
De ce nu mai avem succes
Au trecut încă o dată Sărbătorile prilejuite de Naşterea 

Domnului şi încheiate cu Boboteaza. Poate ultimele pe care mai 
avem luxul să le petrecem aşa cum ne-am dorit. Unii, cu gândul 
la Dumnezeu, alţii mai puţin, iar mulţi cu gândul la mâncare şi 
propriul orgoliu.

În această perioadă am avut ocazia să trec prin foarte multe 
locuri, să văd şi să observ oameni de toate felurile. Şi pe oriunde 
aş fi fost, peisajul este cam acelaşi: cine sunt oamenii care se 
gândesc la Hristos şi cei care nu sunt. Dacă oamenii din prima 
categorie sunt de mai multe feluri şi nu am să insist, cea de-a 
doua categorie este mult mai simplă.

Fie că sunt oameni de afaceri, oameni cu funcţii sau pur şi 
simplu, oameni puternici, pe ei i-am văzut mai puţin cu gândul la 
cele sfinte în zilele care s-au dus. În drum spre Sfânta Liturghie, 
am văzut case mari unde se spălau geamuri, se lustruiau porţi. Am 
văzut maşini mari ce erau spălate, covoare ce trebuiau curăţate, 
cumpărături ce trebuiau făcute…

Nu mă credeţi? Gândiţi-vă doar de câte ori i-aţi văzut prin bi-

sericile noastre, la o liturghie, la un maslu, pentru o spovedanie? 
Înainte, mai era categoria celor avuţi care încercau să compen-
seze lipsa celor duhovniceşti prin contribuţia la ridicarea de noi 
biserici şi mănăstiri. Din păcate, şi cei din această categorie s-au 
rarefiat, aproape complet.

Mai mult ca niciodată, în aceste vremuri, mi-a răsunat în cap 
pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, cu gândul la puternicii zilei. 
Din păcate pentru ei, nu au realizat şi nici nu realizează că totul 
a fost de la Dumnezeu şi că aşa cum El a dat, tot poate va şi lua. 
Parcă mai mult ca niciodată în istoria acestor ţinuturi – şi aici mă 
refer la toată ţara, vorbele Mântuitorului trec pe lângă urechi ce 
nu vor să audă şi ochi ce nu vor să vadă: „Vedeţi şi păziţi-vă de 
toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. Şi 
le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din 
belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am 
unde să adun roadele mele? Și a zis: Aceasta voi face: Voi strica 
jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul 
şi bunătăţile mele; și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe 
bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, 
veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor 
cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Așa 
se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte 
în Dumnezeu” (Luca 12, 13-21).

Credeţi însă că noi, cei care suntem sub vremi, suntem mult 
diferiţi de cei pomeniţi mai sus? Oare suntem noi mai buni? Dacă 
ne cercetăm cu onestitate sufletul, s-ar putea să ajungem la o 
concluzie neplăcută. Bunăoară, nu prididim în a ne cumpăra tot 
ce e mai scump (mai bun?), nu ezităm în a ne spori numărul 
obiectelor din garderobă, nu contenim în a consuma minute, 
megabites, mâncare, fără a ne uita măcar o secundă în jur. 
Dar tot noi strâmbăm din nas şi obosim subit când trebuie să-i 
învăţăm credinţa, pe cei mici ai noştri! Sigur, justificări se găsesc 
întotdeauna…

Chiar dacă ne dorim să ne abţinem de la păcat, constatăm 
că ne lăsăm influenţaţi de ce vedem în jur, în loc să fim noi cei 
care să „sfinţim locul” şi să fim exemplul de care comunitatea 
noastră are atâta nevoie. Şi evident, trebuie neapărat să imităm 
ce vedem în Vestul Europei. Dar iată ce spunea vrednicul de 
pomenire Părinte Ioanichie Bălan:

„Să nu aveţi fericirea celor din occident! Noi mai ştim, şi-am 
mai văzut. Cea mai mare fericire o are mama mea săraca, dacă 
mai trăieşte, şi bunica, dacă mai este încă astăzi, care se roagă 
2-3-4 ore seara, noaptea, în miez de noapte la Dumnezeu, și are 
şi ea o bucăţică de pâine acolo, un pesmet, o bucată de mămăligă 
cu o ceapă, cu un cutare, și asta e averea ei. […] Nu averi multe, 
nu maşini multe, nu case cu etaje, toate acestea sunt nimicuri, 
sunt minciună. Căsuţa ta săracă, dar înăuntru plină de lumină, 
de o icoană, o candelă dacă este şi ai untdelemn şi pentru ea, o 
lumânărică aprinsă, două lacrimi la rugăciune, smerenia mamei, 
cuminţenia tatei, blândeţea copiilor, fecioria fetelor, binecuvân-
tarea lui Dumnezeu, dragostea de Biserică şi de mănăstiri, şi 
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Boala slavei deșarte

„Cel ce se înalță pe sine se va smeri, 
iar cel ce se va smeri se va înălța.” (Lc. 18, 14)

Cu duminica aceasta, a Vameșului și a Fariseului, începe pregătirea 
pentru Sfintele Paști, începe înaintarea în viața duhovnicească de pregătire 
pentru Învierea Domnului. Mântuitorul ne prezintă o pildă spre a ne atrage 
atenția asupra celui mai mare pericol care-i paște pe oamenii religioși: slava 
deșartă. Pilda este adresată către „unii care se credeau drepți și priveau cu 
dispreț pe ceilalți.” (v. 9) Fariseii se credeau „drepți” și-i disprețuiau pe ceilalți, 
considerându-i „inferiori” din punct de vedere al „dreptății”. Însăși denumirea 
lor de „farisei” (perișim) înseamnă „separați”, pentru că ei nu se amestecau 
cu ceilalți, desconsiderându-i și spunând despre ei: „Mulțimea aceasta care 
nu cunoaște Legea este blestemată.” (Ioan 7, 49)

Această parabolă pune în lumină foarte clar opoziția dintre cei doi oameni 
care s-au suit la Templu la ceasurile obișnuite de rugăciune ale iudeilor. Cel 
dintâi este prezentat fariseul, numai că rugăciunea lui nu este rugăciune. El 
nu-i cere nimic lui Dumnezeu, este un om deplin satisfăcut de situația sa. 
Între toate cele spuse de el, face un lucru bun, mulțumește lui Dumnezeu, 
dar nici aceasta nu este o rugăciune de mulțumire. Este mai mult o contem-
plare de sine. Ba, chiar am putea spune că îl compătimește pe Dumnezeu 
pentru că în afară de el, nu mai are și alți slujitori „credincioși.” El nu minte 
când spune că nu-i răpitor, nedrept sau adulter. Din contră, postea mai 
mult decât cerea Legea lui Moise, dădea zeciuială, făcea tot posibilul să-și 
împroprieze acea „dreptate a cărturarilor și a fariseilor” (Mt. 5, 20) de care 
vorbea Mântuitorul.

Ce ar mai putea spune sărmanul vameș? Păcătos notoriu prin însăși 
ocupația sa. Dar fariseul minte. Se minte pe el însuși, îl minte pe Dumnezeu. 
Păcatele pe care el le vede la ceilalți nu sunt atât de grave ca păcatul lui. El 
suferă de păcatul slavei deșarte, suferă de mândrie. Un păcat ce se naște 
din frumusețe trupească, bogăție, inteligență, pozițe socială sau, mai grav, 
cum spune Sfântul Ioan Casian: „se umflă de dorința unui renume deșert 
pentru bunuri duhovnicești și ascunse.”

Oricât ar fi omul de îmbrăcat în virtuți, diavolul nu se sperie de el. Spune 
Sfântul Ioan Scărarul: „diavolul slavei deșarte simte o bucurie deosebită când 
vede că se înmulțesc virtuțile”, căci așa precum „furnica așteaptă ca recolta 
să crească și grânele să se coacă, tot așa și slava deșartă așteaptă să fie 
adunate toate bogățiile noastre duhovnicești.”

Slava deșartă poate ea singură să ia locul celorlalte patimi. Este un păcat 
cu mare putere pentru aceia care se cred credincioși. Este foarte subtilă și 
îmbracă forme variate. Spune Sfântul Ioan Scărarul: „Așa precum soarele 
strălucește la fel pentru toți, tot astfel slava deșartă găsește temei să se bu-
cure de toate lucrările noastre. Astfel, din post îmi fac pricină de trufie, apoi, 
când încetez postul, pentru a nu fi luat în seamă mă slăvesc cu prudența 
mea. Sunt biruit de slava deșartă când port veșminte frumoase, dar găsesc 
trufie când port haine sărmane. Sunt biruit de ea când vorbesc și stăpânit 
de ea când păstrez tăcerea. Ea este asemenea unei capcane cu trei țepușe, 
oricum ai arunca-o, tot rămâne o țăpușă îndreptată în sus.”

