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Editorial

Sfinţii de lângă noi

De prea multe ori, în discuţii cu cei apropiaţi sau chiar
în momentele de căutare interioară, ne trezim spunând:
„Cum mi s-ar schimba viaţa dacă l-aş fi întâlnit pe Sfântul
cutare, cu siguranţă aş fi devenit mai bun” sau „Nu mai
sunt oamenii care erau odată, acum dai numai peste
nenorociţi” şi astfel, încet-încet, ajungem să ne uşurăm
conştiinţa, să ne scuzăm.
Cu siguranţă că dacă vom gândi aşa, găsim „portiţa de
salvare” prin care evităm să ne recunoaştem neputinţele.
Evităm răspunderea.
Nu astfel a făcut şi Ciprian Voicilă, un tânăr sociolog,
care, căzut fiind, a ridicat privirea şi i-a găsit. Pe ei, pe
cei pe care refuzăm să-i vedem. Pe cei care ne pot ajuta,
arătându-ne, nu că am greşit – asta o simţim şi noi, ci mai
ales cum să ne îndreptăm.
De cele mai multe ori, ei sunt „oameni simpli, după
vorbă, după port” şi trecem pe lângă ei fără măcar să-i
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

băgăm în seamă. Asta în cel mai bun caz. Pentru că de
multe ori se întâmplă să-i vedem şi să-i cârtim. Ba că se
îmbracă aşa, ba că arată într-un fel, ba că vorbeşte
nu-ştiu-cum...
Căutând sfinţii, aşa cum îi vedem în icoane sau poate
în propria noastră imagine despre ei, fugim de fapt de
realitatea care ne înconjoară şi uităm că sfinţenia nu s-a
terminat în secolul al IV-lea, al IX-lea, al XVI-lea sau al
XX-lea. Cu siguranţă este mai comod să credem asta,
pentru că, nu-i aşa?, ne absolvă şi pe noi de responsabilitate. Ciprian Voicilă nu a făcut asta, pentru că nu s-a sfiit
să creadă: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi
şi vi se va deschide” . Şi a mărturisit despre ce a văzut în
volumul Sfinţii de lângă noi (Editura Areopag, Bucureşti
2014), pe care l-am citit recent.
Nu ne cere nimeni să scriem cărţi precum fratele
Ciprian. Dar ceea ce putem face este să facem un mic
efort pentru a-L vedea pe Hristos în aproapele nostru.
Să-L mărturisim prin comportamentul nostru, acasă, la
serviciu, pe stradă. De câte ori nu vedem o nedreptate
în jurul nostru? De câte ori nu auzim un cuvânt de ocară
adresat unui coleg? De câte ori nu auzim o insultă adusă
Bisericii? Şi noi nu facem decât să lăsăm capul în pământ
şi să înghiţim în gol. Ba mai rău, mai invocăm şi textul de
la Romani 13 şi credem că gata, am rezolvat problema.
Dar, aşa cum spunea părintele Nicolae Steinhardt,
„Una e să te răscoli, alta e să aprobi”. Iar prin tăcere, asta
facem. Aprobăm. Închidem ochii în faţa răului. Să nu ne
facem iluzii: suntem la fel de vinovaţi pentru felul în care
arată oraşul, satul sau lumea, ca şi puternicii zilei. Pentru
că „în loc de a se împotrivi, oamenii cumsecade adoptă
expectative binevoitoare, se fac că nu văd şi nu aud, pe
scurt trădează. Nu-şi fac datoria. Imparţialii şi încrezătorii
înregistrează şi tac. Sunt cei mai vinovaţi.”, spunea tot
monahul de la Rohia.
Oare putem veni duminică de duminică, sărbătoare de
sărbătoare la Sfânta Liturghie, pentru ca apoi să afirmăm
senini că „nu mai sunt săraci” pe care să-i ajutăm, aşa
cum mi-a fost dat să aud? Mă îndoiesc.
Aşa cum sunt destui oameni cu viaţă sfântă în jurul
nostru, există şi destui sărmani care ar avea nevoie măcar
de un cuvânt de mângâiere din partea noastră. Totul este
să-i vedem. Aşa cum a făcut samarineanul. El a văzut şi
a făcut, deşi, dacă ne-am lua după cele din lumea de azi,
era perfect „îndreptăţit” să-şi „vadă de treaba lui”…
Anul acesta, Biserica a rânduit să fie anul Sfinţilor
Martiri Brâncoveni. Ştim asta. Dar haideţi să aflăm cum
au trăit şi cum au primit cununa muceniciei. Nu găsim
sfinţi pe lângă noi? Fie! Dar măcar să aflăm cum au trăit
sfinţii dinaintea noastră.
(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
Cum au mărturisit credinţa, cum au înfruntat gura lumii
pentru Adevăr, cum şi-au ajutat neamul şi aproapele, cum
s-au jertfit... „Neştirea, îndobitocirea, trecerea oarbă prin
viaţă şi printre lucruri, sau trecerea nepăsătoare, sunt de
la diavol.”, spunea Părintele Steinhardt. Cunoscându-i şi
pomenindu-i pe sfinţii Bisericii, îi avem tot timpul lângă
noi. Şi cu rugăciunile lor, e cert că nu vom mai orbecăi
prin lume, fără ţintă şi fără vlagă. Nu vom mai fi uşor de
păcălit, vom şti ce decizii să luăm. Pentru că vom avea

repere. Doar aşa vom fi „sarea pământului” şi nu prin
imitarea fără discernământ a ceea ce vedem la televizor
sau în străinătate…
Iată, deci, că dintre toate drepturile şi libertăţile cu care
ne-a înzestrat Dumnezeu, pe acesta nu-l putem invoca:
nu avem dreptul să spunem că n-am ştiut, căci „Adevărat
zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici,
nici Mie nu Mi-aţi făcut.” Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul.
Mihai Şomănescu

În dimineața Învierii
S-au dus dintâi acele două
Mironosițe cu mirul lor
Era-ntuneric și prin rouă
Mergeau cu pasul grăbitor.
Vorbeau de cele petrecute,
De zile pline de dureri
În pacea dimineții mute
În ziua Sfintei Învieri.
Și le era o groază mare
Rușinea Crucii s-amintească
A jidovilor blestemare
Nemulțumirea omenească.
Batjocorirea relei gloate
Și plânsul celor credincioși
Și-a crucii lui Hristos piroane
Și ghimpii frunții sângeroși.
Își aduceau apoi aminte,
Cum L-au luat de la ostași
Și în mormânt fără cuvinte
L-au pus departe de oraș.
Trecut-a Sâmbăta-n mâhnire
Și noua zi în cer zorește
Acum prin tainica vestire
Un gând dorit le mângâiește.
De prin desimile grădinii
Din rourateca verdeață
Le râd voios de-acuma crinii
Ascunși în scutece de ceață.
Dar ce-i aceasta? ceață deasă
Ca printr-un poruncit se pierde
Și-n strălucire luminoasă
Aprinde-mprejurimea verde.
Ce strălucire minunată!
Venit-au. Iată și mormântul

Magdalena Sabo

Dar piatra Lui fu răsturnată
Și iar li se topește gândul.
O, unde-i El? 'năuntru nimeni
Ce oare s-o fi săvârșit?
Tăcere prin împrejurime
Veșmântul numai l-au găsit.
O, unde-i El? unde-s străjerii?
Măcar o veste să aducă!
Și presimțirea învierii
Le face înapoi să fugă.
Credința inimii le spune
Că pe Cela ce nu L-au aflat
Prin cea mai mare-a Sa minune
Acum din morți a înviat!
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Să fim cu luare-aminte!

