, Râmnic,
Episcopi destoinici a numit.
A înfiinţat seminarii,
De care chiar el s-a îngrijit.

Epitrop al şcolilor din ţară,
De domnitorul Ghica a fost pus,
Iar la Colegiul „Sfântul Sava”
Profesori evlavioşi a adus,

Pe care cu blândeţe-i sfătuia,
Să capete obiceiuri bune,
Că doar atunci îi pot învăţa
Pe elevi cum să trăiască-n lume.

Iubea mult neamul românesc,
Care era evlavios din fire.
Cu un efort supraomenesc
Lupta pentru a lui mântuire.

Oriunde s-ar fi aflat,
Traducea fără zăbavă
Şi astfel s-au adunat
Zeci de cărţi în viaţa-ntreagă.

Pe multe le-a şi tipărit
La Bucureşti, Buzău, Căldăruşani:
Cu dragoste le-a împărţit,
Fără să câştige bani.

A folosit cu prisosinţă
Darul de la Duhul Sfânt.
S-a întărit în credinţă
Cât a trăit pe pământ.

Avere nu şi-a adunat
Trăind, de voie, în sărăcie.

Doar fapte bune a adăugat
Pentru cereasca împărăţie.

A ajutat cât a putut
Săraci şi văduvele timpului.
Toată viaţa s-a zbătut
Să facă voia Domnului.

În surghiun fiind trimis
Câţiva ani la Chişinău (1829-1833)
Din funcţie, nu s-a lăsat demis,
Luptând să mântuie poporul său.

Îşi dorea să poată scrie
Spre a lăsa moştenire
În română, învăţăturile sfinţilor,
Comoară pentru mântuire.

Chiar a scris necontenit
În anii de pribegie:
Exemple de netăgăduit,
Stau cărţile lui mărturie.

Când s-a întors din surghiun,
Bolnav, slăbit şi bătrân era,
Însă Catedrala Mitropoliei
A început a repara.

N-a apucat s-o termine;
Domnul, la El, l-a chemat (22.06.1834).
Trăind, a făcut numai bine
Şi sfaturi înţelepte a dat.

Cu dragoste şi înţelepciune,
Biserica a păstorit (11 ani).
„Mitropolitul Grigorie Dascălul” 
Cu respect, a fost supranumit!

SfânTUL IErArh GrIGOrIE DASCăLUL
– MITrOPOLITUL ŢărII rOMânEşTI –

de Dumitra Groza
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La căderea în păcat 
Chiar a protopărinţilor,
Dumnezeu S-a întristat,
Dar le-a promis un salvator.

După ce-au fost scoşi afară,
Raiul a rămas încuiat.
Au dus o viaţă amară,
Tânjind după ce-n urmă-au lăsat.

Apoi şi moarte au gustat
Aşa cum Dumnezeu le-a zis,
Când porunca au călcat…
Şi frică mare i-a cuprins.

Că-n întuneric toţi erau
Fără lumina divină
Şi se rugau şi tot sperau,
Că Salvatorul o să vină.

Mii de ani au aşteptat 
Întrebând pe fiecare
Dintre cei sosiţi în iad,
Dacă-aduc vestea cea mare. 

Când totul a fost pregătit,
Dumnezeu a hotărât 
Ca pe Însuşi Fiul Său iubit 
Să Îl trimită pe pământ.

Într-un pântec feciorelnic
S-a întrupat Domnul Iisus,
Când Gavriil, în mod tainic 
Venind, Mariei i-a spus,

Că va deveni ea Maică 
Celui mai mare Împărat
Şi, smerindu-se Fecioara,
Rolul şi l-a asumat,

Rămânând pe veşnicie 
Mamă pentru tot pământul.
Mijlocind ea pentru oameni,
Dumnezeului –Cuvântul,

Pe Care-n pântec L-a purtat
Şi, fiind fecioară, L-a născut,
Că peste fire El S-a întrupat
Şi tot aşa a ieşit Cel Ne-ncăput.

Născând fără stricăciune,
Singură L-a înfăşat,
La sân L-a hrănit pe Cel venit în lume,
Să ne scape de păcat!

Nu L-a crescut în bogăţie,
Dar cu-n respect nemăsurat,
Cu imensă bucurie
I-a slujit şi-I S-a închinat.

A coborât ca miel de jertfă,
Prunc în scutece sărace,
Însoţit de cor de mii de Îngeri
Şi încălzit de dobitoace.

Iudeii nu L-au cunoscut,
Văzând un copil ca oricare:
Frumos, tăcut, nicicând zâmbind,
Şi-avea o-nţelepciune uimitoare.

La doar 12 ani, în Templu,
Cărturarilor vorbea Iisus:

Se mirau că la orice-ntrebare ,
Cerescul fiu găsea răspuns.

Se-ntrebau de unde ştie,
Că nimeni nu L-a învăţat;
Ce nu ştiau ei, că din vecie,
E Dumnezeu cu-adevărat!

Împlinind 30 de ani,
„Semănătorul” iese-n lume,
Că Înainte-Mergătorul
Botezase-n al Său nume.

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt 
Împreună-s la Iordan:
Cerurile s-au deschis,
Când L-a botezat Ioan. 

Şi-l prezintă pe Iisus,
Că-i „Mielul lui Dumnezeu”
Şi ucenicii, rând pe rând,
Sunt adunaţi în jurul Său.

Doisprezece la început 
L-au urmat pe tot pământul,
Sorbindu-I vorbele cu Duh;
Pregătiţi să „împrăştie Cuvântul”.

Au fost martori ai multor minuni
Şi-n pustiu şi-n Sinagogi:
Ciungilor le-a făcut mâini 
Şi picioare la ologi,

Pe leproşi tămăduind,
Pe cei flămânzi a săturat,
Muţilor le-a dat cuvânt
Şi făpturi strâmbe-a îndreptat.

Orbilor le-a dat vedere,
Pe demoni i-a alungat.
Prin divina Sa putere
Şi pe morţi a înviat.

Nu era zi în care
Faima Lui să nu sporească.
Pe năduf sau pe răcoare,
Mulţimea-ncepea să crească.

Îl însoţeau pretutindeni
Şi vorbele Îi sorbeau.
Mii de oameni împrejuru-I,
Ca albinele roiau.

Atâtea lucruri minunate 
I-a învăţat Domnul Iisus.
Păreau că pe nerăsuflate,
Au învăţat tot ce le-a spus.

Le vorbea ades prin pilde,
Şi, uneori, nu înţelegeau.
Deşi spunea cu voce tare, doar
„Cei ce-aveau urechi de-auzit, auzeau”.

În atâtea ipostaze
A fost pus spre a-L încerca,
Dar cu multă înţelepciune
Tuturor le răspundea.

El n-a venit să schimbe Legea,
Ci pe ea s-o împlinească,
Să ne-nveţe ce-i iubirea
Şi ca să ne mântuiască.

Că iubirea fără margini 
Între OM şi DUMNEZEU,
Cât a stat în lumea asta,
A propovăduit mereu.

A demonstrat de multe ori,
Că El e Fiul lui Dumnezeu.
Dar, ca ei să înţeleagă,
Li s-a părut destul de greu.