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că slava deșartă „este un fel de nebunie 
care tulbură rațiunea, până la delir.” Așadar este o boală, o gravă boală spi-
rituală. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Nu slava este un rău, ci slava 
deșartă.” Omului i s-a dat prin creație să tindă spre slavă, să dobândească 
slava dumnezeiască, prin unirea cu Dumnezeu, nu cu slava omenească. 
„Cel ce se laudă, spune Sfântul Apostol Pavel, în Domnul să se laude.” (I 
Cor. 1, 31) Cel ce se înalță și se admiră pe sine nu mai recunoaște că ceea 

ce este bun în el este de la Dumnezeu. Atitudinea normală ar fi ca atunci 
când am constatat un bine în noi să-l atribuim lui Dumnezeu, să-l vedem ca 
pe un dar al lui Dumnezeu.

„Începutul trufiei este părăsirea lui Dumnezeu și întoarcerea inimii de 
la Cel ce l-a făcut”, spune Isus Sirah (10, 12), pentru că atunci când omul 
se crede mare credincios, nu mai crede de fapt în Dumnezeu, devenind un 
idolatru, ca unul care se face pe sine propriul lui dumnezeu. Atunci când 
ajungem să-L ignorăm pe Dumnezeu, nu e de mirare că ajungem să avem 
gânduri necuviincioase față de semenii noștri.

Fariseul din Templu era atât de orbit de slava deșartă, încât nu observă 
că el se plasează singur, de o parte, iar pe „ceilalți oameni” de cealaltă parte. 
Pentru el nimeni nu-i poate sta alături, pentru că el nu-i „ca ceilalți.” Nu mai 
realizează ce ar fi putut câștiga, fapt ce îl apropie de acela care a devenit 
din înger, demon. 

Păcatul acesta ne paște și pe noi, cei care ne arogăm calitatea de 
„lideri” în ale credinței. De nu vom urma pilda de smerenie a vameșului, 
vom face din efortul nostru așa zis „duhovnicesc”, o nebunie catastrofală 
a propriei noastre slave deșarte. Fugind de orice iluzie și văzându-ne așa 
cum suntem cu adevărat, putem ajunge să ne bucurăm chiar și de locul 
cel mai de jos, locul în care ne considerăm de tot nevrednici și cei dintâi 
dintre păcătoși. Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii, a Vameşului şi a 

Fariseului, Sf. Ev. Luca 18, 10-14, Începutul Triodului, Înainte-prăznuirea 
Întâmpinării Domnului, 1 februarie)

smerita cugetare întru toate, iată averea noastră! Iată bogăţia 
noastră! Nu ne trebuie bogăţia nebunilor – adică a acelor ca cel 
din Evanghelie - nu ne trebuie bogăţia care e furată de ici şi de 
colo! Nu ne trebuie casele lor, nici banii lor, nici averile lor!

Bogăţia noastră, averea noastră, tezaurul sufletului nostru este 
dreapta credinţă ortodoxă pe care o atacă – n-aţi văzut? – în toate 
ziarele aproape, o atacă cei care nu sunt ortodocși. Nu ortodocşii, 
să nu credeţi! Toţi cei care vorbesc împotriva Bisericii Ortodoxe 
sunt aceia care nu sunt ortodocşi, cei care cred în bani. Iar pentru 
ca să înjure Biserica Ortodoxă iau mii de dolari. Dar să ştiți, cu 

mâna pe Biblie vă spun, că aceşti bani nici pentru colivă nu o să 
le ajungă! Pentru că nu cu noi se luptă, se luptă cu Hristos, se 
luptă cu Sfânta Cruce, se luptă cu Maica Domnului!”

Vi se pare că părintele se uita ieri pe fereastră, în Primăverii 
sau mai ştiu eu unde când a vorbit aşa? Nici vorbă! Era 1997. Şi 
totuşi, iată că nu am învăţat nimic. Iată că sunt oameni cu nume 
de sfinţi care chefuiesc în post, crezând în aroganţa lor „că-şi 
sărbătoresc numele”, dar uitând, săracii, că hambarele nu ţin loc 
de dragoste.

Mihai Șomănescu
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Pe Florin Benea l-am cunoscut din poveștile frumoa-
se ale colegilor de la SMURD. Irina Szekernyes, medic 
UPU Smurd, îl cunoaște din 2007, de când s-a angajat 
la ISU Colina. Cot la cot, au participat la sute de misiuni 
de salvare. Într-una dintre ele, chiar după Crăciun, rolurile 
aveau să se inverseze, iar paramedicul de 30 de ani se 
confruntă cu primele simptome ale unei boli crunte. 

Era în 26 decembrie 2014, iar ziua nu se anunța 
ușoară. Florin și Irina erau chemați la un accident de tren 
la Negreni. O mamă și doi copii fuseseră loviți de tren 
într-o mașină, iar urmările au fost grave: mama a murit, 
iar cei doi copii, de 9 și 12 ani, erau în stare critică. Ca 
de fiecare dată, medicul Irina Szekernyes și paramedicul 
Florin Benea au făcut tot ce le-a stat în putință să salveze 
victimele.

Înaintea apelului venit prin 112, din jurul orei 10 
dimineața, paramedicul s-a plâns colegei sale de o du-
rere puternică în gât. Nici prin gând nu le treceau celor 
doi că, în următoarea zi, Florin avea să fie diagnosticat 
cu leucemie.

A fost o zi extenuantă pentru cei doi medici.
„Ne-am întors de la locul accidentului la șase, nu am 

mâncat nimic și nu am băut nimic. Cazul a fost foarte greu, 
trei pacienți critici. Au fost și alte echipaje de salvare, dar 
realitatea este că noi ne-am bazat pe noi”, povestește 
Irina.

Între timp, Florin a acuzat și o durere de picior, însă 
nu s-a putut plânge prea mult, trebuia să-i salveze pe 
cei doi copii loviți de tren. Colega lui povestește că, în 
următoarea zi, simptomele s-au agravat, astfel că Florin 
a ajuns pe mâna medicilor de la UPU Cluj. Analizele de 
sânge și primele simptome i-au pus un diagnostic crunt: 
leucemie.

În primele zile, paramedicul a fost internat la Spitalul 
Clinic Județean, deoarece în perioada Sărbătorilor de 
iarnă, Institutul de Oncologie nu preia urgențe medicale. 
A urmat, apoi, transferul la Secția de Hematologie, acolo 
unde urmează un tratament agresiv de chimioterapie încă 
de la sfârșitul anului trecut.

Debutul bolii lui Florin a fost exact cu 2-3 zile înainte 
de Crăciun, au calculat colegii lui medici de la SMURD, iar 
până acum el a fost norocos, deoarece în cazuri similare, 
pacienții au decedat la numai câteva zile de la diagnostic, 
după cum mai spun aceștia.

În cazul său sunt două etape de tratament, iar de-
ocamdată Florin Benea este în prima etapă, cea de 
chimioterapie, sperând că boala va intra în remisie. Câte 
șapte zile de tratament neîntrerupt, timp în care Florin 
este internat într-o cameră izolată de la Oncologie. După 
prima etapă de tratament, însă, boala nu a intrat în remisie, 
astfel că acum el este supus unei alte serii de șapte zile 
de chimioterapie.

atunci când salvatorii au nevoie să fie salvați
Dintr-un pat de la Oncologie, Florin Benea mi-a dat „accept” pe Facebook. Răspunsul lui a venit prompt, 

aproape disperat. Cât ai clipi, fragmente din viața lui se derulează pe wall: băiețelul Tudor, de trei ani, frumoasa 
lui soție Ramona, colegii medici de la SMURD, echipa „antișoc”, alături de care salvează vieți zi de zi. Nici 
urmă de tristețe, dramă sau disperare. În realitate, Florin așteaptă o minune dintr-un salon de spital, despărțit 
printr-un geam de sticlă de vizitatori. Astăzi, el nu mai este salvatorul din uniforma roșie, paramedicul de la 
SMURD, mereu în prima linie de ajutor. Astăzi, întinde la rândul lui o mână, pentru a fi salvat. La doar 30 de 
ani, Florin a aflat că suferă de o formă rară de Leucemie, iar singura șansă de supraviețuire este un transplant 
de măduvă, realizat în străinătate, ale cărui costuri depășesc cu mult venitul său de paramedic.

Singura lui șansă de a supraviețui este, însă, trans-
plantul de măduvă, deoarece la orice formă de leucemie 
apare recăderea.

Câțiva colegi de-ai lui Florin s-au adunat pentru a 
încerca să îl ajute. Cu lacrimi în ochi, Anca Boca, și ea 
paramedic, citește de pe o hârtie câteva cifre: peste 200 
de intervenții pe Descarcerare, peste o mie de interventții 
pe SMURD. Sunt doar niște numere, intervenții la care 
colegul ei a participat în ultimii opt ani, care ascund însă 
un efort de multe ori supraomenesc de a salva vieți.

„Nu e ușor să fii paramedic. Nu mergem la niciun om 
de bine ce îi e, ajungem doar la cei necăjiți”, spune tânăra 
de 29 de ani.

„Florin e foarte implicat. E un om calm, liniștit, iar în 
momentul în care a aflat diagnosticul, nu s-a lăsat afec-
tat. Este optimist, el ne încurajează pe noi. Vorbim cu 
el la telefon, și ne privim printr-un geam. E dureros…”, 
povestește Anca Boca.

„Beni”, așa cum îi spun colegii, speră în continuare că 
se va însănătoși. Îl așteaptă acasă băiețelul Tudor, de trei 
ani, și soția lui, Ramona, asistentă medicală la o clinică 
din Dej, acolo unde locuiește familia Benea.