Sfânta Evanghelie de astăzi ne pune în faţă un avertisment, care ne poate face să ne reconsiderăm poziţia, dacă
luăm aminte la el sau, dimpotrivă, ne poate arunca în întunericul cel mai din afară, cum numeşte Sfânta Scriptură locul
de chin şi pedeapsă, dacă continuăm să fim mai departe
nepăsători faţă de viaţa şi comportamentul nostru. Se are
în vedere unitatea dintre credinţă şi trăire, dintre ceea ce
pretindem că suntem şi ceea ce suntem cu adevărat, căci
este foarte uşor ca să trecem linia dintre credinţă şi necredinţă, dintre fii şi moştenitori în aceea de lipsiţi şi lepădaţi
de la „Faţa” lui Dumnezeu. Căci pentru aceasta ne spune
Mântuitorul că trebuie să ne ferim de cei duplicitari, care
într-un fel se arată pe dinafară, iar în alt fel sunt pe dinăuntru: „Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine
de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi
veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau
smochine din mărăcini? Aşa că orice pom bun face roade
bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pom bun
să facă roade rele, nici pom
rău să facă roade bune. Iar
orice pom care nu face roadă
bună se taie şi se aruncă în
foc. De aceea, după roadele
lor îi veţi cunoaşte. Nu oricine
Îmi zice: Doamne, Doamne,
va intra în împărăţia cerurilor,
ci cel ce face voia Tatălui Meu
Celui din ceruri. Mulţi Îmi vor
zice în ziua aceea: Doamne,
Doamne, au nu în numele Tău
am proorocit şi nu în numele
Tău am scos demoni şi nu în
numele Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi
lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la
Mine cei ce lucraţi fărădelegea. De aceea, oricine aude
aceste cuvinte ale Mele şi le îndeplineşte asemăna-se-va
bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă. A căzut
ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut
în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe
stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le
îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care
şi-a clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit râurile
mari şi au suflat vânturile şi au izbit casa aceea, şi a căzut.
Şi căderea ei a fost mare.” (Mt. 7, 15-27)
Minunea făcută cu slujitorul sutaşului are loc după ce
Mântuitorul vindecase un lepros prin atingerea cu mâna Sa
de el, fapt oprit de Legea Veche, care interzicea atingerea
de cel lepros, arătând prin aceasta că El este Stăpân al
Legii şi pentru Cel curat nimic nu este necurat, El Însuşi
fiind izvorul şi dăruitorul sfinţeniei. Sutaşul roman, păgân
fiind, are însă încredere în Domnul, că poate să-L vindece
pe slujitorul său, fără să fie de faţă şi nu numai atât, se
recunoaşte şi nevrednic ca Mântuitorul Hristos să intre în
casa sa, fapt ce arată credinţa mare a sutaşului în dumnezeirea Sa, acesta fiind motivul pentru care nu-l aduce pe
slujitorul său, şi nu cum spun unii comentatori că boala,
paralizia, chinurile şi durerile morţii ar fi fost motivul pentru
care nu a putut să-l aducă. Poate să fi fost şi acestea, însă
mai presus de ele, se arată a fi încrederea şi credinţa cea
mare pe care el o are în Dumnezeu. Căci „dacă eu, slugă
a împăratului fiind, le poruncesc ostaşilor supuşi mie, Tu
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cu mult mai vârtos poţi să porunceşti morţii şi bolilor, ca
de la acesta să se depărteze şi la altul să meargă”, căci
bolile trupeşti sunt „ostaşi” şi „izbânditori” ai lui Dumnezeu.”
(Sfântul Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei
Evanghelii de la Matei, Ed. Sophia şi Cartea Ortodoxă,
Buc. 2007, p. 211)
Sfântul Ioan Gură de Aur scoate în evidenţă modul în
care a procedat Domnul pentru a arăta credinţa sutaşului:
„- N-a făcut ce făcuse mai înainte. Hristos de obicei urmează voinţa celor care-L roagă; acum însă o ia înainte şi nu
numai că-i făgăduieşte sutaşului că-i va vindeca sluga, dar
şi că se va duce în casa lui. O face ca să aflăm credinţa
sutaşului. Dacă nu i-ar fi făgăduit aceasta, ci i-ar fi spus:
„Du-te acasă, să fie vindecată sluga ta!”, n-am fi ştiut cât e
de mare credinţa lui. La fel şi cu canaaneanca, numai că în
sens invers. Sutaşului îi spune, fără să fie chemat, că Se
va duce acasă la el, ca să afli credinţa sutaşului şi marea
lui smerenie; canaaneencei însă îi refuză datul, pentru a
o face să stăruie în cererea ei.
Doctor înţelept şi iscusit fiind,
ştie să dobândească cele contrarii prin contrarii. Într-un caz,
prin ducerea Sa de bună voie în
casa sutaşului; în celălalt, prin
amânarea îndelungată şi prin
refuzul Său, descoperă credinţa
femeii. Aşa face şi cu Avraam,
spunându-i: „Nu voi ascunde
de sluga Mea, Avraam.” (Fc.
18, 17), ca să afli dragostea de
oameni a lui Avraam şi purtarea
sa de grijă pentru sodomiţi. La
fel şi cu Lot; îngerii trimişi la el au refuzat să intre în casa
lui (Fc. 19, 1-3), ca să afli cât de mare era iubirea de străini
a dreptului Lot. – Ce a răspuns sutaşul? Nu sunt vrednic
să intri sub acoperişul meu. Să ascultăm aceste cuvinte
toţi câţi avem să-L primim pe Hristos! Că e cu putinţă să-L
primim şi acum. Să le ascultăm, să le urmăm ca să-L primim
tot cu atâta râvnă!
Când primeşti în casa ta pe cel sărac, pe cel flămând şi
pe cel gol, pe Hristos Îl primeşti, pe El Îl hrăneşti. „Ci numai
zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea!” Iată că şi sutaşul, ca şi leprosul, are despre Hristos părerea cuvenită Lui.
Nici sutaşul n-a zis: „Cheamă-L pe Dumnezeu în ajutor!”,
sau: „roagă-te Lui şi cere-I!”, ci: „Porunceşte numai!”. Apoi
temându-se ca nu cumva Domnul, din smerenie, să refuze,
a adăugat: „Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub
mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt:
Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face”. (Sfântul Ioan
Gură de Aur, Omilii la Matei, PSB. 23, trad. intr. indici şi note
Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Buc. 1994, p. 328-329).
Astfel că, Sfânta Evanghelie ne pune în faţă un sutaş cu
o credinţă mare şi o dragoste faţă de aproapele pe măsura
credinţei, dar şi un slujitor ascultător şi împlinitor care l-a
făcut pe superiorul său să mijlocească pentru el vindecarea
de la Dumnezeu. Cine nu şi-ar dori un asemenea superior
sau un asemenea slujitor!
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la 6 iulie, Duminica a IV-a după Rusalii,
Sf. Ev. Matei 8, 5-13 - Vindecarea slugii sutaşului)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon
Sfântul Mucenic Pantelimon
E-al medicilor ocrotitor
Şi bolnavilor credincioşi
Un mare tămăduitor.
Născut din mamă creştină, Evula,
În Cetatea Nicomidia (an. 284)
Şi educat în acest spirit,
De mic, în ţinutul Bitinia.