A urcat cu trei Apostoli,
Petru, Ioan şi Iacob pe Tabor,
Ca să ne fie ei martori:
Şi Faţa Şi-a schimbat-înaintea lor.

Să-arate-a Sa Dumnezeire
A chemat Dumnezeu-Cuvântul
Şi pe Moise şi Ilie: faţă-n faţă,
Erau Cerul şi pământul.

Şi la Cina cea de Taină
Când Paştile au mâncat,
Frângând pâinea şi bând vinul
Pe Apostoli i-a cuminicat,

Ca să se facă-acestea toate
Întru pomenirea Sa,
Până la venirea a doua,
Când toţi din morţi vom învia.

Dormind tot Ierusalimul,
Au plecat ei spre Ghetsimani.
Rugându-se El pentru oameni
Au sosit ai Lui duşmani. 

Înarmaţi cu lance, săbii,
În frunte cu Vânzătorul,
Care pentru 30 de arginţi
I-a fost pregătit omorul.

Nu-i doar Iuda vinovatul
Şi noi toţi cei ce-am rămas,
Cei ce repetăm păcatul
Zi de zi şi ceas de ceas.

Că şi noi, ca şi iudeii,
Nepăsători, frecvent Îl răstignim.
Domnul ne-a spălat păcatul,
Noi altele mai grele săvârşim.

Iisus a scris prin al Său sânge
Legea Nouă, pentru veşnicie,
Ce pentru noi, mereu va curge, 
Fiind izvor de Apă Vie!

În noaptea neagră L-au adus
Ca pe-un tâlhar, în lanţ legat,
La umilinţe L-au supus,
Deşi nu era vinovat.

Îl întrebau şi-L acuzau
Căutându-I toţi pricină
Şi oricât se străduiau,
Nu I-au găsit nicio vină.

Dar ura lor e tot mai mare,
Crescând întruna, ne-ncetat
Şi setea lor de răzbunare
Este de neexplicat.

El a venit să mântuiască,
Să ne dea viaţă tuturor,

Ei au dorit să-L răstignească,
Ca pe-un tâlhar răufăcător.

Şi-a întins mâinile pe Cruce
Şi ne-a îmbrăţişat pe toţi,
Ca la Cer să ne ridice
Când vom învia din morţi.

Flămând şi gol, ca Om, epuizat,
Îi privea blând şi iertător.
Deşi curgea sângele-I nevinovat,
Iisus plângea de mila lor.

Că moarte pe Cruce-a răbdat
Pentru noi cei ce-am greşit;
Pe Lucifer l-a îngenunchiat,
Că Împăratul Slavei a biruit!

Cu Trupu-I Sfânt era-n mormânt
Şi Sufletu-I divin a coborât în iad.
Pe morţi din moarte ridicând
Şi-a iadului zăvoare, sfărâmate, cad.

Nespusă bucurie i-a cuprins 
Pe toţi drepţii din vechime.
Văzând că Iisus Hristos a-nvins
Şi-a slobozit întreaga lume.

Raiul a fost descuiat 
Şi-a intrat primul locatar,
Cel ce pe cruce-a fost iertat,
Că s-a smerit; deşi era tâlhar!

Acum Edenul de lumină
Surâde azi celor iertaţi,
Că, preluând Domnu-a noastră vină,
Prin Sfânt Botez, vom fi imaculaţi.

Duminică… La miezul nopţii,
Domnul pe Sine S-a-nviat:
Prin biruinţă-asupra Morţii,
Cu-n trup dumnezeiesc S-a ridicat.

Femeile purtătoare
De mir, se grăbeau spre Mormânt
Şi se-ntrebau, cine le deschide oare,
Ca să ungă Trupul Sfânt?

Dar nu mai era nevoie,
Că, Iisus, a treia zi a Înviat,
Şi-ntorcându-se ele pe cale,
Domnul le-a întâmpinat.

Şi le-a trimis ca mesageri,
Apostolilor să vestească;
Să se ducă-n Galileea,
Că acolo or să-L găsească.

Iar pe drumul spre Emaus,
Când doi dintre ucenici mergeau,
Domnul Iisus i-a ajuns
Şi-n vorbă toţi trei intrau.

Deşi Scripturile le tâlcuia,
Ei nu L-au recunoscut.
Şi-au dat seama că El era,
După ce a dispărut.

Seara, prin uşile-ncuiate,
La ucenici a intrat.
Luaţi pe neaşteptate,
Cu toţii s-au speriat.

Cel venit din Cer, la Cer S-a Înălţat! (29 mai 2014)
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Sărbătoarea aceasta este prezentată prin slujba ei 
ca fiind „Sărbătoarea cea mai de pe urmă.” Prăznuim 
Pogorârea Sfântului Duh asupra Sfinților Apostoli după 
10 zile de la Înălțarea Domnului la cer, un eveniment care 
ține nu numai de Sfinții Apostoli, ci de întreaga Biserică, 
de noi toți.

Domnul Iisus Hristos le-a făgăduit ucenicilor: „Dacă mă 
voi duce Eu, vă voi trimite pe Mângâietorul, Duhul adevă-
rului care de la Tatăl purcede. Acela vă va învăța toate, 
Acela pe Mine Mă va preamări, că din ce este al Meu va 
lua ca să vă vestească vouă.” (Ioan 15 și 16)

Cincizecimea (Rusaliile) este așadar marea sărbătoare 
a venirii în lume a Duhului Sfânt. El lucra în lume de la în-
ceputul zidirii. Acum vine însă într-un chip nou. Vine ca rod 
al lucrării de mântuire a lui Hristos, încununată prin Jertfă 
și Înviere. Vine ca prin întreaga Sa lucrare de mântuire 
să se împărtășească întreaga zidire. Duhul creator al lui 
Dumnezeu, care la începutul lumii „Se purta pe deasupra 
apelor” (Facere 1, 2) vine să recreeze lumea în și după 
chipul lui Hristos și să pregătească pe Mireasa Mirelui Hris-
tos, Biserica, „fără pată și fără zbârcitură.” (Ef. 5, 27)

Venirea Duhului Sfânt și Întemeierea Bisericii se con-
stituie în planul mântuirii, ca unul și același moment. Vine 
Duhul Sfânt asupra Sfinților Apostoli adunați în Ierusalim 
și face din ei, Trupul lui Hristos, Mireasa Sa, Biserica 
noastră.

Unirea dintre Dumnezeu și om s-a realizat mai întâi în 
persoana lui Hristos, prin cele două firi, dumnezeiască și 
omenească. Această unire a fost posibilă tot prin lucrarea 
Duhului Sfânt. El este prezent în toate lucrările Fiului, de 
la întruparea Sa ca om „De la Duhul Sfânt și din Fecioara 
Maria” (Simbolul Credinței) și până la Învierea din morți.