„Tudor mă întreabă mereu de el. Îi spun că tata e la servi-
ciu. L-a vizitat într-o zi la spital și acum îmi spune în fiecare zi 
să fac mâncare pentru tata”, povestește Ramona. În fiecare 
zi, tânăra își vizitează soțul la Secția de Oncologie.

„Nu e ușor să fii soție de paramedic, dar Florin ne-a 
protejat întotdeauna. Avea intervenții grele, dar niciodată 
nu aducea acasă problemele de la serviciu. Acasă își 
petrecea timpul cu copilul”, adaugă soția lui.

Pentru a-l ajuta, colegii de la Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență și cei de la SMURD pun la cale cam-
panii umanitare, tipăresc afișe și flyere, pregătesc urne 
mobile. Pentru un transplant de măduvă la o clinică din 
străinătate, e nevoie de o sumă impresionantă, de peste 
150.000 de euro, dar este singura șansă reală a lui Florin 
să supraviețuiască.

O altă variantă ar fi o intervenție similară în țară, iar 
costurile să fie suportate de Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate. Medicul Adela Golea, coodonatorul Unității 
de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean 
Cluj s-a implicat la rândul ei în acest caz.

„Din păcate, centrele din țara noastră au o experiență 
redusă pentru o astfel de intervenție. În schimb, sunt 
centre în Europa care au realizat intervenții pe acest tip 
de Leucemie. Este, de fapt, o perioadă de câteva luni de 
tratament, deoarece după ce scade numărul celulelor can-
ceroase, pacientul trebuie să petreacă o perioadă într-un 
spațiu steril, sub tratament. Se realizează transplantul în 
sine, și urmează, din nou, o perioadă de izolare, cel puțin 
trei luni după transplant”, explică medicul.

(urmare în pagina 11)
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Sfinte Mucenice Haralambie,
Ai trăit pe acest pământ (sec. II),
În deplină curăție,
Domnului Hristos slujind.

Preot în Magnezia (Asia Mică),
Al creștinilor îndrumător,
Iar în vremea prigoanei anticreștine,
Un minunat sfătuitor. 

Ești cel mai bătrân mucenic (113 ani)
Pe care toți credincioșii îl cinstesc
Și-n toate bisericile creștine,
Pe 10 februarie te prăznuiesc.

Râvna și puterea credinței
În tot ținutul te-au făcut vestit
Și să păstrezi credința unită,
Ca episcop al Magneziei, ai reușit.

În timpul păstoririi tale,
Numărul credincioșilor a sporit;
Prin zelul propovăduirii tale,
Mulți păgâni s-au convertit.

Au îmbrățișat cu bucurie
Credința adevărată,
Că prin a ta înțelepciune
Mintea le-a fost luminată.

Și-au înțeles cum se cuvine
Cuvântul lui Dumnezeu,
Pe care cu atâta vrednicie,
L-ai propovăduit mereu. 

Luminat de Duhul Sfânt,
Proorocilor și apostolilor ai urmat
Și drumul spre mântuire
Păgânilor ai arătat. 

Ai stat de veghe, ca un adevărat
Ostaș mărturisitor al lui Hristos.
Și multe chinuri ai răbdat
Pentru dreapta credință, bucuros. 

Lucian, guvernatorul,
A fost tare îngrijorat,
Că datorită ție, mulți păgâni 
La creștinism au aderat. 

Și extinderea a împiedica
În Magnezia și împrejurimi
Și-n grația lui Septimiu Sever de-a intra,
A prigonit pe creștini. 

Te-au arestat, Sfinte Haralambie,
Încercând a te sili
Să lepezi credința creștină
Și idolilor păgâni a sluji.

La refuzul tău categoric,
Nici vârsta n-au respectat (113 ani)
Și cu multă sălbăticie
Cumplit te-au mai torturat. 

Cu unghii ascuțite din fier
Pielea ta au jupuit
Și chinuri inimaginabile,
Cu cruzime au scornit,

Pentru a-ți renega credința;
Însă nu au reușit
Și, contrar așteptărilor,
Domnul mai mult te-a întărit.

Ba le-ai mai și mulțumit
Și erai chiar bucuros,
Că rănile pe trupul îmbătrânit,
Sunt sufletului de folos. 

Și au văzut cei de față
Minunea prin care-ai rezistat
Atâtor chinuri bestiale,
Iar tu permanent te-ai rugat. 

Mulți au slăvit pe Dumnezeu
Văzând ce repede te-ai vindecat;
L-au mărturisit pe Hristos
Și închinarea la idoli au lepădat. 

Soldaților Porfirie și Vaptos,
Capetele, pentru asta, li s-au tăiat 
Și chiar Galina, fiica împăratului,
A crezut și s-a botezat. 

Unul dintre căpetenii (Luciu)
Văzând că nu te-ai vătămat
Și cârligele s-au tocit,
El, personal, cu cruzime te-a torturat.

Urgia dumnezeiască
S-a pornit pe bună dreptate
Și mâinile i s-au tăiat 
Din coate, ca secerate.

Guvernatorul Lucian s-a supărat
Și cu-o răutate sporită
Fața ta sfântă a scuipat,
Dar fapta i-a fost și lui pedepsită;

Gura la ceafă i s-a întors
Spre îngrozirea tuturor,
Încât toată cetatea Magnezia
Ți-a solicitat pentru ei ajutor. 

Tu i-ai iertat, Sfinte Haralambie,
Și pentru ei la Domnul te-ai rugat
Văzând că-și recunosc greșeala;
Iar Lucian și Luciu s-au vindecat. 

Lăudând numele tău,
Mulți din popor au alergat
Și-n numele Sfintei Treimi
Cu credință s-au botezat. 

Lucian guvernatorul
Prigoana creștinilor a oprit
Și împăratului Septimiu Sever
Minunile tale-a mărturisit.

Mulțimea era fascinată
Și-atât de mulți ai luminat:
Pe șchiopi, ologi, demonizați,
Nevăzători (de orbire) ai vindecat. 

Prefectul Crispus al Antiohiei,
Fiind el însuși neliniștit 
De extinderea creștinismului,
Pe împărat l-a sfătuit,

Ca-n Antiohia să te-aducă,
Că numai prin moartea ta,
Răspândirea credinței creștine 
Va putea a se stopa. 

Te-au escortat, Sfinte Haralambie,
300 de soldați pe cale.
Te-au umilit și batjocorit,
Punându-ți chiar și zăbale. 

Barba lungă ți-au legat
Însoțitorii cei răi și te-au târât;
Pe-un cal nărăvaș te-au purtat
Și trupul sfânt ți-au jupuit.

Prin gura calului din dreapta 
Un glas acuzator s-a auzit:
„Blestemaților, desfaceți legăturile!”
Că tu pe slujitorii diavolului ai biruit. 

Chinurile cu bărbăție ai răbdat
Și piroanele cu veselie ai primit.
Rugându-te cu sufletul curat
Doar șezând pe cal, l-ai îmblânzit. 

Ostașii lui Sever au încetat 
Pe drum să te mai lovească
Și de-acum te-au dus în liniște,
Doar porunca să o îndeplinească. 

Cu diavolească pornire,
Septimiu Sever rău s-a înfuriat
Și-n piept ți-au înfipt o frigare,
Dar care nu te-a vătămat. 

Văzând și-această minune,
El tactica și-a schimbat
Și cu multă viclenie,
Să te-mblânzească a încercat:

Pe-un tânăr mort la tine au adus,
Dar Dumnezeu le-a arătat
Că, primind tu putere de Sus,
Chiar și pe mort l-ai înviat. 

Pe omul stăpânit de diavol,
Ce 35 de ani l-a tot chinuit,
Tu, printr-un singur cuvânt,
De satana l-ai izbăvit. 

Că ești om dumnezeiesc
Însuși satana a mărturisit;
Nesuferind puterea ta,
Că prin cuvânt tu l-ai zdrobit. 

Chiar și îngerii cerești 
Te numesc alesul lui Dumnezeu,
Iar creștinii pământești
Îți cinstesc numele tău. 

Făcând atâtea minuni,
Împăratul Sever a afirmat:
„Mare este Dumnezeul creștinilor”,
Dar a devenit și mai înverșunat. 

Crezând că prin farmece faci minuni,
Te-a pus idolilor păgâni să jertfești.
Tu ai rămas stâlp neclintit, spunând,
Că numai Domnului Hristos slujești. 

Atunci a poruncit să te omoare
Văzând că nu te poate îndupleca.
Cu pietre au încercat să te doboare
Și cu făclii să-ți ardă barba ta. 

Prin vitejia sufletească,
Focul l-ai întors spre slujitori
Și-a reușit ca să-i pârlească,
Dându-le la toți fiori. 

Tu ai rămas nevătămat
Și neamul creștinesc ai întărit,
Viața veșnică ai câștigat
Și prin credință răul ai biruit. 

Nelegiuitul Sever a înțeles
Că minunile-s de la Hristos,
Iar puterea-i venită de Sus
Și-a devenit și mai furios.