Pe medicul Eufrosin
Tânărul medic l-a întrecut.

De-acum, el mântuirea a primit
Şi har, de Sus, a căpătat.

Văzându-l, toţi se mirau
Ce repede a învăţat,
Încât, împăratul spera,
Să-l ia medic la palat.

Bătrânul Ermolae a-nţeles,
Că Pandoleon e binecuvântat.
Văzând că e un vas ales,
Cu numele Pantelimon l-a botezat.
Adică,
„cel cu totul milostiv”
Şi înţelesul
s-a adeverit,
Că fără plată
el a consultat
Şi pe bolnavi
a tămăduit.

Tatăl, Eustorghie,
Un cunoscut senator
La curtea împăratului,
Dar la idoli închinător,
Că-n vremea împărăţiei
Lui Maximian Galeriu (286-305),
Creştinii erau supuşi urgiei
În acest mare imperiu.

Cu darul
facerii de minuni,
Pantelimon
a fost înzestrat.
Şi prin
puterea rugăciunii
Pe-un orb, de la palat,
a vindecat.

Ca închinător la idoli,
Acest crâncen împărat
Era împotriva creştinismului
Şi pe mulţi a torturat.
De Naşterea Domnului,
Bisericilor a dat foc.
20 000 de creştini
Din interior, au ars pe loc.
În această perioadă
De crâncenă prigonire,
A apărut un chip îngeresc ,
Model pentru mântuire.

Şi, pe când mergea spre casă,
Preotul Ermolae l-a zărit.
Fiind cunoscător cu duhul
Pe-acest tânăr l-a „citit”.

Maica sa, Evula, cu mare grijă,
În inima lui Pandoleon a sădit,
Credinţa adevărată
Şi-n sufletul lui neprihănit.

„Vedea” că are suflet curat
Şi-un caracter aşa frumos
Şi i-a vorbit, detaliat,
De doctorul, Iisus Hristos.

Dar a plecat către Domnul,
Când copilul mic era
Şi ca să înţeleagă totul,
Vârsta lui nu-i permitea.

Cum nu poate fi făcut
Nimic fără-al Său ajutor,
Că El e Doctorul cel mare
Şi al lumii-ntregi Mântuitor.

A rămas cu Eustorghie,
Un tată corect şi cinstit,
Dar care credea în idoli;
Credinţa băiatului a slăbit.

Tânărul şi-a amintit cu bucurie
Credinţa cea adevărată,
Ce-o-nvăţase-n copilărie
De la mama lui minunată.

A mers la şcoala păgână.
Fiind isteţ şi studios,
Ştiinţa vremii o pătrunde
Rapid şi meticulos.

Stropită-apoi cu apă vie
De Ermolae, preot râvnitor,
Pe care şi el o primise
De la Împăratul cel nemuritor.

E dat pe lâng-un vestit doctor,
Eufrosin, din cetate,
Ca să înveţe medicina
Studiată de păgânătate.

Păgânătatea a părăsit
Mânat de dragostea pentru Iisus,
A Cărui credinţă a iubit
Şi decât viaţa mai presus.

Îl însoţea permanent
În palatele împărăteşti.
Eufrosin l-a învăţat
Toate trucurile doctoriceşti.

În drum spre casă-a întâlnit
Un copil de viperă muşcat.
Domnul, pe medic, l-a auzit,
Când, în genunchi, el s-a rugat.

Prin har şi înţelepciune,
Fiind atât de priceput,

Pe loc, năpârca a murit
Şi copilul mort, a înviat.

Prin asta l-a convins
pe tatăl său
Să-mbrăţişeze
credinţa adevărată,
Dar împăratul s-a supărat rău,
Când orbul a fost dus la judecată.
Întrebat, cine l-a tămăduit,
Cu bucurie el a spus:
Doctorul Pantelimon,
Cu puterea lui Iisus.
A poruncit cu răutate,
Înverşunatul împărat
(Duşman pentru creştinătate),
Ca orbul să fie decapitat.
Dar n-a putut să oprească
Ale lui Pantelimon minuni,
Ce-au început să sporească,
Însoţite fiind de rugăciuni.
Mulţi bolnavi a vindecat
Prin priceperea şi harul lui
Şi toţi, apoi s-au botezat
În numele Domnului.
După moartea tatălui,
Moştenirea şi-a împărţit
Şi spre folosul aproapelui,
Viaţa lui şi-a dăruit.
Ca fulgerul s-a răspândit
Vestea minunilor făcute
Şi mulţi păgâni s-au convertit
Fără măcar să mai ezite.
Învăţătorii păgânilor
Au uneltit la împărat
Şi prin răutatea lor,
Pantelimon a fost judecat.

Cu mult curaj a mărturisit
Credinţa în Iisus Hristos
Şi nicidecum nu s-a clintit
Din drumul lui cel luminos.
Supus a fost la chinuri grele:
Nimic nu l-a înfricoşat,
Că Domnul îl ferea de rele
Şi mereu l-a încurajat,
Sub chipul bătrânului Ermolae,
Ce permanent îl întărea,
Ieşind nevătămat din încercări
Spre disperarea altora.
Gol pe lemn l-au spânzurat,
L-au aruncat în plumb topit,
Dar nepieritorul Împărat,
Din orice rău l-a izbăvit.
Şi în mare l-au aruncat,
Dar a ieşit cu totul sănătos.
La fiare înfometate l-au dat,
Însă, gura le-a închis Hristos.
Apoi pe roată l-au legat,
Cu colţi de fier ca să-l sfărâme,
Dar Domnul şi-acum l-a scăpat
Şi roata s-a făcut fărâme.
Cruzimea împăratului n-a încetat
Şi nu voia ca să se dea bătut.
Când metodele atroce a epuizat,
L-a cercetat de la-nceput.
Aflând că Sf. Ermolae l-a iniţiat
În credinţa lui Iisus Hristos,
Pe Ermolae şi ucenicii săi i-a torturat,
Dar au rezistat spectaculos.
Văzându-le tăria în credinţă,
Capetele celor trei le-a tăiat,
Scăpându-i astfel din suferinţă:
Pe Sf. Ermolae, Ermip şi Ermocrat.
Mare minune s-a văzut,
Când, neputincios,
împăratu-a poruncit,
Ca şi Sfântului Pantelimon,
La tăierea capului, să fie osândit.
Senin la suflet şi la chip
De bunăvoie gâtul şi-a întins;
În loc de sânge, lapte a ieşit.
Pe toţi, mirare mare i-a cuprins.
Trecând în lumea îngerească:
(27 iul. 303)
„Pantelimon”! (un glas de sus
s-a auzit);
Întărind chemarea cerească
Şi măslinul uscat a rodit.
Dumitra Groza
Sursă icoană:
www.librariabizantina.ro
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Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL IV

1. Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan
şi a fost dus de Duhul în pustie,
2. Timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavolul.
Şi în aceste zile nu a mâncat nimic; şi, sfârşindu-se ele,
a flămânzit.
3. Şi I-a spus diavolul: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu,
zi acestei pietre să se facă pâine.
4. Şi a răspuns Iisus către el: Scris este că nu numai cu
pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu.
5. Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat
într-o clipă toate împărăţiile lumii.
6. Şi I-a zis diavolul: Ţie îţi voi da toată stăpânirea
aceasta şi strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie şi eu o
dau cui voiesc;
7. Deci dacă Tu Te vei închina înaintea mea, toată va
fi a Ta.
8. Şi răspunzând, Iisus i-a zis: Mergi înapoia Mea,
satano, căci scris este: „Domnului Dumnezeului tău să te
închini şi numai Lui Unuia să-I slujeşti”.
9. Şi L-a dus în Ierusalim şi L-a aşezat pe aripa templului şi I-a zis: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te
de aici jos;
10. Căci scris este: „Că îngerilor Săi va porunci pentru
Tine, ca să Te păzească”;
11. Şi te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să loveşti de
piatră piciorul Tău.
12. Şi răspunzând, Iisus i-a zis: S-a spus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău”.
13. Şi diavolul, sfârşind toată ispita, s-a îndepărtat de
la El, până la o vreme.
14. Şi S-a întors Iisus în puterea Duhului în Galileea şi
a ieşit vestea despre El în toată împrejurimea.
15. Şi învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi.
16. Şi a venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după
obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă şi S-a
sculat să citească.
17. Şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Şi, deschizând
El cartea, a găsit locul unde era scris:
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a
uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei
zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi
celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi,
19. Şi să vestesc anul plăcut Domnului”.
20. Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut,
iar ochii tuturor erau aţintiţi asupra Lui.
21. Şi El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit
Scriptura aceasta în urechile voastre.
22. Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului
care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, oare, Acesta
fiul lui Iosif?
23. Şi El le-a zis: Cu adevărat Îmi veţi spune această
pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Câte am auzit că

s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în patria Ta.
24. Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu
este bine primit în patria sa.
25. Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele
lui Ilie, în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni,
încât a fost foamete mare peste tot pământul.
26. Şi la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la
Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă.
27. Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele proorocului
Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât Neeman
Sirianul.
28. Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut
de mânie.
29. Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au
dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor,
ca să-L arunce în prăpastie;
30. Iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus.
31. Şi S-a coborât la Capernaum, cetate a Galileii, şi
îi învăţa sâmbăta.
32. Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci cuvântul Lui
era cu putere.
33. Iar în sinagogă era un om, având duh de demon
necurat, şi a strigat cu glas tare:
34. Lasă! Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca
să ne pierzi? Te ştim cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.
35. Şi l-a certat Iisus, zicând: Taci şi ieşi din el. Iar
demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieşit din el,
cu nimic vătămându-l.
36. Şi frică li s-a făcut tuturor şi spuneau unii către alţii, zicând: Ce este acest cuvânt? Că porunceşte duhurilor
necurate, cu stăpânire şi cu putere, şi ele ies.
37. Şi a ieşit vestea despre El în tot locul din împrejurimi.
38. Şi sculându-Se din sinagogă, a intrat în casa lui
Simon. Iar soacra lui Simon era prinsă de friguri rele şi
L-au rugat pentru ea.
39. Şi El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile şi
frigurile au lăsat-o. Iar ea, îndată sculându-se, le slujea;
40. Dar apunând soarele, toţi câţi aveau bolnavi de
felurite boli îi aduceau la El; iar El, punându-Şi mâinile
pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoşi.
41. Din mulţi ieşeau şi demoni, care strigau şi ziceau:
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Dar El, certându-i, nu-i lăsa să
vorbească acestea, că ştiau că El este Hristosul.
42. Iar făcându-se ziuă, a ieşit şi S-a dus într-un loc
pustiu; şi mulţimile Îl căutau şi au venit până la El, şi-L
ţineau ca să nu plece de la ei.
43. Şi El a zis către ei: Trebuie să binevestesc împărăţia lui Dumnezeu şi altor cetăţi, fiindcă pentru aceasta
am fost trimis.
44. Şi propovăduia în sinagogile Galileii.
bibliaortodoxa.ro

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

6

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VI, nr. 59, Iulie 2014

De unde vin ispitele

„Și iată toată cetatea a ieșit înaintea lui Iisus și văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor.” (Matei 8, 34)
Însoțit de Sfinții Apostoli, Mântuitorul trece pe țărmul
răsăritean al Lacului Ghenizaretului (Marea Galileii), în
ținutul Gadarei. Aici locuiau diferite neamuri – evrei, dar
mai ales păgâni – încât Mântuitorul voia să arate din nou
că nu numai poporul lui Israel a fost chemat la mântuire,
ci toate neamurile, de pretutindeni și de totdeauna.
Ținutul Gadarei, ținut bogat în pășuni pentru turme,
este locul unde se petrece minunea. Doi oameni stăpâniți
de duhuri necurate, doi demonizați, care locuiau în grote
și morminte, având accese de nebunie „încât nimeni nu
putea să treacă pe calea lor”, nu găseau la nimeni ajutor,
nu găseau pe nimeni care să le aline chinurile, să-i vindece, dar să și scape ținutul de groaza lor. Dar când aici
ajunge Hristos ia sfârșit și suferința lor.
Porunca Domnului face ca duhurile necurate să părăsească sufletul lor chinuit, să intre în turma porcilor, care
apoi se aruncă în mare. În rugăciunea „Tatăl nostru”, în
penultima cerere (a șasea din cele 7), găsim cuvintele
„și nu ne duce pe noi în ispită” și se cuvine să ne oprim
asupra ispitelor și luptei împotriva ispitelor.