Însuși Fiul lui Dumnezeu mărturisește prezența perma-
nentă a Duhului în lucrările Sale: „Duhul Domnului este 
peste Mine, pentru că M-a uns să binevestesc săracilor, 
M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovă-
duiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobo-
zesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului.” 
(Lc. 4, 18-19)

,,Anul plăcut Domnului” este timpul Împărăției, în 
care toți cei care credem ne împărtășim de ungerea 
Sfântului Duh, este Împărăția lui Hristos prin Sfântul Duh. 
Venirea Duhului este anunțată de Prorocul Ioil în cap. 3 
ca evenimentul „zilelor din urmă.” Ea este citată mai pe 
larg de Sfântul Apostol Petru în cuvântarea din Faptele 

Apostolilor, cap. 2: „Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi 
turna din Duhul Meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele 
voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea 
vedenii și bătrânii voștri vise vor visa. Încă și peste slugile 
Mele și slujnicele Mele voi turna, în acele zile, din Duhul 
Meu și vor prooroci…” (Fapte 2, 17). Se pecetluiește un 
timp al plinirii, ,,Timpul Bisericii”, timpul dintre prima și a 
doua Venire a lui Hristos. În lucrarea Sfântului Duh pu-
nând viața noastră, a credincioșilor, aceasta este alături 
de lucrarea Tatălui și a Fiului, odată ce am primit Taina 
Botezului ca poruncă primită de Apostoli de la Mântui-
torul de a ne fi botezat ,,în numele Tatălui și al Fiului și 
al Sfântului Duh.” (Matei 28, 19) Înlăturăm prin aceasta 
orice învățături greșite care consideră că Dumnezeu este 
numai o singură Persoană și că Fiul și Sfântul Duh nu 
sunt Persoane divine.

Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă la „trăire în Duhul” 
când spune: „Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm” 
(Galateni 5, 25). Această trăire o avem doar în Biserica 
lui Hristos, ca unii care am primit viața lui Hristos prin 
Sfintele Taine. „Trăirea în Duhul ” să fie concretizată de 
„umblarea în Duhul”, această umblare fiind arătată de 
roadele credinței și de purtarea noastră. Sfinții Apostoli, 
deși „s-au umplut de Duhul Sfânt” n-au socotit că s-a 
încheiat străduința lor de a dobândi Duhul și arătându-se 
mereu însetați, au băut mereu din „apa cea vie” a Duhului 
Sfânt. Dacă vom simți mereu această sete și vom bea cu 
nesaț din apa cea vie, atunci vom auzi și glasul cel blând 
al Duhului în inima noastră. Căci toată lucrarea Bisericii 
este împletită cu lucrarea Sfântului Duh și toată lucrarea 
Bisericii este sfințirea vieții noastre. 

Dacă nu ne sfințim viața, suntem încă în păcate, 
suntem departe de dobândirea Duhului. Să nu uităm de 
darurile lui Dumnezeu, de lucrările Sale, să mulțumim 
pentru orice sărbătoare și pentru orice zi în care L-am lăsat 
pe Dumnezeu să intre în viața noastră. Iar dacă voia lui 
Dumnezeu este să „nu stingem Duhul” (I Tes. 5, 14-19), 
atunci să o urmăm și noi ca primii creștini din Ierusalim: 
cu stăruință în rugăciune, cu frângerea pâinii și ajutorarea 
săracilor, lăudând pe Dumnezeu ca „ucenici ai lui Hristos” 
și părtași ai harului Sfântului Duh.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a VIII-a după Paști, 

a Pogorârii Sfântului Duh, 8 iunie, Cincizecimea sau 
Rusaliile – Sf. Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12)

Lucrarea cea adevărată a Sfântului Duh

Rănile le-a arătat
Şi cu blândeţe i-a liniştit;
Faguri şi peşte-a mâncat
Şi tot prin uşile-ncuiate-a ieşit.

Dar Toma nu era cu ei
Şi parcă nu-i venea să creadă,
Spunând că el va fi convins,
Când rănile avea să-I vadă.

Şi le-a văzut după opt zile,
Când Iisus a apărut ca din senin:
„Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
A exclamat, de fericire plin.

S-a arătat şi-a treia oară
După ce a Înviat,
Ucenicilor la Marea Tiberiadei
Şi pe Petru l-a reabilitat.

L-a şi pus păstorul turmei,
Să „pască oile Lui”;
Devenind Petru de-atunci,
Piatra de temelie a Creştinismului!

După patruzeci de zile
De la Învierea Lui din morţi,
Ucenicii fiind pe munte
Şi pe când discutau toţi,

Într-un loc de taină-adâncă,
Aievea, a apărut Iisus,
În picioare, sus, pe-o stâncă:
„Pace vouă!” El le-a spus.

Şi-mpreună, tot soborul,
Văzând pe Cel ce-a Înviat
Parcă vrând să îşi ia zborul,
În genunchi I s-a închinat…

Domnul vărsând mângâierea 
Peste ei, le-a vestit că Tatăl Sfânt
Datu-I-a toată puterea 
Sus în cer şi pe pământ.

Şi cum El, trimis de Tatăl,
A făcut ce I S-a spus,
Ei să vestească Evanghelia cea Nouă:
Le-a poruncit Domnul Iisus.

Pe când îi binecuvânta,
Mâinile Şi-a ridicat;
Un nor divin Îl învăluia 
Şi, sus, la Cer S-a Înălţat!

Apostolii, cu „bucurie mare”,
S-au dus la Ierusalim.
Pentru creştini e mare sărbătoare,
Când „Înălţarea Domnului” noi prăznuim!

poezie de Dumitra Groza 
Sursă icoană:

www.razbointrucuvant.ro
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Periodicul parohial Calea Înălţării ia fiinţă din necesitatea de 
a cunoaște viaţa Bisericii și Liturghia ca „taine ale Împărăţiei”, 
căci în perspectiva teologului Alexander Schmemann „întreaga 
Biserică, atât ca instituţie, cât și ca viaţă, nu are alt fundament, 
conţinut și scop decât acela de a comunica realitatea transcen-
dentă a Împărăţiei lui Dumnezeu, realizabilă din această lume 
(in statu vitae), prin experierea iubirii și prin comuniune”.

Se dorește o înţelegere profundă și vie a cuvântului evanghe-
lic, așa cum a fost predat de Însuși Mântuitorul și dimensionat 
„în duh și-n adevăr” (Ioan 4, 23) peste spaţii și-n timp, astfel 
încât să se expliciteze în mod responsabil că duhul comunitar al 
Bisericii adevărate, păstrat în Ortodoxie, este singurul în măsură 
să dea timpurilor care vin soluţii eficiente problemelor morale 

Editorial

„Biserica este loc de vindecare, nu loc de 
judecată a sufletelor. Biserica nu osândește 
păcatele, ci oferă iertarea lor. 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, liniștea, 
iar cei mâhniţi, bucuria. În Biserică, cei chinuiţi 
află mângâiere, iar cei obosiţi află odihnă.

Domnul spune: Veniţi la Mine toţi cei oste-

niţi și împovăraţi și Eu vă voi odihni pe voi. 
(Matei 11, 28)

Ce se află pe lumea aceasta mai dorit și mai 
frumos ca aceste cuvinte? Domnul te cheamă în 
Biserică la un prânz bogat. Te ia de la chinuri la 
odihnă și de la necazuri la mângâiere. Te scapă 
de povara păcatelor tale. El vindecă supărarea 
și tristeţea prin bucurie”.