A îndrăznit el a huli
Împotriva lui Dumnezeu
Și împreună cu slujitorii a cârti,
Îndemnați ei de cel rău. 

Fulgere și trăsnete i-au cuprins
Și pământul s-a cutremurat,
Încât Sever și eparhul Crispus 
Să mijlocești pentru ei te-au rugat. 

Cu fierbinți rugăciuni către Domnul,
De osândă i-ai scăpat,
Slobozindu-i pe ei în pace
Și sfătuire bună tu le-ai dat. 

Pe Galina, fiica împăratului,
La credința adevărată ai adus;
Să se lepede de tirania păgânătății,
Tatălui său i-a impus. 

După doar 30 de zile,
Sever iar s-a răzvrătit;
Frâu și zăbale în gură ți-a pus
Și mai mult te-a umilit. 

Prin ale tale rugăciuni,
Pe Galina-n credință-ai întărit
Și toate statuile păgânești,
Cu mâna ei le-a nimicit. 

Rezemându-te de stâlpul cel uscat
Al casei văduvei, el a înverzit
Și prin minune, ramurile,
Casa văduvei au acoperit. 

A doua zi acel pom a și rodit,
Iar văduva și-ai ei vecini,
În dreapta credință s-au întărit
Și s-au botezat în numele Sf. Treimi. 

Pe drumul spre osândă,
Psalmi ai lui David ai cântat.
Și… „Pomenește-mă, Doamne…”,
Ridicând mâinile, ai adăugat. 

Cerurile s-au deschis
Și Domnul puterilor S-a arătat,
Împreună cu mulțime de îngeri
Și-n locașurile drepților te-a chemat. 

Și-atunci dar să tămăduiești El ți-a dat,
De boli și nevoi pe cei ce te cinstesc.
De ciumă și mari necazuri ai scăpat
Pe cei ce cu dragoste te prăznuiesc. 

Chiar fiica împăratului, Galina,
Trupul sfânt l-a uns și l-a înfășurat
În pânze de bună calitate
Și cu mult respect te-a îngropat. (202)

Sfinte Mucenice Haralambie,
Bunule și vrednicule arhiereu,
Roagă-te neîncetat pentru creștini
Preaputernicului nostru Dumnezeu!

Dumitra Groza 
Sursă icoană: 

http://icoane-comenzi.blogspot.ro/

„sfântul sfințit Mucenic Haralambie” 
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Dacă toţi oamenii sunt păcătoşi, iar fiecare păcătos nu 
este altceva decât un fiu risipitor care împrăştie darurile 
primite de la Dumnezeu, înţelegem în felul acesta că 
această pericopă se potriveşte fiecăruia dintre noi, cel 
puţin până la un anumit punct. Dacă darul şi milostivirea 
lui Dumnezeu ne rabdă şi ne învrednicesc şi pe noi să 
facem calea întoarsă către Părintele Ceresc, atunci putem 
spune că această pildă ni se potriveşte în întregime. Dar 
poate sunt totuşi oameni care nu se consideră păcătoşi, 
or fi îngeri? Ne putem întreba, dar şi o parte dintre îngeri 
au căzut în păcatul mândriei şi au devenit diavoli, sau 
poate nu are Cuvântul lui Dumnezeu dreptate când spune 
prin gura prorocului Isaia, reluat apoi de Sfântul Apostol 
Pavel, care zice: „Toţi s-au abătut, împreună, netrebnici 
s-au făcut. Nu este cine să facă binele, nici măcar unul 
nu este” (Rm. 3, 12), sau în versiunea Septuaginta, a 
Vechiului Testament, unde se spune că nimeni nu este 
curat faţă de întinăciunea păcatului, specifică condiţiei firii 
omeneşti căzute: „Nimeni, chiar dacă-i va fi viaţa o zi doar 
pe pământ” (Iov 14, 4). Aşadar, dacă suntem sinceri cu 
noi înşine, deşi am întâlnit în experienţa pastorală oameni 
care, după o viaţă trăită departe de Dumnezeu, au ajuns 
să zică „nu au nici un păcat, că nu au omorât pe nimeni”, 
ca şi cum acesta ar fi singurul păcat!!!; și chiar şi acest 
păcat îl putem avea, gândindu-ne că, dacă nu am omorât 
pe cineva trupeşte prin crimă, avort sau pilule antibaby, 
poate am omorât pe cineva sufleteşte prin păcatul săvârşit 
de noi, prin exemplul rău pe care l-am dat sau prin ne-
păsarea noastră. Deci, dacă suntem sinceri cu adevărat, 
înaintea Celui Căruia sunt descoperite toate, 
ne dăm seama că nu este zi sau chiar clipă 
în care să nu greşim cu ceva, fie prin faptă, 
cuvânt sau gând, ori prin posibilitatea pe 
care am avut-o de a face un bine, pe care 
însă nu l-am făcut, şi atunci, cine poate zice 
că nu are păcat? Dacă am înţeles până aici 
că nu putem fi fără păcat, să dăm slavă lui 
Dumnezeu în toate zilele vieţii noastre, că 
ne-a lăsat unul dintre cele mai mari daruri, 
fără de care nimeni nu s-ar putea mântui şi 
anume: posibilitatea întoarcerii către El prin 
pocăinţă sau căinţă, asemenea fiului risipitor 
din Sfânta Evanghelie de astăzi. 

În această a treia Duminică din peri-
oada pregătitoare pentru post, Pilda Fiului 
Risipitor, a întoarcerii lui, ne descoperă pocăinţa ca o 
întoarcere din exilul păcatului. „Fiul risipitor, ni se spune, 
a plecat într-o ţară îndepărtată, cheltuind toţi banii pe care 
îi avea. O ţară îndepărtată! Această definiţie a condiţiei 
noastre umane, pe care trebuie să ne-o asumăm şi să 
ne-o împropriem atunci când începem să ne apropiem de 
Dumnezeu, este unică. Un om care nu a trecut niciodată 
prin această experienţă, fie ea chiar şi foarte scurtă, care 
nu a simţit niciodată că este înstrăinat de Dumnezeu şi 
de adevărata viaţă, nu va înţelege niciodată care este 
esenţa creştinismului. Şi acela care se simte perfect 
„acasă” în această lume şi în viaţa ei, care niciodată nu 
a fost atins de dorinţa după altă Realitate, nu va înţelege 
ce este pocăinţa. Pocăinţa este adesea identificată cu o 
înşiruire rece şi „obiectivă” a păcatelor şi a greşelilor, ca 
un act de pledoarie pentru vinovăţie în faţa unei acuzaţii 

juridice. Spovedania şi dezlegarea de păcate sunt privite 
ca fiind de natură juridică, dar ceva esenţial este omis, 
ceva fără de care nici spovedania şi nici dezlegarea de 
păcate nu au nici o semnificaţie sau putere reală. Acest 
„ceva” este chiar sentimentul de înstrăinare de Dumne-
zeu, de bucuria comuniunii harice cu El, de la adevărata 
viaţă creată şi dată de Dumnezeu. Este uşor, într-adevăr, 
să mă spovedesc că nu am postit în zilele rânduite, că 
nu mi-am făcut rugăciunile sau că m-am mâniat. Este un 
lucru diferit, totuşi, acela de a realiza dintr-o dată că am 
pângărit şi că mi-am pierdut frumuseţea sufletească, că 
sunt departe de adevărata mea casă, de adevărata mea 
viaţă, şi că ceva preţios, curat şi frumos a fost rupt fără 
speranţă în structura intimă a existenţei mele. Aceasta şi 
numai aceasta este pocăinţa, dorinţa adâncă de a te reîn-
toarce, de a te înapoia, de a recăpăta căminul pierdut. Eu 
am primit de la Dumnezeu bogăţii minunate: întâi de toate 
viaţa şi posibilitatea de a mă bucura de ea, de a o umple 
de sens, de dragoste şi cunoaştere; apoi — în Botez — 
noua viaţă a lui Hristos Însuşi; darul Sfântului Duh, pacea 
şi bucuria Împărăţiei veşnice. Am primit cunoaşterea lui 
Dumnezeu şi prin El cunoaşterea întregii Creaţii şi puterea 
de a fi Fiul lui Dumnezeu. Şi toate acestea le-am pierdut, 
toate acestea le risipesc în tot timpul, nu numai prin „pă-
catele” şi „greşelile” personale, ci prin păcatul păcatelor: 
îndepărtarea dragostei mele de la Dumnezeu, preferând 
„ţara îndepărtată” în locul minunatei Case a Tatălui. 