Ispita este o încercare a omului, o cercetare. Ne
simțim de multe ori încercați, cercetați, ispitiți, ne simțim
îndemnați, simțim o pornire, de cele mai multe ori de a
face un lucru rău. Chiar Domnul Hristos este ispitit de către diavol. După Botezul de la Iordan, Domnul S-a retras
40 de zile în pustie, iar după post îndelungat, a fost ispitit
de diavol de 3 ori. Toate încercările celui rău n-au avut
putere să-L rătăcească pe Domnul de la bine la rău, așa
că Domnul a biruit ispitele diavolului.
Când diavolul este ispititor, omul trebuie să fie împotrivitor, iar dacă omul este întărit în bine, nimeni nu-l poate

învinge în ispite. Cu gândurile bune, biruim pe cele rele,
cu faptele bune, înlăturăm pe cele rele, cu cuvintele bune
pe cele rele.
Cuviosul Pimen are un cuvânt: „Răul cu rău se
răsplătește mai întâi în gând, apoi în privire, apoi în cuvânt și apoi ajungi la faptă” și continuă: „dacă tai gândul
cel rău, la celelalte nu mai ajungi.” Cuvântul Mântuitorului
din Evanghelie ne spune: „Din inima omului pornesc cele
rele, cugetele cele rele, desfrânările, hoțiile, omorurile,
preacurviile, poftele de înavuțire, vicleniile, înșelăciunea,
necumpătarea, pizma, hula, trufia, ușurătatea.” (Matei 7,
21-22) Când în minte avem gândul cel rău, să ne gândim la
Dumnezeu, să nu cugetăm ca judecătorul cel nedrept din
Evanghelie: „Deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni
nu mă rușinez, totuși îi voi face dreptate.”
Inima noastră se poate face și vistierie a bunătății tot
după îndemnul Domnului: „Omul cel bun din comoara cea
bună a inimii sale scoate pe cele bune.” (Matei 12, 35) Dând
curs gândurilor rele ne face minima loc al răutăților, cum
spune Sfântul Marcu Ascetul: „Să nu asculți de inima ta câtă
vreme mai sunt patimile în ea. Că pe cele ce le are înăuntru,
pe acelea ți le pune înainte.” De suntem la rugăciune, de
avem preocupare spre idei înalte, putem face neputincioase
toate încercările diavolului. Osteneala toată și toată munca
noastră ne ajută să scăpăm de rele cu
ajutorul lui Dumnezeu.
Evanghelia zilei ne vorbește despre
asta, căci ne prezintă două categorii
de oameni: gadarenii cu gândul la
cele materiale, cu gândul la pierderea
turmei, iar pe de altă parte, chipul luminos al celor vindecați care Îi cer lui
Iisus să rămână cu El. Astăzi, mai mult
ca oricând, avem nevoie de Dumnezeu
pentru înnoirea vieții noastre moral-spirituale. Mulți Îl ocolesc pe Dumnezeu,
mulți ocolesc Biserica și învățătura
sa, considerându-le perimate pentru
lumea contemporană.
Ca fii buni ai Bisericii, vedem Biserica fiind singura care ne poate da
o îndrumare sănătoasă, singura care
poate schimba fața lumii, singura care
ne poate face frați, care ne învață să
ne iubim, care alungă răul din viața
noastră. Suntem fiii ei buni de vom
spune ca ucenicii în drum spre Emaus:
„Doamne, rămâi cu noi.” (Luca 24, 29)
și, dacă încă ne mai leagă patimi grele
și de neînfrânt, dacă păcatul a pus pe
noi stăpânire, să credem cu tărie că nimic nu putem face
fără Dumnezeu, care, văzând „obezile și lanțurile” celui
rău cu care suntem legați, va veni la noi și prin cuvântul
Evangheliei de azi, Cel ce este vindecarea și mântuirea
noastră, ne va slobozi. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la 13 iulie, Duminica a V-a după Rusalii, a
Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, Sf. Ev.
Matei 8, 28-34; 9, 1 - Vindecarea celor doi demonizaţi din
ţinutul Gadarei, a Sfinţilor Părinţi: Sf. Ev. Ioan 17, 1-13)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Păhărelul cu nectar
Ce secret are o picătură de rouă?

O picătură de rouă are un singur
secret,
şi pe acela ţi-l împărtăşeşte
doar ţie
dar numai dacă te apropii încet
şi îi şopteşti versul preferat,
cules, cu emoţie,
dintr-o poezie
Crede-mă, nu se poate altfel,
nu se poate să ştii
secretul unei picături de rouă
dacă nu ţi-ai croit un drum
printre bucurii

dacă n-ai aflat, cu ochii în lacrimi,
despre tine, ceva
ce exprimă şi ea.

De ce sunt fluturii coloraţi?
Fluturii pătrund în taina culorilor
atunci când se scaldă în ochii sinceri
ai florilor
Dar, pentru că în zbor
li se face cam dor,
(fiindcă aşa e un fluture, călător)
îşi strecoară, pe furiş,
în bagajul de pe aripioare,
şi câte un strop
din fiecare culoare…
Abia când obosesc,
stau o clipă în aer
şi se gândesc:
Oare de unde am luat
– şi se uită unii la alţii, curioşi –
culorile astea
care ne fac atât de frumoşi?
Pagină de Elia David
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Vindecarea slăbănogului din Capernaum