(Sfântul Ioan Gură de Aur – Problemele vieţii)

În luna mai a.c. am participat, alături de Mădălina, ca 
reprezentanţi ai Parohiei „Înălţarea Domnului”, la Adu-
narea Tinerilor Ortodocși din Oltenia de la Mănăstirea 
Tismana. Am trăit acolo clipe de poveste, de neuitat! 

Adunarea a avut ca temă centrală voluntariatul 
tinerilor în parohie, sub forma grupurilor de tineri. Re-
venind acasă, am hotărât, împreună cu preoţii slujitori 
ai Bisericii noastre, să înfiinţăm un grup de tineret al 
parohiei. Zis și făcut! Pe 10 și respectiv 17 mai aveam 
deja primele întâlniri. De atunci însă, au trecut 4 luni în 
care noi, tinerii din această parohie, am făcut cunoștinţă, 
am stat de vorbă, ne-am jucat și am mâncat tort (cu 
ocazia onomasticii grupului) și prăjituri – unii am rămas 
tot copii :) -, am dobândit folos duhovnicesc, învăţând 
fiecare din experienţa celorlalţi, pe scurt, ne-am bucu-
rat sufletește unii de alţii. Astfel că, în cadrul întâlnirilor 
noastre de duminică, printre alte activităţi, am purtat 
discuţii pe teme precum: Iubirea dintre un băiat și o 
fată, Arta comportamentului social, Muzica – folos sau 
pagubă, Internetul – blestem sau binecuvântare?, Buna 

înţelegere între părinţi și copii, Toate sunt curate celor 
curaţi, etc., ca să amintesc doar câteva dintre ele. De 
altfel, am avut parte și de diverse surprize plăcute!

Şi fiindcă bucuria se împărtășește altora, și oricâţi 
am fi, nu putem spune că suntem prea mulţi tineri la 
întâlniri, vă invit, alături de Mădălina și de Părintele 
Olivian și Părintele Gheorghe, și pe voi să participaţi 
la întâlnirile noastre din luna septembrie:

1. Duminică, 6 septembrie, tema este: „Prietenie și 
sinceritate”.

2. 13 sept.: Datoriile tânărului ortodox faţă de Bise-
rică și Patrie.

3. 20 sept.: Tinereţe, credinţă, bucurie!
4. 27 sept.: „Nu trebuie să dai din buzunar, ci din 

suflet”.
Vă așteptăm cu dragă inimă!

Radu-Bogdan Buţu
Pentru detalii și informaţii suplimentare: 0727.78.16.91 

sau 0768.35.76.75 sau urmăriţi avizierul de la intrare 
al Bisericii noastre!

rESTITUIrI (CALEA ÎnăLțărII nr. 1)

DACă vrEM Să fIM BISErICA LUI hrISTOS...
- PAGInă DE ACTUALITATE PArOhIALă -

În cadrul acestei rubrici, vom re-publica unele dintre cele mai reușite articole din 
toate numerele anterioare ale revistei, rând pe rând, începând cu Calea Înălțării nr. 1, 
septembrie 2009. (R.B.)

Despre Grupul Parohial de Tineret ,,Înălțarea Domnului” Tg.-Jiu

și de etică socială.
Vom propune o terapie ortodoxă sau o psihologie pastorală 

și un misionarism asumat conștient, cu vederi mai noi și juste 
asupra omului, înţeles nu doar ca întreg, în comuniunea sa fiin-
ţială cu Dumnezeu, ci și ca parte ce se dăruiește permanent, în 
sensul comunitar al vieţii interpersonale în raport cu semenii.

Mesajul periodicului concentrează ideea și ne capacitează 
spre a o înţelege: că Biserica nu este o realitate egocentrică, ci 
o comunitate misionară, lucrătoare prin iubire și slujire, având 
ca scop mântuirea tuturor.

În numele colectivului redacţional, dorim ca lecturarea aces-
tor pagini să ofere odihnă sufletească și folos duhovnicesc în 
spirit duminical și în sensul cuvintelor scripturistice: „Veniţi la 
Mine, voi cei osteniţi și împovăraţi și Eu vă voi odihni pe voi.” 
(Matei 11, 28)

Monica Sîrbu
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„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el 
înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el 
înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de 
Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi 
urmează Mie nu este vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu 
noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului 
va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 
Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine pentru numele Meu, 
înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.”

Toţi Sfinţii!

Pogorârea Duhului Sfânt asupra Sfinţilor Apostoli i-a 
îmbrăcat cu putere de sus, aşa cum le făgăduise Domnul 
înainte de Înălţarea Sa la cer zicând: „Eu trimit peste voi 
făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă 
veţi îmbrăca cu putere de sus”, i-a luminat, încât au învăţat 
toată lumea şi atât ei, cât şi cei ce i-au urmat au dispreţuit 
chiar şi moartea pentru numele lui Hristos. Pentru aceasta, 
în această sfântă zi, a primei Duminici după Pogorârea 
Duhului Sfânt, Sfânta noastră Biserică ne-a învăţat să prăz-
nuim pomenirea tuturor sfinţilor, ca să cunoaştem roada pe 
care a adus-o învăţătura Sfinţilor Apostoli. Şi pentru că sunt 
sfinţi, care au răbdat chinuri şi s-au sfinţit peste tot pământul 
şi sunt nepomeniţi şi neştiuţi de oameni, în 
timp ce la Dumnezeu sunt învredniciţi de 
mare cinste, pentru aceasta s-a hotărât ca 
în această zi să fie cinstiţi toţi, adică şi cei 
necunoscuţi şi neştiuţi, alături de cei care 
sunt trecuţi în sinaxare sau de cei care au zile 
speciale de prăznuire. Desigur că, precum 
atunci când sunt cinstiţi slujitorii împăratului, 
este cinstit şi împăratul însuşi, în acelaşi 
chip astăzi când sunt prăznuiţi şi cinstiţi toţi 
sfinţii, în chip deosebit şi mult mai mult este 
proslăvit Dumnezeu, care a primit ostenelile 
şi jertfa sfinţilor şi Care i-a încununat. Căci 
Dumnezeu este Cel care i-a întărit şi le-a dat 
putere de au biruit pe prigonitori şi au zdrobit 
uneltirile diavolului, aşa cum frumos arată 
acest adevăr troparul închinat mucenicilor: 
„Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor cununile nestri-
căciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având 
tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor 
neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește 
sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule”. 