Dar Biserica este aici ca să-mi amintească de ceea 
ce am părăsit şi am pierdut. Şi aşa cum ea îmi reamin-

teşte, îmi amintesc şi eu: „De la părintească slava Ta 
depărtându-mă neînţelepţeşte”, spune Condacul acestei 
zile, „întru răutăţi am risipit bogăţia care mi-ai dat. Pentru 
aceasta glasul desfrânatului aduc Ţie: Greşit-am înaintea 
Ta, Părinte îndurate! Primeşte-mă pe mine, cel ce mă 
pocăiesc, şi mă fă ca pe unul din slujitorii Tăi”. Şi atunci, 
când îmi amintesc, găsesc în mine dorinţa şi puterea de 
a mă reîntoarce; „...mă voi întoarce la Tatăl Meu plân-
gând cu lacrimi: primeşte-mă ca pe unul din slujitorii Tăi” 
(Alexander Schmemann, Postul cel Mare, trad. Andreea 
Stroe şi Laurenţiu Constantin, Ed. Univers Enciclopedic, 
Buc. 1995, pp. 22-23).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii, a întoar-
cerii Fiului Risipitor, Sf. Ev. Luca 15, 11-32, 8 februarie)

Sursă icoană: Sfânta Evanghelie

Întoarcerea către dumnezeu!
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- Ia te uită! Popa merge cu Mercedesul. Bine o 
mai duc popii ăştia! Prostesc lumea, se distrează 
noaptea prin karaoke, umblă cu Mercedesuri! Da’ 
la biserică vorbesc de sărăcie, de neiubirea de 
arginţi! Făţarnicii!

Nu o singură dată am auzit asemenea cuvinte. 
Poate, într-o oarecare măsură, sunt justificate. Dar, 
am să vă spun o istorie…

Părintele despre care vreau să vă povestesc 
are două case, are Mercedes, şi uşor poate deveni 
centrul atenţiei şi bârfei de genul celei arătate mai 
sus. Dar…

S-a căsătorit când avea 19 ani, din dragoste 
pură ca lacrima. Erau ambii studenţi în anul trei la 
Facultatea de Limbi Străine. Când s-a născut fiica 
mai mare, erau deja în anul patru. Tatăl a îmbinat 
studiile cu munca. Nu s-a ferit de lucru, a muncit 
mereu, numai să aibă cu ce să-şi crească copilul 
şi să-şi asigure tânăra familie. A muncit prin piaţa 
centrală, vânzând îngheţată, ceai, apoi a muncit 
profesor de engleză la o Şcoală Polivalentă Pro-
fesională. Seara făcea meditaţii de engleză la 
domiciliu, aducându-le copiilor lumina cunoştinţei 
şi speranţa unui viitor dotat – aşa cum o doreau 
părinţii micilor învăţăcei.

Între timp, fetiţa creştea la bunei, pentru că 
mama şi tata erau studenţi şi munceau, de aceea, 
veneau acasă noaptea târziu.

După facultate, cei doi au activat ca tineri speci-
alişti, predând limbile străine la diferite universităţi 
şi traducând pentru diferite agenţii de traduceri. Nu 
aveau casa lor proprie, locuiau la gazdă. Fetiţa deja 
era cu ei, mergea la grădiniţă şi visa – împreună 
cu părinţii – la o căsuţă, „măcar iată aşa de micuţă, 
dar a noastră să fie!”.

Au văzut într-o zi un anunţ, se vindea o casă 
în suburbie, preţul era foarte mic, dar nici aceşti 
bani nu-i aveau. S-au sfătuit cu părinţii şi au primit 
asigurarea că vor fi susţinuţi. Deci, au mers de au 
văzut „căsuţa de vis”.

Căsuţa stătuse vreo 10 ani nelocuită, se afla 
într-un sat fără drum, grădiniţă, şcoală, farmacie, 
magazin. Cea mai apropiată staţie de autobuz era 
la 3 kilometri distanţă. Dar aceasta nu i-a oprit pe 
tineri. Au cumpărat-o cu ajutorul părinţilor.

Ani la rând au mers cu bicicleta până în satul 
vecin, unde luau autobuzul şi se deplasau spre 
capitală. Iarna şi vara, în soare şi ploaie, în vânt 
şi viscol, făceau naveta împreună cu fetiţa, care 
mergea la grădiniţă, apoi la şcoală. Greutăţile nu-i 
speriau, au muncit cu insistenţă.

Cu timpul, au cumpărat o Lada veche. Puteau 
merge cu ea numai atunci când drumul era uscat 
sau îngheţat, iar dacă ploua sau era viscol mare, 

nu puteau să o scoată din ogradă. Aceasta nu-i 
oprea, mereu s-au deplasat spre oraş şi au muncit 
– dar cum altfel? Fetiţa mergea cu ei dimineaţa, cu 
maşina, iar la amiază venea acasă, pe jos, indife-
rent dacă ploua sau ningea. Iar întorcându-se de 
la muncă, părinţii se bucurau mult, când vedeau 
luminiţa aprinsă în căsuţă – deşi în jur totul era 
cuprins de beznă, pentru că nu prea se găseau 
oameni curajoşi, dornici de a locui în acel cătun, 
în condiţii spartane.

Credinţa i-a ţinut, familia tot timpul a mers la 
biserica din satul vecin. Tăticul chiar a fost invitat 
să cânte în strană. A trecut ceva timp, şi părintele 
paroh i-a dat binecuvântare să meargă la teologie. 
Tânărul a făcut studiile, le-a absolvit, dar continua 
să muncească la oraş. Deja aveau o altă maşină 
– era nespus de greu fără automobil în acea de-
părtare de civilizaţie.

Într-o zi părintele paroh l-a trimis pe tânărul te-
olog la Vlădica, cu recomandarea de hirotonisire. 
Din pronia lui Dumnezeu, cu uşurinţă a trecut comi-
siile, deşi era abia în anul doi de studii la teologie. 
Acum e preot, slujeşte în acea parohie, alături de 
duhovnicul său, părintele paroh. Dar nu a încetat 
să muncească şi la oraş. În timpul săptămânii face 
traduceri, iar de sărbători şi duminicile slujeşte în 
sat.

Între timp, Dumnezeu a trimis familiei încă 
doi copii. Acum casa e plină de oameni, strigăte, 
râsete, plâns, împăcare, zâmbete, îmbrăţişări… 
Maşina cea veche se tot defecta, şi părintele nostru 
a decis să ia ceva de nădejde. Prietenii l-au sfătuit 
să ia un Mercedes. Nu avea prea mulţi bani, de 
aceea, a luat o maşină de 25 ani, că „Mercedesul 
tot Mercedes rămâne”, îi spuneau prietenii.

Tot prietenii l-au sfătuit să ia un credit şi să cum-
pere o casă în satul cel mare, unde slujeşte. Familia 
a pus în gaj căsuţa cea veche şi şi-a asumat pova-
ra creditului. Acum au două case. Nu locuiesc în 
cea nouă – ea e nefinisată şi necesită încă foarte 
multă muncă şi investiţii, însă toate finanţele sunt 
îndreptate spre achitarea creditului.

Drumurile lungi şi frigurile şi-au lăsat amprenta 
asupra sănătăţii celui mai firav membru al familiei – 
fetiţei. Ea s-a îmbolnăvit grav şi necesită tratament 
costisitor. Familia se vede nevoită să vândă ambele 
case – chiar dacă ele sunt „îngheţate” de credit. 
Mercedesul le este de mare ajutor, pentru că acum 
ca niciodată sunt nevoiţi să facă naveta…. Lumea 
nu cunoaşte aceste detalii, ci vede doar Mercede-
sul. Alb. Frumos. Şi pe popa la volan…

Pr. Constantin Cojocaru, 
http://preotconstantincojocaru.blogspot.com

 sursa: ortodoxia.md

Popa şi Mercedesul – o poveste… reală

oracolele, persoane poseDate De Diavoli
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Păhărelul cu nectar

Copile, ninge astăzi liniştit,
Din vremuri ce tu nu le-ai apucat,
Când, din cuvinte vii, s-a zămislit
Acest poem al Iernii minunat.

De aripi albe iar se umple zarea
Şi sufletul devine mai uşor,
E timpu’-acum să afli cum ninsoarea
Trimite veşti din ceruri tuturor.

Opreşte-te din joacă pentru-o clipă,
C-un fulg de nea mirarea ţi-o împarte,
Şi, de-o să simţi pe umăr o aripă,
Să ştii că e un înger de departe.

De îţi e cald acum şi îţi e bine,
De poţi să ţii în mâini o jucărie,
E pentru că un înger, lângă tine,
Ajunse iar, la ceas de bucurie.

ninge blând

un înger de departe
E cerul plin de fulgi ce strălucesc,
În dansul lor, pe raze de lumină
Şi-n inimi calde toţi se regăsesc,
Primind pe Cel Ce-n taină o să vină.

Şi tu, ca orice suflet, te-ai născut
A doua oară,-n ieslea cea curată,
Când mama ta în braţe te-a ţinut
Şi ţi-a cântat colinde de-altădată…

Ninge blând peste oraşul
ce ameninţă spre cer,
strângând cu o mână rece,
gârbov, 
un baston de fier.

Ninge ca făcând în ciudă
gerului necruţător
şi-unui vânt ce tot alungă,
sprinteni, fulgii 
din decor.

Ninge ca şi cum o barbă
de zăpadă, ce minune, 
până la pământ i-ar creşte
unui sfânt
în rugăciune.

Din străfundul unei inimi,
ninge, ori din-naltul minţii;
ca din ochii unui prunc
ce-şi descoperă
părinţii.

Ninge şi e totul alb
şi nimic nu se mai poate
peste câte daruri scumpe
i-au fost lumii, din cer
date...