Sfântul Evanghelist Matei numeşte cetatea Capernaum
cetate a Mântuitorului pentru că aici avea o casă, folosită
drept adăpost temporar, spre deosebire de cetatea Betleem unde S-a născut sau cetatea Nazaretului unde a crescut. Oraşul Capernaum se află situat pe malul Mării Galileii
sau Lacul Ghenizaret, unde a venit şi a locuit Mântuitorul
Hristos, după ce a părăsit Nazaretul, ca urmare a arestării
Sfântului Ioan Botezătorul. Aici, Mântuitorul săvârşeşte
multe dintre minunile Sale, dintre care Sfintele Evanghelii
ne istorisesc numai câteva, minuni care, datorită împietririi
locuitorilor şi a necredinţei că El este Fiul lui Dumnezeu,
deşi L-au văzut şi primiseră toate argumentele care îi obligau să-L recunoască, aveau să-i prevestească osândă în
ziua judecăţii: „Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în
care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, căci nu
s-au pocăit. Vai ţie, Horazine, vai ţie, Betsaida, că dacă
în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi,
de mult, în sac şi în cenuşă, s-ar fi pocăit. Dar zic vouă:
Tirului şi Sidonului le va fi mai uşor în ziua judecăţii, decât
vouă. Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer?
Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma
minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar
zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai uşor în ziua
judecăţii decât ţie.” (Mt. 11, 20-24)
Sfântul Evanghelist Marcu scoate în evidenţă şi el
minunea, săvârşită de Domnul cu acest om paralizat şi
iertarea păcatelor, ca o dovadă a dumnezeirii şi puterii
Fiului, de a ierta păcatele pe pământ, însă el ne dă detalii
legate de modul în care slăbănogul a fost dus în faţa Mântuitorului, fiind lăsat printr-o spărtură făcută în acoperişul
casei de către cei patru inşi care îl purtau pe slăbănog.
„La evrei, acoperişul casei era adeseori o terasă, care
avea multe întrebuinţări. Atât la iudei, cât şi în tot Orientul
mijlociu, casele aveau acoperişul plan şi, cum plouă foarte
rar şi au lipsă de apă, pe aceste acoperişuri strângeau
apa de ploaie, pe care o scurgeau în nişte rezervoare,
unde o păstrau pentru nevoile casei. De asemenea, vara,
fiind prea cald, petreceau timpul mai mult pe acoperişul,
sau terasa caselor, unde chiar dormeau noaptea. De pe
acoperişul caselor, de pe aceste terase, obişnuiau ei a
se şi ruga (cum a făcut şi Sfântul Apostol Petru – Faptele
Apostolilor 10, 9). Tot de pe acoperiş obişnuiau evreii a-şi
comunica unul altuia cele mai importante ştiri zilnice de
interes obştesc. Din această pricină şi Mântuitorul îi învaţă pe ucenicii Săi ca ceea ce au auzit de la El, în taină,
adică „la ureche”, să vestească „de pe case”, adică de
pe aceste terase. Tot despre acest acoperiş (terasă) este
vorba şi la vindecarea slăbănogului (Matei 9, 2; Marcu 2,
4; Luca 5, 19), când, din cauza mulţimii, el a fost urcat pe
acoperişul casei de cei patru prieteni ai lui. Apoi aceştia
au desfăcut acoperişul casei şi au coborât patul înaintea
lui Iisus, pentru a-l tămădui pe slăbănog…” (Sf. Teofilact
Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de
la Matei, Ed. Sophia şi Cartea Ortodoxă, Buc. 2007, n.
18, p. 231).
Mântuitorul, văzând credinţa lor, a celor care l-au adus,
arătând prin aceasta că Dumnezeu săvârşeşte minuni şi
pentru credinţa celor ce ne aduc, ne prezintă, mijlocesc
pentru noi înaintea Lui, dar şi a slăbănogului pe care îl
numeşte fiu, ca cel care a crezut şi a acceptat să fie purtat

în văzul tuturor, trecând peste orice ruşine (să ne gândim
cum am primi noi această situaţie, ca cineva să ne poarte
cu patul, în care am zăcea, pe străzi) sau ca cel care este
făptura lui Dumnezeu, cu toate că slăbănogirea lui era din
cauza păcatelor ce le săvârşise, îi spune: „Îndrăzneşte,
fiule! Iertate sunt păcatele tale!”. Auzind că dăruieşte mai
întâi vindecarea sufletească, respectiv iertarea păcatelor,
cărturarii au început să-L acuze de hulă: „Acesta huleşte.
Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele
în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate
sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă?” Descoperind gândurile cărturarilor, Domnul „Se arată pe Sine
[Însuşi] că este Dumnezeu. Deci, îi mustră pe ei, zicând:
„Voi Mă socotiţi pe Mine că sunt hulitor, fiindcă făgăduiesc
iertarea păcatelor, care este lucru mare [şi minunat]. Şi
socotiţi că fug de aceasta [tămăduirea trupului acestui om],
ca să nu fiu vădit ca neputincios. Dar, Eu din tămăduirea
trupului vă voi încredinţa şi de tămăduirea sufletului. Astfel,
prin ceea ce este mai mic, însă pare mai greu se adevereşte şi iertarea păcatelor, care este cu adevărat [lucru]
mare, însă vouă vi se pare mai lesnicioasă, fiindcă este
nearătată [nevăzută]” (Ibidem, p. 218).
Doamne, nu ne lăsa pe noi să ajungem slăbănogi trupeşte, precum cel din Evanghelie, sau sufleteşte, precum
cărturarii şi cei din Capernaum, ce au văzut minunile şi
slava Ta şi nu Te-au cunoscut, din cauza păcatelor noastre,
ci ne iartă şi ne îndreptează după mare mila Ta. Amin.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la 20 iulie, Duminica a VI-a după Rusalii Vindecarea slăbănogului din Capernaum, Sf. Ev. Matei
9, 1-8, a Sfântului Ilie - Sf. Ev. Luca 4, 22-30)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Asociaţia Română de Oncologie „Sfânta Ana”
Asociaţia Română de Oncologie „Sfânta Ana” a
fost înfiinţată în luna mai 2011 pe fondul creşterii
continue şi considerabile a numărului cazurilor de
cancer şi al previziunilor din ce în ce mai sumbre în
ceea ce priveşte creşterea accelerată a cazuisticii.
Asociaţia, persoană juridică apolitică, independentă, nonprofit, are drept ţel principal promovarea,
organizarea şi reprezentarea drepturilor şi intereselor
persoanelor bolnave de cancer şi ale altor categorii de
bolnavi, pentru creşterea calităţii vieţii acestora prin
activităţi integrate de tip social, psihologic şi medical. De
asemenea, ne adresăm cadrelor medicale în domeniu
şi din domenii conexe, în încercarea de a le sprijini în
perfecţionarea lor în specialitate. Prin înfiinţarea de comitete medicale, organizarea de conferinţe, schimburi
de experienţă, accesul la ultimele informaţii, Asociaţia
Română de Oncologie „Sfânta Ana” are rol ştiinţific,
catalizator al specialiştilor din lumea medicală.
Asociaţia Română de Oncologie „Sfânta Ana”,
deşi înfiinţată în judeţul Gorj, are adresabilitate atât
către bolnavii şi cadrele medicale din această zonă,
cât şi la nivel naţional.
Asociaţia Română de Oncologie „Sfânta Ana”
face înscrieri pentru consultații gratuite (în Tg.-Jiu
și București):
1. Medic primar medicină generală
2. Medic primar chirurgie – Institutul Oncologic
București – dr. Vlad Rotaru
3. Medic primar gastroenterologie – dr. Ion Bancilă
- Institutul Clinic Fundeni București
4. Medic specialist chirurgie vasculară - dr. Oana
Udrică - Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”
București
5. Alte specialități medicale/radiologie.
6. Psiholog.
7. Grupuri de suport.
8. Consiliere spirituală.
9. Activități sportive specifice în aer liber.
10. Activități recreative (teatru, excursii, lectură,
artă manuală ș. a.)
Asociaţia îşi propune, printre altele, realizarea
următoarelor activităţi:
a) Realizarea şi editarea de pliante, afişe, broşuri,
publicaţii şi alte materiale informative.
b) Informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei asupra cancerului şi a altor boli.
c) Organizarea de cursuri de pregătire, de formare profesională, seminarii, training-uri, conferinţe,
dezbateri publice, programe de sănătate publică,
precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice,
potrivit legii.
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d) Reducerea impactului psihologic şi socio-economic asupra pacienţilor cu cancer şi altor categorii
de bolnavi prin servicii de consiliere
psihologică, juridică şi eventual, sprijin material şi
financiar.
e) Apărarea drepturilor şi intereselor tuturor pacienţilor şi a demnităţii umane.
f) Încurajarea dreptului de exprimare liberă cu
privire la drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.
g) Crearea şi dezvoltarea de programe proprii şi în
regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi
străinătate, organizaţii nonguvernamentale, instituţii
de cult, instituţii publice, firme, companii, companii
de stat şi private.
h) Organizarea de tabere, activităţi culturale, recreative, ocupaţionale.
i) Implicarea voluntarilor în activităţile asociaţiei
pentru realizarea scopului propus.