În această zi de cinstire şi pomenire a tuturor sfinţilor, 
să-i rugăm ca şi ei să se roage lui Dumnezeu pentru noi, 
pentru că ei au mare îndrăznire către Dumnezeu, fiindcă 
şi-au vărsat sângele şi şi-au dat viaţa pentru dragostea Sa. 
Căci aşa cum spune Sf. Ierarh Varlaam al Moldovei, dacă 
un împărat ascultă de slugile sale care s-au jurat să moară 
pentru el, cu atât mai mult îi va asculta Hristos pe sfinţii care 

au murit pentru numele Lui. Căci mult mai multe şi mai mari 
şi înfricoşătoare sunt pedepsele suferite de mucenici pentru 
numele lui Hristos, decât cele răbdate de slujitori pentru 
dragostea împăratului. Şi războiul este deosebit, căci în 
războiul omenesc, oştirile înarmate stau împotrivă de multe 
ori cu arme egale, însă lupta şi războiul dus de Sfinţii Mu-
cenici împotriva împăraţilor păgâni este cu totul minunat şi 
înfricoşat, împăraţii şi chinuitorii se înarmau cu fel de fel de 
arme pentru a face chinurile mai cumplite, iar mucenicii goi 
şi legaţi şi totuşi cel chinuit biruia pe cel ce bătea, legatul pe 
cel dezlegat, cel ars pe cel ce ardea şi cel mort pe cel care îl 
omora. Cum se poate vedea de multe ori în Vieţile Sfinţilor, 
când chinurile nu reuşeau să biruiască pe mucenici, atunci 
chinuitorii încercau cu daruri şi promisiuni să facă pe aceştia 
să se lepede de Hristos, mai mult chiar şi părinţii, fraţii, soţiile 

şi copiii cu lacrimi căutau să-i înduplece să 
nu-şi piardă viaţa, ci să renunţe la mărturisirea 
credinţei şi să se lepede de Hristos, însă ei 
aveau în minte cuvintele rostite de „Domnul 
către ucenicii Săi: oricine va mărturisi pentru 
Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu 
pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în 
ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine 
înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de 
el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 
Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult 
decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel 
ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât 
pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce 
nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este 
vrednic de Mine”. 

Şi, nu de puţine ori, chiar chinuitorii au 
trecut în tabăra celor chinuiţi, ca să se arate şi în aceasta 
puterea lui Dumnezeu, care a făcut din pescari, Apostoli 
şi din păgâni, Mucenici. De aceea, Sfinţii sunt numiţi de 
Domnul nu slugi ale Sale, ci prieteni: „De acum nu vă mai 
zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am 
numit pe voi prieteni” (In. 15, 15) şi nu numai prieteni, ci şi 
judecători: „Adevărat zic vouă că voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, 
la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei 
Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând 
cele douăsprezece seminţii ale lui Israel”. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
Sursă icoană Fericitul Augustin: vietile-sfintilor.ro

15 IUnIE – DUMInICă – Sf. PrOrOC AMOS; Sf. MC. ISIhIE; fErICIŢII 
IErOnIM şI AUGUSTIn – DUMInICA ÎnTâI DUPă rUSALII (A TUTUrOr 
SfInŢILOr); LăSATUL SECULUI PEnTrU POSTUL SfInŢILOr APOSTOLI 

PETrU şI PAvEL – Sf. Ev. MATEI 10, 32-33 şI 37-38; 19, 27-30



8 Calea ÎnĂlȚĂrii, anul Vi, nr. 58, iunie 2014

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

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

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)

Păhărelul cu nectar

Un sunet l-a inventat –
pe vremea când furculiţele nu ştiau
să danseze frumos în farfurii –
o mâna de fetiţă care a tremurat
de teamă să nu fie prinsă la masă
născocind melodii

Alt sunet,
cu primul foarte potrivit,
l-a inventat năsucul unui băieţel cam… răcit,
bun suflător de vise în batista mototolită
la vreme aspră
şi necăjită

Imaginea ceşcuței de porţelan
nu aş vrea s-o răstorn,
dar am auzit că un sunet minunat
l-a creat muşcătura unui copil înfometat
dintr-un corn,
şi abia apoi plescăitul de plăcere
la amestecarea în ceai
a linguriţei cu miere

Cine mângâie florile când sunt supărate?

Cine a inventat sunetele?
Însă cele mai multe şi incredibile sunete
le-au inventat
cei care nici măcar nu au ţinut în braţe
vreun instrument,
de aceea, fiindcă mereu i-am auzit şi apreciat
nu pot să nu spun nimic de

marele

şi

inegalabilul lor talent.

Vântul este cel care mângâie
pe catifelaţii lor obrăjori
supăratele flori

Doar vântul,
ce adie câteodată atât de uşor,
încât aproape stârneşte
curenţi de invidie
printre umbrele colorate ale fluturilor
în zbor

Şi totuşi, chipul lui cel adevărat
nicio floare nu îl zăreşte –
niciuna nu ştie
dacă vântul e trist atunci când o mângâie,
ori dacă zâmbeşte

De aceea, florile supărate
se înveselesc… doar pe jumătate

Norocul lor este că, din când în când,
se întâmplă să le mai iasă în cale

şi câte o fetiţă ca tine,
dăruindu-le puţin parfum
din inimioara ei… cu patru petale.

Pagină de Elia David
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„Și Iisus le-a zis: Veniți după mine și vă voi 
face pescari de oameni! Iar ei, îndată lăsându-și 
mrejele au mers după El.” (Matei 4, 19-20)

În fiecare zi liturgică facem elogiul sau caracteriza-
rea acelora care, prin gând și mai ales prin faptă, prin 
întreaga lor viață, au devenit următori ai Mântuitorului 
Iisus Hristos și care pot sluji drept pildă de urmat 
pentru noi. Cântările din zilele lor de prăznuire ne 
poartă cu sufletul spre sfinții care reprezintă culmile 
desăvârșirii creștine, culmi din care se coboară la 
noi chemări tainice la viețuire creștină, culmi de pe 
care se înalță pentru noi rugăciuni ce ajung la Tronul 
Tatălui ceresc.

Prin purtarea lor, sfinții au scos la lumină ade-
vărata frumusețe și strălucire a sufletului creștin 
înveșmântat cu cele mai alese virtuți: credința, 
nădejdea și dragostea față de Dumnezeu și de 
aproapele. 

Oameni cu viață de rugăciune, care au îndurat chi-
nuri și suferințe, iubitori de adevăr și dreptate, dintre 
care unii și-au jertfit viața, oameni care au urcat cele 
mai înalte trepte spre Dumnezeu, oameni care au 
devenit „temple ale Duhului Sfânt.” (I Cor. 6, 19) Dacă 
ne aplecăm mai atent asupra vieților lor cuprinse în 
cărțile de cult numite „Mineie” sau dacă vom lectura 
„Viețile Sfinților”, vom constata ușor că majoritatea 
Sfinților au fost martirizați în primele veacuri creștine 
în Imperiul Roman de altădată, dar și în alte părți ale 
lumii. Cu timpul, odată ce s-au format state naționale 
cu Biserici Ortodoxe locale, fiecare Biserică în diver-
se perioade istorice și-a trecut în sinaxar sfinți care 
se bucură de cinstire în cadrul Bisericii respective. 
Poporul român care s-a născut odată cu creștinismul 
de la nord de Dunăre își are proprii săi sfinți din cele 
mai vechi timpuri. Mulți dintre ei se bucură de cin-
stire chiar de la puțin timp după trecerea lor la cele 
veșnice. Alții au fost trecuți în calendarele bisericești 
prin hotărâri sinodale între anii 1950-1955, apoi în 
1992, iar alții după anul 2008.

Au fost canonizați în mai multe rânduri și așezați 
în ceata sfinților o seamă de ierarhi, călugări, preoți 
sau credincioși de neam român sau de alte neamuri 
care au trăit la noi și care prin lucrarea lor duhovni-
cească, misionară, culturală, au contribuit major la 
sporirea patrimoniului cultural și mai ales spiritual al 
poporului nostru.