Elia David
http://colindesicantecedecraciun.blogspot.ro/
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La începutul acestei perioade de mare încărcătură duhovni-
cească, în care ne aflăm credincioşii, care ne pregătim pentru 
Postul Mare, ne întâlnim cu o Evanghelie ce ne pune înainte un 
eveniment viitor, evenimentul final al creaţiei, dar al cărui verdict 
îl lucrăm în fiecare clipă, în fiecare zi şi în fiecare perioadă din 
viaţa noastră. Sfinţii Părinţi au rânduit citirea acestei pericope 
din Sfânta Evanghelie în care auzim despre Înfricoşătoarea 
Judecată, pentru a nu nesocoti milostivirea lui Dumnezeu, 
transformându-o în nepăsare, crezând că este de ajuns credinţa 
fără confirmarea acesteia prin faptele bune, prin faptele iubirii de 
aproapele cu care Mântuitorul Hristos Se identifică. Prin aceas-
tă judecată finală şi ultimă se evaluează libertatea noastră ca 
persoane, faptele pe care noi le-am făcut în istoria vieţii noastre 
pământeşti. Dacă, la prima Sa venire, Domnul nostru Iisus Hris-
tos a venit pentru mântuirea lumii, „Căci n-a trimis Dumnezeu pe 
Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, 
prin El, lumea” (In. 3, 17), de data aceasta, la a doua Sa venire, 
nu va mai veni să mântuiască, ci să cântărească, să judece şi 
să despartă pe cei ce L-au primit şi au crezut în arătarea Lui 
de cei ce nu L-au primit şi nu au crezut în arătarea Lui, căci de 
aceea mărturisim în Simbolul credinţei, articolul 8: „Şi iarăşi va 

să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va 
avea sfârşit”. Cu toate că Judecata va avea loc la a doua venire 
a Domnului, şi acesteia i se va supune toată făptura, întreaga 
creaţie, atât oameni, cât şi îngeri, totuşi Sfânta Evanghelie spu-
ne că cei care nu au crezut şi au făcut fapte rele, au fost deja 
judecaţi, şi dacă ne gândim că fiecare ne-am hotărât verdictul 
în funcţie de cum am primit Întâia venire a lui Hristos Domnul, 
nu avem decât a crede în ceea ce ne spune Sfânta Evanghelie: 
„Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a şi fost 
judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia-Născut, Fiul 
lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că Lumina a venit în 
lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina. Căci 
faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăşte Lumina şi nu 
vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel 
care lucrează adevărul vine la Lumină, ca să se arate faptele 
lui, că în Dumnezeu sunt săvârşite” (In. 3, 18-21). 

Această judecată este strâns legată de sfârşitul acestei lumi, 
al cărui chip trece sau de înnoirea lumii şi de învierea morţilor 
care sunt cauzate de venirea lui Hristos. „Sfânta Scriptură şi 
Sfinţii Părinţi vorbesc de o judecată pe care o va face Hristos 
îndată după a doua venire a Lui şi după învierea morţilor, într-o 
atmosferă de mare solemnitate. Conform unor texte din Vechiul 
Testament (Dan. 7, 9-10) şi din Noul Testament (Mt. 25, 31-46; 
Apoc. 20, 11), Hristos va face judecata şezând pe tron. După 
Apocalipsă, însăşi judecata aceasta provoacă sfârşitul lumii. 
Daniel vorbeşte de scaune, iar pe unul din aceste scaune şade 

despre Judecata Înfricoşătoare!
Cel vechi de zile. Cineva, „ca un Fiu al omului”, vine înaintea 
Celui vechi de zile şi primeşte de la El stăpânirea (Dan. 7, 9-14) 
… Criteriul judecăţii va fi practicarea sau nepracticarea iubirii de 
oameni, care-şi are temelia fermă în vederea lui Dumnezeu prin 
om, în înrădăcinarea lui în Dumnezeu, în înţelegerea semenului 
ca chip al lui Dumnezeu. Prin aceasta însuşi cel ce iubeşte se 
realizează ca chip al lui Dumnezeu, ca om adevărat. Căci el, 
iubind pe alţii, conlucrează cu Dumnezeu şi se uneşte cu Dum-
nezeu în lucrarea Lui, iar prin aceasta se actualizează el însuşi 
deplin ca om. Diferitele forme sau trepte statornice ale iubirii 
sunt virtuţile. Prin acestea omul dă chip uman lui Dumnezeu în 
Sine, adică lui Hristos, Care a dat mai mult decât oricine chip 
uman lui Dumnezeu în Sine. De aceea, Dumnezeu Tatăl dă lui 
Hristos să facă judecata oamenilor (Dan. 7, 12), pentru ca Hris-
tos Însuşi să constate în ce măsură cei examinaţi au chipul Lui 
întipărit în ei, s-au făcut asemenea Lui şi au realizat prin aceasta 
omul adevărat în ei, ceea ce nu s-a putut face fără trăirea lor 
în comuniune cu El. Hristos îi va socoti în chipul Lui pe cei ce 
au iubit pe oameni ca El, pe cei ce L-au iubit în oameni pe El, 
căci aceasta le-a dat puterea să iubească. El ne va cerceta în 
ce măsură am lucrat ca El, identificându-ne cu El, precum S-a 
identificat El cu oamenii. În mod special Hristos ne-a asigurat de 
identificarea Sa cu cei obidiţi şi va cerceta întrucât L-am iubit în 
aceştia. El a declarat că la fericirea de veci, care stă în comuni-
unea desăvârşită cu Dumnezeu şi cu semenii şi, prin aceasta, 
în împărtăşirea de infinita plenitudine spirituală a totului, va trece 
cel ce a plecat de aici în tensiunea după această comuniune, 
cel ce a văzut în semenul cel mai obidit valoarea lui nesfârşită, 
faţa de adâncimi nesfârşite a lui Dumnezeu oglindindu-Se în 
acela şi ţinându-l legat de Sine, şi a cinstit acest chip, această 
oglindă a lui Dumnezeu, căutând să-l scape de neajunsurile şi 
de umilinţele aruncate asupra lui de nepăsarea păcătoasă a 
semenilor săi, de chipul acestei lumi ce poartă urmările păcatului, 
de ignoranţa şi de slăbiciunile lui proprii ei. 

Cine iubeşte cu adevărat pe om vede în el întrucâtva pe 
Cel ce îl transcende pe om, vede pe Dumnezeu în care îşi are 
omul temeiul şi izvorul puterii sale de cunoaştere şi de iubire. Şi 
iubeşte cu adevărat pe om ca om, cel ce iubeşte pe cel dispreţuit 
şi nesocotit de toţi; aceluia i s-a revelat suprema valoare ascunsă 
a omului. Cel ce dă atenţie numai celor aflaţi în situaţii bune, 
îi respectă nu pentru că sunt oameni, ci pentru vreun interes 
propriu, nu iubeşte pe om ca om, spre deosebire de cel ce se 
apleacă cu dragoste spre semenii săi obidiţi şi în situaţii grele. 
Pe de altă parte, în mod deosebit omul obidit îşi descoperă sub 
razele de atenţie ale semenului său umanitatea lui profundă 
şi deci pe Dumnezeu în el. Ceilalţi se îngâmfă şi mai mult de 
cinstirile ce li se dau, acoperindu-şi umanitatea autentică şi pe 
Dumnezeu în ei şi lăsând nerealizată comuniunea. Apoi, în omul 
care strigă cu glas sau fără glas, dar în mod sfâşietor după ajutor, 
sau în ochii lui stinşi de durere, strigă sau priveşte Hristos Însuşi 
în chip mai pătrunzător spre inima semenilor, pentru că suferinţa 
ca sensibilitate mai ascuţită umană e un mediu mai adecvat al 
revelării lui Dumnezeu, Care urmăreşte şi El trezirea sensibilităţii 
umane. Cei împovăraţi şi îndureraţi ne sunt astfel un ajutor cu 
mult mai eficient dat de Hristos pentru intrarea în relaţie cu El, 
pentru trezirea noastră” (TDO, 3, p. 290-293).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, a Lăsatului 

sec de carne, Sf. Ev. Matei 25, 31-46, 15 februarie)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Un tânăr oarecare creştea armonios,
Căci trupul pe-al său suflet nu îl trăgea în jos.
Cu zâmbetul pe buze muncea şi se ruga
Şi-o rază de lumină lăsa în urma sa.

Semenilor care cădeau din rostul lor,
Cu fapta şi cu sfatul sǎrea în ajutor.
Nu judeca pe nimeni de-s buni ori de sunt răi;
Şi toţi erau la dânsul iubiţii fraţi ai sǎi.

Slujea fǎrǎ ispitǎ, bogaţi şi pe sărmani,
Iubea deopotrivă, prieteni ori duşmani,
Nu vrea răsplata lumii, căci unicul folos,
Era să fie parte din turma lui Hristos.

În nopţile de veghe, la rugile fierbinţi,
Găsi înţelepciune în viaţa celor sfinţi,
Ca lui Hristos sǎ-I deie suprema sa slujire;
Şi s-a retras din lume la Sfânta Mănăstire.

Cum nu găsea la dânsul nici umbră de arţag,
Egumenul cel aspru îl cerceta cu drag,
Cum creşte-n ascultare, smerindu-se mereu,
Că-L lua prezent în toate pe Bunul Dumnezeu.