j) Acordarea de suport, asistenţă şi îngrijire
paliativă bolnavilor de cancer şi altor categorii de
bolnavi.
k) Facilitarea accesului persoanelor bolnave şi
aparţinătorilor la servicii de cazare, asistenţă, suport,
masă.
l) Acordarea accesului gratuit la servicii medicale.
m) Achiziţionarea şi dotarea unor spaţii cu aparatură de specialitate.
n) Susţinerea financiară a membrilor, personalului propriu, voluntarilor în vederea participării la
cursuri.
o) Crearea şi dezvoltarea de proiecte cu finanţare
internă şi externă.
p) Dezvoltarea de activităţi economice care să
vină în sprijinul funcţionării serviciilor organizate la
nivelul asociaţiei.
q) Iniţierea, elaborarea şi aplicarea de norme
legislative conform scopului asociaţiei.
Președinte ing. Bogdana Costoiu
Asociația Română de Oncologie „Sfânta Ana”
Tg-Jiu
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Să fim aproape de semenii noștri!

„Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor
neputincioși… primiți-vă unii pe alții, așa cum și Hristos
v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.” (Romani 15,
1 și 7)
Două minuni ne înfățișează această pericopă, săvârșite
de Mântuitorul Hristos cu doi orbi și un mut, în orașul
Capernaum.
În nordul Țării Sfinte, în provincia Galileea, este orașul
Capernaum, unde-L întâlnim adeseori pe Iisus învățând și
tămăduind suferințele oamenilor, înviind chiar – cu puțin timp
înainte – pe fiica lui Iair. Aceste minuni fac parte dintr-un șir
lung de tămăduiri prin care Domnul își dovedește divinitatea
și își manifestă dragostea față de omul pe care l-a creat.
Numai omul lipsit de vedere poate mărturisi cât de greu este
de suportat orbirea, această suferință care te
condamnă să trăiești permanent în întuneric.
Suferința celor doi orbi a luat sfârșit odată cu
venirea Domnului la ei. Acești doi nefericiți orbi
auziseră de alte minuni pe care le săvârșise
Iisus cu alți frați de suferință ca și ei, fapt ce
îi determină să facă o mărturisire de credință:
„Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David.”
O mărturisire corectă, dar insuficientă.
La iudei, „Fiul lui David” este titlul popular
pentru Mesia. Pentru orbi, Iisus este Mesia.
Dar în concepția iudeilor, Mesia Cel așteptat,
cu toate darurile Sale, este numai un om.
De aceea, mărturisirea lor este insuficientă,
deoarece Iisus este om, dar mai întâi este
Dumnezeu. El este trimis să facă lucrarea
Tatălui și lucrează cu Tatăl, face minuni
datorită puterii Sale, minuni pe care nimeni
dintre oameni nu le-a mai făcut, face toate
câte voiește în cer și pe pământ.
Despre Iisus spune profetul Isaia că „va deschide ochii
celor orbi și va scoate din temniță pe cei robiți.” (Isaia
42, 7) În cazul orbului din naștere, din Ierusalim, Iisus
face tină și unge cu ea ochii lui, îl trimite la scăldătoarea
Siloamului (trimis) să se spele, după care acesta și-a recăpătat vederea. Cu cei doi orbi, Mântuitorul intră în casa
în care era găzduit și are un scurt dialog. „Credeți că pot
să fac Eu aceasta?”, iar ei au răspuns: „Da, Doamne!”, la
auzul cărora, Domnul le spune: „Fie vouă după credința
voastră.”
După prima vindecare urmează a doua, cu mutul cel
demonizat, descrisă sumar și spunându-ni-se de către
Evanghelistul Matei că „mutul a vorbit.” (Matei 9, 33) Ce
este de reținut, că cele două minuni fac mulțimile să exclame: „Așa ceva niciodată nu s-a arătat în Israel.”
Minunile acestea sunt pline de semnificații și de îndemnuri la teme de reflectare: importanța și stăruința în
rugăciune, la puterea credinței care poate vindeca, la
divinitatea Fiului lui Dumnezeu, la iubirea Domnului față
de noi, oamenii. Grija față de cei aflați în suferință și față
de cei în lipsuri este marea misiune a noastră, a celor de
azi. Pe ea trebuie să o împlinim ca pe o datorie „pentru
ca toți laolaltă și cu o singură credință să-L slăvim pe
Dumnezeu.” (Romani 15, 6)

În această Duminică, facem pomenirea Sfinților Părinți
de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, anul
451. Acest sinod s-a ținut împotriva monofizitismului (care
înseamnă o singură fire), al lui Eutihie, care susținea că
Hristos are o singură fire, cea dumnezeiască, fire care
a „înghițit-o” pe cea omenească. Eutihie spunea despre
Trupul lui Hristos că n-a fost luat de El decât în aparență.
Sinodul a stabilit că în Iisus Hristos există două firi depline,
dumnezeiască și omenească, unite într-o singură persoană (Ipostas). Sfinții Părinți de la Calcedon mărturisesc pe
„Unul și Același Hristos, Fiu, Domn, Unul-Născut, cunoscut
în două firi, în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărțit,
nedespărțit, deosebirea firilor nefiind desființată din cauza unirii, ci păstrându-se mai degrabă însușirea fiecărei
firi și concurgând într-o persoană și într-un Ipostas, nu
împărțit și divizat în două persoane, ci pe Unul și Același

Fiu, Unul-Născut, Dumnezeu-Cuvântul, Domnul nostru
Iisus Hristos.”
Dogma de la Calcedon este de fapt învățătura dintotdeauna a Bisericii, pe care o reafirmă cu tărie acest
Sinod. Sfântul Grigorie de Nazianz explică foarte frumos
întrepătrunderea celor două firi: „El a flămânzit, dar a
săturat mii de oameni, S-a ostenit, dar este odihna celor
osteniți... Se roagă, dar ascultă rugăciunile. Plânge, dar
face să înceteze plânsul... Este un Miel fără de glas, dar
totuși El este Cuvântul... Moare, dar dă viață...”
Rătăciții și „antihriștii” de astăzi, în numele unei libertăți
prost înțelese, de fapt în numele unei libertăți a păcatului,
se leapădă de învățătura Părinților de la Sinoadele Ecumenice, încercând chiar o „decalcedonizare” a Creștinismului.
Să le răspundem cu tăria credinței noastre, așa cum o
avem de la Sfinții Părinți, întemeiate pe „piatra” de neînfrânt a Apostolilor, iar Sfântul Duh ne va inspira mereu ca
altădată pe Petru ca să spunem că „Iisus Hristos este Fiul
lui Dumnezeu Celui viu.” Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la 27 iulie, Duminica a VII-a după Rusalii Vindecarea a doi orbi şi a unui mut în Capernaum, Sf.
Ev. Matei 9, 27-35)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Copil sau ghem de celule?