Din vremea împăratului Dioclețian ni se vestesc 
despre viața minunată a primilor martiri de la gurile 
Dunării, numeroase informații despre cei ce au pă-
timit, despre primii mucenici daco-romani. Nu uităm 
râvna multor trăitori din mănăstirile și schiturile din 
Țara Românească, Moldova și Transilvania care s-au 

bucurat și se bucură de cinstea credincioșilor din 
zonele respective: Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit 
de la Tismana, Sfântul Antonie de la Iezer (Vâlcea), 
Sfântul Irodion de la Lainici, Daniil Sihastrul, Teodora 
de la Sihla, Sfântul Ioan de la Prislop și alții. 

Ierarhi de seamă în Biserica Ortodoxă cu viaţă 
aleasă şi cu bogată activitate culturală au luminat 
viaţa credincioşilor, de-a lungul timpului: mitropolitul 
Antim Ivireanul, Calinic de la Rîmnic, Andrei Șaguna; 
ierarhi ardeleni care au suferit în lupta de înstrăinare 
a poporului român, apoi călugării Visarion Sarai și 
Sofronie de la Cioara, preoții Moise Măcinic și Ioan 
din Galeș; domnitori ca Ştefan cel Mare, Neagoe 
Basarab sau Constantin Brâncoveanu.

Din aceste motive, la 20 iunie 1992, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât să se instituie 
o zi specială de pomenire a Sfinţilor români care se va 
prăznui în fiecare an în Duminica a II-a după Rusalii 
(prima fiind a Tuturor Sfinților).

Cinstim așadar în această zi specială pe 
sfinții ierarhi, preoți și diaconi care s-au săvârșit 
mucenicește, pe sfinții cuvioși și cuvioase care au 
hrănit duhovnicește pe toți credincioșii, pe cei uciși 
de oștile păgâne care au căzut în luptă sau amară 
robie pentru credință, Biserică și neam, pe toți cei 
știuți și neștiuți care au sporit cu dragostea pentru 
Hristos și Evanghelie și pe care Dumnezeu i-a trecut 
în Cartea Vieții.

La această ceată binecuvântată de sfinți adăugăm 
pe eroii neamului: ostași din toate timpurile și toate 
locurile jertfiți pentru apărarea patriei, pe câmpurile 
de luptă, pe cei ce au murit în lagăre, închisori sau 
deportați, pe cei de un sânge cu noi din Basarabia și 
Bucovina , asupriți în timpul regimului sovietic ateu 
și pe eroii Revoluției din 1989.

Ei sunt eroii credinței și ai neamului românesc care 
au urmat lui Hristos asemeni Apostolilor pomeniți în 
pericopa Evangheliei de astăzi. Față de ei avem sfân-
tă datorie: să-i cinstim după cuviință ca pe fii vrednici 
ai Bisericii și ai poporului român binecuvântat. Avem 
și datoria de a le urma viața, pilda lor de dăruire 
pentru Biserică și neam, după cuvântul Sfântului 
Apostol Pavel: „Aduceți-vă aminte de mai marii voștri 
care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviți 
cu luare aminte cum și-au săvârșit viața și urmați-le 
credința.” (Evrei 13, 7)

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la 22 Iunie – Sf. Ier. Grigorie Dascălul, 

Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebiu, 
Episcopul Samosatelor; Sf. Mc. Zenon şi Zinas; 
Duminica a II-a după Rusalii – a Sfinţilor Români – 
Sf. Ev. Matei 4, 18-23, Chemarea primilor Apostoli; 
Dezlegare la peşte; – a Sfinţilor Români: Sf. Ev. Matei 
5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22)

Cuvânt la Duminica a II-a după rusalii (a Sfinților români)
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„Sunteţi un cuplu norocos” a fost răspunsul 
primit de o mamă ce urma să nască un copil cu 
sindrom Down

Glennon făcuse deja o ecografie cu primul copil, 
atunci când medicii au descoperit „câteva aspecte”. 
Fiind îngrijorată de situaţia copilului, temându-se 
pentru viaţa lui, ea a aşteptat cu nerăbdare ca me-
dicul să-i spună ce se întâmplă. În timp ce aștepta, 
îşi dorea cu toată puterea ca micuţul să trăiască.

Doctorul a continuat să o informeze că băieţelul 
ei are un chist mare pe creier și o formaţiune eco-
genă pe inimă. În plus, gâtul avea, în urma măsu-
rătorilor, o grosime mare. După ce i-a mai examinat 
copilul câteva minute, medicul a părăsit camera, 
spunând că va reveni în scurt timp. Când în sfârşit 
s-a întors, a anunţat familia că fiecare dintre aceste 
probleme în sine poate fi un indicator al sindromului 
Down, dar luate împreună, atestă prezenta foarte 
probabilă a sindromului Down.

Glennon scrie pe blogul ei despre acest moment: 
„Ne-am zâmbit unul altuia. Am respirat uşuraţi, 
mulţumind Domnului. Copilul nostru nu va muri. Co-
pilul nostru are sindromul Down. Sindromul Down. 
Desigur, m-am gândit. Desigur.”

Experiența pe care Glennon a acumulat-o în 
ceea ce priveşte copiii cu sindrom Down i-a dovedit 
cât de remarcabilă și plină de bucurie poate fi viața 
lor. Începând de la copiii olimpici cu probleme spe-
ciale pe care îi asistase în perioada şcolii generale, 
până la Lucy, fata cu sindrom Down care i-a făcut 
o primire călduroasă în biserică, Glennon a avut 
mereu un loc rezervat în inima ei pentru persoa-
nele acestea, dezavantajate. Aşadar, atunci când 
doctorul a anunţat-o că, probabil, copilul ei prezintă 
sindromul Down, Glennon a fost mai mult decât 
ușurată. De fapt, ea a avut un sentiment special.

Pregătindu-se pentru viaţa alături de un copil 
cu sindromul Down, Glennon și soțul ei, Craig, au 
consultat câţiva medici pediatri, în încercarea de a 
găsi un medic cu experienţă în problema copiilor 
cu acest sindrom. Glennon își amintește:

„Noi [...] am ales [acest medic], care ne-a oprit 
în timpul discuţiei și a spus: «Ştiţi, printre familiile 
de care mă ocup, nu există nici măcar una care 
să nu vă spună că acest copil al lor cu sindrom 
Down le-a schimbat viaţa în modul cel mai bun cu 
putinţă. Acești copii îţi dau viaţa peste cap în cele 
mai importante aspecte, iar cei mai mulţi dintre noi 
nu profită de oportunităţi pentru a-şi schimba viaţa. 
Există provocări – da – dar aceste provocări devin 
neglijabile în comparaţie cu plinătatea noii vieți pe 
care o veţi avea, a noii perspective de viaţă. Sunteți 

Pagina pentru viață un cuplu norocos.»”
Cele mai multe povești pe care le auzim în legă-

tură cu diagnosticarea unui copil cu acest sindrom, 
nu includ cuvintele „sentiment de uşurare” și „noro-
cos” . Cele mai multe povești sunt pline de tristețe, 
negare și în cele din urmă, fie de acceptare, fie 
avort. Dar nu şi povestea lui Glennon.