Întâiul fiind la muncă şi ultimul la masă,
Avere având numai nepreţuita-i rasă
Şi Sfintele Scripturi spre bună îndrumare,
Citite-n nopţi de veghe la oarba lumânare.

Se străduia cu trudă să prindă-nţelepciune
Jertfindu-se pe sine în post şi rugăciune.
Văzându-l fraţii vârstnici ce blând e şi smerit,
După un timp de probă, ei toţi l-au îndrăgit.

Şi vorba se tot duse, ca-n vremea de cules,
Cât se sfinţeşte-n toate călugărul ales,
Iar dracii-n a lor cete cădeau în disperare
Că-n orice ispitire el se sfinţea mai tare.

Şi-atuncea Scaraoţchi, cu chipul de mangal
Intră şi el în luptă, luând totul personal,
Se preschimbă de-ndată în chip de arhiereu,
Ca pelerin ce-l caută pe Bunul Dumnezeu,

C-o vorbă la egumen ţinti mârşava-i nadă,
C-ar vrea, doar pentru-o clipă, pe cel sfinţit să-l vadă.
Călugărul cel tânăr în aspră priveghere,
În şirul de metanii găsise mângâiere,

ispitire

am văzut îngeri

Căci lepădat de sine, de trupul stricăcios,
În ruga cea cerească îl levita Hristos.
Chilia austeră, chiar prea sărăcăcioasă
Se umple de mireasmă şi pace luminoasă.

Intrând fără a bate, să-l tulbure cumva,
Să vadă că-l admiră, grăi în stânga sa:
- De-aceea te iubeşte Prea Bunul Dumnezeu,
Bravo, frate dragă, aşa să faci mereu!

**

„Priveşte deci, Vicleanul, ce ură, ce risipă!
Cum ia agoniseala de-o viaţă într-o clipă!
Nu ştiu dacă ispita subjugă idealul;
De-aceea, iubit frate, doar tu îi scrii finalul.

Că lauda adusă, părând nevinovată,
Ce-arată preţuirea ce-i, poate, meritată,
Când crezi că te înalţă îi neglijezi făclia
Ce pârjoleşte tainic cu arma ei: mândria!,

Şi uiţi că din mândrie chiar unsul Lucifer,
Cu oastea de strânsură, s-a prăbuşit din Cer
Şi vrea din a sa ură pură, cei ce-n ispite-i cad
Cu chipul cel de slavă să-l însoţească-n iad!”

Radu Cârstoiu

Debutul unei zile într-o toamnă însorită
M-a fermecat pe loc, fără de grai,
Crezut-am că am fost răpit până la Rai,
Dar totul se-ntâmpla în lumea rătăcită.

Cu toţii erau trişti, notând întreaga nebunie
Din lumea asta fără de habar,
Unde sminteala cucereşte alt hotar
Şi totul se transformă-n anarhie.

De vrei să vezi o faţă îngerească,
Nu e nevoie să-i culegi un câmp de maci.
E suficient să ai o clipă de trezire sufletească
Şi fii atent pe unde mergi şi, mai ales, ce faci.

din „Gânduri pentru fiul rătăcit” 
de Adrian Ștefan Ambrozie
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o adevărată armă duhovnicească, postul
Postul nu este o faptă pe care a adus-o în lumea 

aceasta creștinismul. Se zice despre post că este atât 
de vechi, cât este de vechi omul pe pământ. De când 
este omul pe pământ este și postul, pentru că Dumnezeu 
i-a dat în rai omului o poruncă: „Din toți pomii raiului să 
mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu 
mănânci.” (Facere 2, 16-17) Este o poruncă ce se referă 
la post. De postit a postit Moise pe muntele Sinai, a postit 
Ilie, au postit ninivitenii, David și alții, cum ne istorisește 
Vechiul Testament.

A postit Însuși Mântuitorul 40 de zile, Ioan Botezătorul 
și Apostolii, atunci când au hirotonit preoți prin cetăți cu 
post și rugăciune (F.A. 14, 23). În Antiohia, Sfântul Duh a 
vorbit către cei care posteau, iar Sfântul Apostol Pavel ne 
spune că își petrecea timpul „deseori în postiri.”

Cu trecerea vremii, Biserica a rânduit reguli pentru 
post, pe care le-a recomandat întotdeauna, astfel nelăsând 
la voia fiecăruia când să postească. Când stăm în fața 
postului, stăm de fapt în fața gândului la iertare. Când ne 
întrebăm cum să postim, trebuie să știm cuvintele Mân-
tuitorului: „Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își 
smolesc fețele, ca să arate oamenilor că postesc… tu însă, 
când postești, unge capul tău și fața ta o spală. Ca să nu 
te arăți oamenilor că postești… și Tatăl tău care vede în 
ascuns, îți va răsplăti ție.” (Mt. 6, 16-18) 

La începutul Postului Mare, Biserica ne cheamă din nou 
să intrăm pe calea cea strâmtă, dar atât de frumoasă și 

înaltă, spre a dobândi fiecare mai deplin pe Hristos și harul 
său. Acesta este scopul postului, un scop duhovnicesc, nu 
unul trupesc, un astfel de „post” nu are de-a face cu postul 
creștin, ci cel mult cu păstrarea sănătății. Mulți dintre noi 
căutăm chiar justificări „biblice” pentru neținerea posturilor: 
„Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese 
din gură, aceea spurcă pe om.” (Mt. 15, 11)

Evanghelia acestei Duminici pune în valoare postul și 
valoarea lui spirituală chiar de către Mântuitorul Hristos. 
Hristos rânduiește postul lângă milostenie și rugăciune, 
între „faptele dreptății.” (Mt. 6, 1) El Însuși Își începe 
activitatea ca un nou Moise, postind 40 de zile. Sfântul 
Apostol Pavel spune despre sine: „Îmi chinuiesc trupul 
și îl supun robiei, ca nu cumva propovăduind altora, eu 

însumi să mă fac netrebnic.” (I Cor. 9, 27), iar pe noi ne 
îndeamnă: „Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui 
Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă 
vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, ca pe închinarea 
voastră cea duhovnicească.” (Romani 12, 1) 

Nici Mântuitorul, nici Apostolii n-au pus la îndoială 
valoarea postului. Fățarnicii zilelor noastre pun mereu 
întrebări despre post, negăsindu-i nicio necesitate, nici 
trupească și mai ales duhovnicească.

Sfântul Proroc Isaia îi descrie pe falșii postitori din vre-
mea sa, descriere în care îi vedem parcă și pe „credincioșii” 
de astăzi. „Pentru ce să postim dacă Tu nu vezi? La ce să 
ne smerim sufletul nostru dacă Tu nu iei aminte?” (Isaia 58, 
3) La acestea răspunde Dumnezeu: „Voi postiți, ca să vă 
certați și să vă sfădiți, și vă bateți furioși cu pumnul… Nu 
știți voi postul care-Mi place? zice Domnul. Rupeți lanțurile 
nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor 
asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel 
flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol 
îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine.” (Is. 
58, 4-7) Atunci apar adevăratele roade binecuvântate ale 
postului: „Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea 
ta se va grăbi.” (Is. 58, 8)

Însă Evanghelia ne dă o învățătură mai înaltă des-
pre post, fără precedent în Vechiul Testament, i se dă 
o semnificație eshatologică. În parabola cu mirele și 
nuntașii, Mirele Hristos ne spune că „fiii nunții”, adică noi, 

creștinii, trebuie să postim de dorul și în 
așteptarea Mirelui. Astfel că trebuie să 
suspinăm de dorul Mirelui Hristos nu nu-
mai înfrânându-ne trupul, ci împlinindu-l 
în așteptarea Mirelui. 

Postul adevărat nu înseamnă lipsă, 
ci bogăție. Această lucrare o săvârșește 
Dumnezeu cu orice postitor adevărat, 
cel ce nu are hrana materială, este 
îmbelșugat de Dumnezeu cu hrană 
dumnezeiască. Zice Sfântul Marcu 
Ascetul: „Celui ce flămânzește pentru 
Hristos harul i se face hrană, celui ce 
însetează, băutură prea dulce, celui 
ce tremură de frig, haină, celui ostenit, 
odihnă, celui ce se roagă, încredințare, 
celui ce plânge, mângâiere.” (Despre 
cei ce-și închipuie că se îndreptează 

din fapte)
Este un semn bun pentru noi ca atunci când postul este 

aspru să ni se pară ușor, când trupul se mulțumește cu 
hrană puțină și săracă, când suntem copleșiți de bucuria 
postului, lepădând gândul că ducem greu „zăduful zilei.” 
Atunci postul nu mai înseamnă pentru noi nici foame, nici 
sete, nici osteneală, pentru că Hristos este și hrană și 
băutură și odihnă. Și tocmai pentru că e greu, trebuie să 
ne ostenim și să luăm fiecare crucea postului. Amin. 