Majoritatea oamenilor nu ştiu ce se întâmplă
în timpul unui avort. Nici femeile care au avortat
nu ştiu că de fapt au omorât un copil. Ele „au
auzit” că de fapt până în luna a treia este doar
un ghem de celule şi nu un om adevărat. Nimic
mai fals! Viaţa începe în momentul concepţiei.
Mamelor! După 8 săptămâni când se efectuează avortul, copilul are deja toate organele formate. Simţurile sunt
prezente: ei simt durerea
şi avortul devine un măcel.
Le bate inima, dar apoi se
opreşte când va fi rupt în
bucăţi prin chiuretaj sau prin
aspiraţie.
Nu vă lăsaţi înşelate!
Avortul nu este soluţia! Informaţi-vă serios asupra tuturor consecinţelor avortului
şi sfătuiţi-vă cu femei care au
mai făcut avort. Nu vă lăsaţi
copleşite de situaţie, indiferent care ar fi aceasta. Dacă
Dumnezeu a pus sufletul în
copilul din pântecele vostru,
El vă poate scoate din valurile mării, oricât de mare ar
fi furtuna. Trebuie doar să Îi
cereţi ajutorul, iar aceasta nu
vă costă nimic.
O mărturie:
„Lumina e importantă!”

Mă numesc A. Cristina și am 21 de ani, sunt
căsătorită de 1 an și acum 2 luni am rămas însărcinată. Nu îmi venea să cred, pentru că îmi
doream din suflet un copil cu toate că sunt foarte
tânără. Într-o seară a venit soțul meu acasă cu
două teste de sarcina și era foarte sigur că nu
sunt însărcinată. Am făcut primul test și după 2
minute a ieșit pozitiv, nu ne venea să credem
că sunt însărcinată și am făcut și al doilea test
și a ieșit tot pozitiv. Eu am început să plâng de
fericire și Îi mulțumeam lui Dumnezeu că sunt
însărcinată. Soțul meu îmi zicea să fac avort că
suntem prea tineri pentru a avea un copil și că

nu avem situație să îl creștem, am început să
plâng și voiam să mor în momentul ăla. Soa
cră-mea a zis că trebuie să fac avort că avortul
nu e o crimă. Plângeam și mă rugam în fiecare
zi la Dumnezeu să îmi dea putere să trec peste
tot și să îl lumineze pe soțul meu. Într-o noapte
am visat că mi-a apărut un copil în față și mi-a
zis: „Mami, Lumina e importantă!”, și de atunci

am știut că e un semn de la Dumnezeu și m-am
hotărât că nu voi face avort orice s-ar întâmpla.
Eu sunt în străinătate și mi-am sunat părinții și
le-am zis că sunt însărcinată, ei m-au susținut
și s-au bucurat când au aflat că voi fi mamă.
Acum soțul meu și-a cerut iertare și am hotărât
să păstrăm copilul și să îl creștem. În fiecare zi
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat bebele
și că nu m-a lăsat să fac o prostie. Avortul este
o crimă pentru că s-a dovedit că la 18 zile de la
concepție îi bate inima la copil. Orice ființă merită
să trăiască.
Sursă texte și foto
(embrion – săptămâna a 9-a): avort.ro
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Rugăciune către
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (+ 20 iulie)

Preamărite și preaminunate proorocule al lui
Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața
ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu
Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat
la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a
vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul
schimbării Lui la față, acum sălășluind în locașurile
raiului și stând în fața tronului Împăratului ceresc,
auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, care în ceasul
acesta stăm în fața sfintei
tale icoane, și cu umilință
alergăm către mijlocirea
ta. Roagă-te pentru noi
lui Dumnezeu, Iubitorul
de oameni, să ne dea
nouă duhul pocăinței,
al izbăvirii de păcate
și cu atotputernica Sa
bunăvoință să ne ajute
să ne depărtăm din calea
păcatului, îndrumându-ne
spre tot lucrul bun; ca să
ne întărească în lupta
împotriva poftelor și a
patimilor noastre, sădind
în inimile noastre duhul
smereniei, al blândeții,
duhul iubirii de aproapele
nostru, al bunătății, al
răbdării, al înțelepciunii,
al râvnei pentru cuvântul
lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui. Nimicește
prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează
neamul creștinesc prin necinstirea credinței dreptslăvitoare, față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor
Domnului, prin necinstirea părinților și a stăpânitorilor
ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna
necinstei, a desfrâului și a pierzaniei.
„Dacă vom iubi pacea, Dumnezeu va fi întotdeauna cu noi. Dar dacă
vom pricinui neînţelegeri, Dumnezeu nu va mai fi cu noi. Dumnezeu
nu este Domn al războaielor și al neînţelegerilor, ci Domn al păcii. De
aceea, nu te mai război nici cu Dumnezeu, nici cu semenii tăi.
Să fii cu toţi împăciuitor. Nu uita cine sunt acei pe care Dumnezeu
îi mântuiește: Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se
vor chema (Matei 5, 9). Făcătorii de pace se aseamănă lui Hristos. Fii
și tu făcător de pace, așa cum este El”.
Sfântul Ioan Gură de Aur – Problemele vieţii
(Restituiri – Calea Înălțării nr. 2, octombrie 2009)

Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin
mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năprasnice, de cutremur,
de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri
între frați, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile
tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește,
proorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvnă
fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă
pentru mântuirea sufletească a păstoriților,
înțelepciune în purtare
și învățătură, cucernicie
și tărie în ispite; judecătorilor dăruiește-le
nepărtinire și lepădare
de pofta câștigurilor,
dreptate și milă față de
cei obijduiți; tuturor cârmuitorilor purtare de
grijă față de supuși, milă
și dreaptă judecată, iar
dreptcredincioșilor supunere și ascultare față
de cârmuitori, cum și
îndeplinirea cu sârguință
a tuturor îndatoririlor
lor; ca astfel, în pace
și cucernicie, să petrecem veacul acesta.
Să ne învrednicim de
împărtășirea bunătăților
celor veșnice în Împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine
cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de
început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.
Sursă: doxologia.ro

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

6 iulie – Sfintele Taine – Taina Împărtășaniei.
13 iulie – Studiu biblic - Sf. Ev. Luca, cap. 4.
20 iulie – Acatistul Sfântului Ilie.
27 iulie – Școala de duminică pentru familie/Grupul de sprijin
pentru mame – Responsabilități materne și paterne.
Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.
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