Când Glennon a intrat în travaliu cu băieţelul 
ei, pe nume Chase, anticipase deja cu nerăbdare 
prima sa întâlnire cu fiul ei. A plâns, l-a îngrijit, a 
râs. Apoi medicul pediatru de gardă a supus copilul 
unor teste din care a rezultat că Chase este perfect 
sănătos. Confuză, Glennon l-a întrebat dacă micu-
ţul nu prezintă cumva sindromul Down. Doctorul a 
răspuns NU.

Neobţinând copilul la care se aștepta, Glennon a 
trăit un sentiment de pierdere. Chiar și astăzi, peste 
un deceniu mai târziu, ea se întreabă de ce s-au 
întâmplat toate acestea. Despre copiii cu sindromul 
Down, Glennon spune:

„Știu că de la aceşti copii avem de învăţat lucruri 
esenţiale. Noi, cei care suntem atât de ocupaţi să 
finalizăm lucruri importante şi ei, cei care par să 
știe sigur ceea ce este cu adevărat important în 
viaţă şi ce nu. Eu cred că sunt nişte Mici Profesori 
dacă îi privim cu atenţie şi le oferim timpul nostru. 
[...] Eu cred că ei ne dăruiesc ceva special, de care 
lumea are cu adevărat nevoie: atenție la detalii, 
bucurie chiar lipsită de sens, acceptare și iubire 
pentru toți.”

Dacă şi ceilalţi oameni ar percepe persoanele 
cu sindromul Down în acest fel… 

Sursă: LiveActionNews
Traducere: Elena Jurcă

- preluat de pe http://stiripentruviata.ro/sindrom-
down/

- Notă: pe 21 martie este Ziua Internaţională 
a Sindromului Down. Vă invităm să vizitați și blo-
gul www.ProiectulSindromDown.wordpress.com, 
pagină dedicată părinților de copii cu S.D. (R.B., 
Provita Gorj) 

Sursă foto (Taya):
http://stiripentruviata.ro/norvegia-noua-din-zece-

mame-fac-avort-cazul-diagnosticului-de-sindrom/
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Despre slujirea la doi domni!
Dumnezeu a creat totul pentru om, iar omul a fost creat 

pentru Dumnezeu, ca omul să ajungă, prin comuniune 
cu Cel care l-a creat, să se împărtăşească din darurile 
pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru el: existenţa veş-
nică şi fericită. Astfel, tot ceea ce a creat Dumnezeu, tot 
universul, îi vorbea omului de Dumnezeu şi reflecta ca o 
oglindă lucrările Lui. Însă păcatul a făcut ca, pe de o parte, 
omul să încerce să devină el dumnezeu, să se pună în 
locul lui Dumnezeu sau să creadă că poate deveni inde-
pendent de El, iar, pe de altă parte, omul a încercat să 
pună lumea în locul lui Dumnezeu, caz în care el devine 
rob al lumii, crezând că în felul acesta o poate dobândi şi 
stăpâni, iar lumea, purtând amprenta păcatului săvârşit 
de om, a devenit opacă, aşa încât nu-L mai reflectă în 
sine pe Dumnezeu, aşa cum Îl reflecta înainte de păcat. 
Cu toate acestea, creaţia, chiar stricată prin păcat, poartă 
în sine urme ale frumuseţii, înţelepciunii şi atotputerniciei 
lui Dumnezeu, aşa cum spune psalmistul: „Cât s-au mărit 
lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut” 
(Ps. 103, 25) sau „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi 
facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. Ziua zilei spune 
cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă” (Ps. 18, 1-2). 
Deci, ca urmare a păcatului, 
Dumnezeu şi lumea ajung să 
fie privite ca două realităţi care 
există separat, independente 
una de alta sau, şi mai grav, ca 
potrivnice una alteia. Ori acest 
lucru nu se poate întâmpla 
niciodată, ca existenţa creată 
să poată exista fără Cel care 
a creat-o, pentru că ea nu îşi 
are izvorul existenţei în sine, 
ci în afara ei. 

Dumnezeu şi lumea care 
se vrea fără Dumnezeu devin 
străine şi foarte îndepărtate, 
ajung aşa cum le numeşte 
Mântuitorul în Sfânta Evan-
ghelie, două domnii cărora 
este cu neputinţă să li se 
slujească în acelaşi timp şi 
în acelaşi fel. Aşa cum nu 
putem privi în acelaşi timp cu un ochi la cer şi cu unul la 
pământ, aşa se întâmplă şi cu lumea şi cu Dumnezeu, 
dacă ne apropiem de unul, ne îndepărtăm de celălalt, 
dacă îl iubim pe unul, îl urâm pe celălalt. „Nimeni nu 
poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va 
urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe 
celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu 
şi lui mamona”, aceasta datorită păcatului care a făcut 
ca mintea să nu mai privească totul unitar, ci separat, 
fragmentar şi nu în ansamblu. Cauzele pentru care omul 
nu poate sluji la doi domni la fel sunt după episcopul 
Ilie Miniat: „prima că Dumnezeu vrea în slujba lui omul 
întreg. Şi lumea la fel îl doreşte deplin pe om şi este cu 
neputinţă ca omul întreg să fie şi aici şi acolo. A doua 
pricină este că Legea lui Dumnezeu este cu desăvârşi-
re potrivnică legii lumii. Aşadar, nu se poate ca cineva 

să asculte de două legi opuse cu desăvârşire. Pentru 
aceste două pricini nu este cu putinţă ca cineva să fie 
rob la doi domni, adică al lui Dumnezeu şi al lumii.” 
(Predici ale Sfinţilor Părinţi la duminicile de peste an, 
trad. Pr. Victor Manolache, Ed. Egumeniţa şi Ed. Cartea 
Ortodoxă, Buc. 2009, p. 120) 

Şi într-adevăr, dacă ne gândim că prima şi cea mai 
mare poruncă este: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul 
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul 
tău” (Mt. 22, 37), ori vedem că, la ispitirea Mântuitorului 
de pe muntele Carantaniei, vine diavolul şi spune că 
lumea şi slava ei sunt ale lui, dar nu el le-a creat, ci 
Dumnezeu, însă când omul a ascultat de el, tot ceea ce 
primise omul în stăpânire a trecut într-o oarecare măsură 
sub influenţa celui rău, aşa cum atunci când un împărat 
este robit, toată împărăţia lui cade în robie, aşa şi când 
omul a primit sfatul diavolului, toată lumea a suferit robia, 
de aceea diavolul îndrăzneşte să spună că toate sunt 
ale lui: „Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte 
înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor. Şi I-a 
zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea 
înaintea mea şi Te vei închina mie. Atunci Iisus i-a zis: 

Piei, satano, căci scris este: 
«Domnului Dumnezeului tău 
să te închini şi Lui singur să-I 
slujeşti.»” (Mt. 4, 8-10) 