Părintele Marius Olivian Tănasie 
(predică la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Lăsa-

tul secului pentru Postul Sfintelor Paşti – a Lăsatului sec 
de brânză, Sf. Ev. Matei 6, 14-21, 22 februarie)

Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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atunci când salvatorii au nevoie să fie salvați

Biserica (ca locaş) şi rânduielile de coMPortaMent

(continuare din pagina 3)
În cazul unei intervenții în țară, singura problemă este 

lipsa unui donator, deoarece Florin Benea nu are rude 
în familie care ar putea să fie donator direct, și atunci se 
apelează la o bancă internațională de donatori, iar aceste 
proceduri implică cheltuieli suplimentare.

„Momentan, transplantul de măduvă nu are un cost 
stabilit la noi în țară și nu se știe cât la sută din costurile 
intervenției ar putea fi suportate de la bugetul CAS”, adau-
gă aceasta. “Este logic că ne gândim să apelăm acolo 
unde există cea mai mare experiență, adică la o clinică 
din străinătate”, conchide coordonatorul UPU Cluj.

Cazul medical al paramedicului Florin Benea a ajuns 
și la urechile fondatorului SMURD, Raed Arafat.

„Urmează să trimitem actele pacientului, pentru a ve-

dea ce poate să facă în continuare. Suntem convinși că 
ne va ajuta, în măsura în care poate. Este de acord să 
folosim imaginea SMURD pentru o campanie umanitară”, 
completează locotenentul Ion Moldovan, șeful ISU Cluj.

„Suntem conștienți că suma pe care trebuie să o 
strângem este exorbitant de mare, dar începem. Cu pași 
mici…”, conchide șeful ISU Cluj.

Cei care doresc să doneze orice sumă de bani pentru 
tratamentul paramedicului Florin Benea, o pot face în 
următoarele conturi bancare, deschise la Banca Transil-
vania, titular Benea Ramona:

Euro: RO36 BTRL EURC RT01 5266 0201
Ron: RO86 BTRL RONC RT01 5266 0201
USD: RO40 BTRL USDC RT01 5266 0201

Sursa: tainacasatoriei.wordpress.com

1. Simbolistica bisericii (ca locaş)

Biserica este locaşul care a înlocuit templul Legii Vechi. 
Aici se află altarul unde Se jertfeşte Mielul lui Dumnezeu, 
Hristos, înlocuind şi desăvârşind mulţimea jertfelor de ani-
male aduse pentru împăcarea oamenilor cu Dumnezeu.

Biserica simbolizează Împărăţia lui Dumnezeu, este 
loc sfânt şi îngeresc, cerul pogorât pe pământ, loc de 
mântuire, de propovăduire a adevărului de credinţă şi de 
desăvârşire morală. Este locul unde oamenii se îndum-
nezeiesc prin  împărtăşirea cu Iisus Hristos.

 2. Alcătuirea bisericii

La început biserica nu avea o formă definită, din pricina 
prigoanelor creştinii ascunzându-se în catacombe. Mai 
târziu, forma locaşului de cult s-a modelat după două 
simboluri: cel al corăbiei şi cel al Sfintei Cruci.

Având ca model Arca lui Noe, corabia simbolizează 
izbăvirea neamului omenesc din potopul patimilor şi din 
furtuna ispitelor şi ancorarea la limanul mântuirii. Sf. Cruce 
simbolizează Altarul jertfei depline a Mântuitorului Iisus 
Hristos pentru mântuirea noastră a tuturor. 

Biserica e alcătuită de obicei din trei părţi: altar, naos 
şi pronaos. La acestea se mai adaugă, la unele biserici, 
pridvorul. Sf. Altar este locul unde se află Sf. Masă care 
simbolizează Tronul lui Dumnezeu şi este locul de jertfă 
al Mântuitorului. În Altar intră numai arhiereul, preoţii, 
diaconii şi paraclisierul şi e despărţit de naos prin iconos-
tas (catapeteasmă). Naosul e locul unde stau, de obicei, 
bărbaţii şi cântăreţii. La cele mai multe biserici peste naos 
se ridică turla. Pronaosul, în vechime locul femeilor, poate 
cuprinde o turlă sau două şi cafasul (balconul de unde 
cântă corul).

3. Reguli de comportament în biserică

La biserică se vine în ţinută curată şi cuviincioasă. În 
timp ce femeile vor purta capul acoperit, bărbaţii vor sta 
descoperiţi.

Pentru a nu crea dezordine şi a nu tulbura slujba, e 
bine să venim mai înainte de începerea slujbei, să ne 
închinăm fără grabă la icoane, să aprindem lumânările 
pentru vii şi răposaţi şi să dăm pomelnicul la Sf. Altar. 
După ce salutăm pe cei din biserică, ne aşezăm în picioa-
re, în genunchi sau în strană, de unde să putem urmări 
cu atenţie cântările şi rugăciunile săvârşite. Regula e că 
bărbaţii stau în faţă, iar femeile în spate, sau bărbaţii în 
dreapta şi femeile în stânga.

Trebuie să ne păstrăm mintea şi inima departe de grijile 
lumeşti, slujind Domnului alături de tot poporul: „Un singur 
glas se cade să fie în biserică; precum suntem un singur 
trup al lui Hristos, aşa şi o singură lucrare este Sfânta 
Biserică, adică, să stăm cu frică, să ascultăm, să luăm 
aminte şi să ne rugăm, căci şi clericii împreună cântă, iar 
noi, toţi, răspundem într-un singur glas”.

După slujba de duminică se cuvine să ne continuăm 
rugăciunea şi studiul duhovnicesc acasă. Dacă e posibil 
participăm şi la slujba vecerniei de după-amiază.

4. Ce nu trebuie să facem în biserică

La biserică nu venim împodobiţi, pudraţi, parfumaţi, cu 
ţinută provocatoare şi indecentă.

După binecuvântarea rostită de preot la începutul 
slujbei nu ne mai plimbăm prin biserică, nu mai vorbim 
cu nimeni, nu glumim, nu râdem, nu privim în stânga şi 
în dreapta, nu ne foim, nu ieşim afară din biserică. În bi-
serică nu se mănâncă, nu se face vânzare şi cumpărare. 
Nu facem gesturi prin care am putea deranja pe ceilalţi de 
la rugăciune, nu cântăm mai tare sau pe altă voce decât 
cântăreţii, nu rostim ecteniile şi rugăciunile pe care le spun 
preoţii şi diaconii.

La altar nu se aduc decât prescuri, vin, ulei, lumânări 
şi tămâie. După sfârşitul slujbei nu mergem la restaurant, 
la petreceri, la întreceri sportive, nu pierdem timpul la 
televizor şi la spectacole ucigătoare de suflet.

Autor: Ieromonah Valentin MÎŢU, 
stareţul Mânăstirii Turnu,Târgşorul Vechi

Lumea Credinței, anul VI, nr. 3 (56) 
Martie 2008, Cuprins: Cum se cuvine
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Duminică, 8 februarie: Fiii risipitori ai acestui veac.
15 februarie: Despre rolul lui Dumnezeu în vindecarea unor 
dependențe/patimi.
22 februarie: Paraclisul Maicii Domnului.

Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.

Rugăciunea a treia, către Sfântul Duh:

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule 
adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul 
robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie, nevred-
nicului, toate câte am greșit Ție astăzi ca un om, 
și nu numai ca un om, ci și mai rău decât necu-
vântătoarele, păcatele mele cele de voie și cele 
fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt 
din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din 
voia cea slobodă și din lene; ori de m-am jurat cu 
numele Tău, ori de L-am hulit în gândul meu, sau 
pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în 
mânia mea, sau am mâhnit, sau de ceva m-am mâ-
niat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, 
sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, 
sau pe fratele meu l-am mâhnit, sau m-am sfădit, 
sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau 
m-am trufit, sau m-am mâniat, sau, stând la rugă-
ciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei 
lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am 
săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, 
sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină 
am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce 
nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu 
am râs, iar păcatele mele sunt ne-numărate, sau 
de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am 
făcut și nu-mi aduc aminte; că acestea toate și mai 
mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne 
și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul 
robul Tău, și mă ușurează, și mă slobozește și mă 
iartă, ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace 
să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul 
și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea-
slăvesc preacinstitul Tău nume, împreună cu al 
Tatălui și cu al Unuia-Născut Fiului Lui, acum și 
pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a patra:

Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în 
această zi cu cuvântul, cu fapta, și cu gândul, ca 
un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu 
pace și fără mâhnire dăruiește-mi. Pe îngerul Tău 
cel apărător trimite-l să mă acopere și să mă pă-
zească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și 
al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și 
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii 
vecilor.Amin.

Rugăciunea a cincea:

Doamne, Dumnezeul nostru, în Care credem și al 
Cărui nume mai mult decât tot numele Îl chemăm, 
dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce 
mergem spre somn; păzește-ne de toată nălucirea 
și, fără întunecată dulceață, potolește pornirea 
poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne 
dă în curăție a viețui cu lucrurile și cuvintele, ca, 
dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din 
binele Tău cel făgăduit, că binecuvântat ești în 
veci. Amin.

Rugăciunea a șasea, 
către Sfânta Născătoare de Dumnezeu:

Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născă-
toare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, 
varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre 
pătimașul meu suflet și, cu rugăciunile tale, mă 
îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a 
vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine 
raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Năs-
cătoare, care ești una curată și binecuvântată.

doxologia.ro

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea domnului”

din rugăciunile serii