Această ispitire se conti-
nuă şi cu fiecare dintre noi, 
iar dacă nu reuşeşte în felul 
acesta, încearcă prin alte ter-
tipuri să ne copleşească prin 
diferite patimi, fie făcând din 
pântecele nostru dumnezeu: 
„Sfârşitul acestora este piei-
rea. Pântecele este dumneze-
ul lor, iar mărirea lor este întru 
ruşinea lor, ca unii care au în 
gând cele pământeşti” (Filip. 
3, 19), fie din desfrânare ori 
iubirea de avere închinare la 
idoli: „Căci aceasta s-o ştiţi 
bine, că nici un desfrânat, 
sau necurat, sau lacom de 

avere, care este un închinător la idoli, nu are moştenire 
în împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu” (Ef. 5, 5). Să 
nu uităm că tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca daruri, 
nu sunt pentru a uita de Cel care ni le-a dat, iar soluţia 
la frământările noastre ne-o dă cuvântul Domnului din 
Sfânta Evanghelie: „Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce 
vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? 
Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar 
Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi 
mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate 
acestea se vor adăuga vouă.” 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la 29 iunie, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – Du-

minica a III-a după Rusalii – Sf. Ev. Matei 6, 22-33 – Despre 
grijile vieţii – a Sfinţilor Apostoli: Sf. Ev. Matei 16, 13-19)

Sursă icoană Sf. Ap. Petru și Pavel: ortodoxia.md
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Duminică, 8 iunie – Sfintele Taine – Taina Spovedaniei.
15 iunie – Studiu biblic – Sf. Ev. Luca, cap. 3.
22 iunie – Școala de duminică pentru familie/Grupul de sprijin 
pentru mame – Avort și contracepție. „Planificare familială”.
29 iunie – Acatistul Sf. Ap. Petru și Pavel.

Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.

Duminică, 1 iunie 2014, Iaşul a fost, preţ de câteva 
ore bune, capitala valorilor tradiţionale ale familiei. 
Peste 8.000 de persoane – copii, tineri, părinţi şi bu-
nici – au participat la Marşul pentru Familie, organizat 
cu scopul de a sublinia faptul că mariajul dintre un 
bărbat şi o femeie şi filiaţia tată-mamă-copil consti-
tuie baza şi viitorul societăţii moderne. (...)

Peste 8.000 de persoane au mărşăluit duminică 
după-amiază pe străzile Iaşului, în semn de susţi-
nere faţă de valorile tradiţionale ale familiei. Marşul 
pentru Familie a fost organizat de Asociaţia Familia 
Tradiţională din Iaşi, în colaborare cu Departamentul 
Pro Vita al Arhiepiscopiei Iaşilor.

După ce în prealabil s-au desfăşurat ateliere 
artistice şi sportive dedicate copiilor şi tinerilor, 
participanţii la Marşul pentru Familie au parcurs ur-
mătorul traseu: Parcul Copou – Universitatea „Al. I. 
Cuza“ – Fundaţie – Piaţa Unirii – Bulevardul Ştefan 
cel Mare şi Sfânt – Catedrala mitropolitană, ultima 
oprire având loc la Palatul Culturii. Pe pietonalul 
Ştefan cel Mare şi Sfânt marşul a fost oprit câteva 
clipe, pentru un moment de reculegere şi rugăciune 
pentru copiii şi familiile aflate în dificultate.

Punctul de final al manifestării a fost Grădina 
Publică Palas, unde participanţii au asistat la un 
ansamblu de evenimente ce a cuprins momente 
artistice ale grupului de copii din Frenciugi, ale 
Corului de copii „Muzica Viva“ din Iaşi, un recital de 
chitară susţinut de Leonard Luţia şi dansuri populare 
ale Grupului „Doina Carpaţilor“, luări de cuvânt şi 
premierea concursului de eseu şi fotografie cu tema 
„Cea mai frumoasă amintire din familia mea“. Printre 
cei care au vorbit s-au numărat Grigore Ilisei, scri-
itor, jurnalist şi realizator radio-tv, Bogdan Stanciu, 
preşedintele Asociaţiei Pro Vita Bucureşti, şi Elena 
Crăciun, director executiv al Asociaţiei Familia Tra-
diţională – Iaşi.

„Familia – ultimul bastion“, „Familia tradiţională 
aduce continuitate în istorie“, „Vrem formare civică, 
culturală şi spirituală autentică“, „Tată şi mamă pen-
tru orice copil“, „Mami, te iubesc. Lasă-mă să-ţi dove-
desc!“, „Există şi adopţie“, „Familia, bărbat şi femeie, 
este normalitate“ au fost câteva dintre mesajele pe 
care participanţii ieşeni au dorit să le transmită. Mai 
mult decât atât, unii dintre ei au ţinut să ne spună şi 
câteva cuvinte: „Am venit la acest marş împreună 
cu bunica şi cu sora mea pentru a promova familia 
creştină şi pentru a arăta că nu dorim să se schim-
be tradiţia“ – Ioan Anghel, 12 ani. „Ne-am născut 

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Peste 8.000 de persoane au participat la 
Marşul pentru familie organizat la Iaşi

ortodocşi şi avem datoria să menţinem cu orice preţ 
familia bazată pe valori creştine, formată din tată, 
mamă şi cât mai mulţi copii“ – Maria Petrescu, 48 de 
ani. „Am decis să particip la acest marş ca o reacţie 
la ultimele legi promovate în Parlamentul European, 
care denaturează, urâţesc şi ciopârţesc noţiunile de 
normal şi firesc“ – Ioana Schipor, 25 de ani. „Împre-
ună, vreau să tragem un semnal de alarmă. Poate 
unii dintre cei care au puterea să schimbe ceva se 
vor întreba: Ce i-a făcut pe 8.000 de oameni să iasă 
în stradă?“ – Silviu Radu, 37 de ani.

Organizatorii s-au declarat mulţumiţi de modul 
în care s-a derulat evenimentul şi speră ca mesajul 
lor să fie receptat de întreaga societate, după cum 
a subliniat Elena Crăciun, director executiv al Aso-
ciaţiei Familia Tradiţională: „Asociaţia noastră este 
una non-guvernamentală, care a apărut la cererea 
iniţiativei publice de a promova interesele şi drep-
turile familiei normale, şi de aceea ne-am gândit ca 
ziua de 1 Iunie să nu fie doar Ziua Internaţională a 
Copilului, ci să celebreze copilul în cadrul familiei 
autentice. Ideea a fost în primă fază a unui grup de 
iniţiativă, care s-a gândit că ar fi foarte folositor şi 
pentru societatea civilă să vadă că se pot mobiliza 
foarte mulţi oameni, indiferent de pătura socială şi 
de mediul în care trăiesc, în a ralia la ideea familiei 
autentice, formată din bărbat, femeie şi copii. E un 
lucru extraordinar pentru noi că un număr atât de 
mare de persoane au ieşit în stradă şi s-au mobilizat 
în atât de puţin timp şi sperăm ca şi pe viitor mesajul 
nostru să fie la fel de bine organizat, atât din punct 
de vedere logistic, cât şi auditiv“.

Tot în cadrul evenimentului Marşul pentru Familie, 
duminică seară, în Aula Magna a Universităţii „Petre 
Andrei“ din Iaşi a fost susţinută conferinţa intitulată 
„Ce trebuie să ştim ca să ne salvăm familia“. Invitat 
a fost dr. Virgiliu Gheorghe, vicepreşedinte al In-
stitutului de Cercetări Psihosociale şi Bioetică din 
Bucureşti.

Tudorel Rusu
Sursa: www.doxologia.ro


