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Editorial

Vindecarea slăbănogului de 38 de ani

Sfânta Evanghelie rânduită de Sfânta noastră Biserică
ne pune înainte o minune făcută de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu un om suferind de 38 de ani.
În primul rând, trebuie să avem în vedere că această
minune are loc în Ierusalim, la scăldătoarea Vitezda, nu
departe de Templul cel Sfânt, loc în care Dumnezeu Își
făcea simțită prezența prin îngerul care venea să aducă
vindecarea prin intermediul apei pe care o mișca în așa
măsură încât să fie observată de bolnavii: orbi, șchiopi,
slăbănogi (paralizați), care așteptau această mișcare,
iar acela dintre ei care reușea să intre primul se vindeca
indiferent de gravitatea bolii. Trebuie să remarcăm însă că
numai unul și cel care intra întâi se vindeca, să fie acesta
un îndemn pentru fiecare dintre noi, ca și pentru aceia,
să ne apropiem înaintea tuturor de lucrarea și sfințenia
lui Dumnezeu, întocmai ca într-o competiție, dorindu-ne
să fim primii, căci nevoința duhovnicească, precum orice
competiție, are și ea niște reguli bine definite, care trebuiesc respectate: „Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia
cununa, dacă nu s-a luptat după regulile jocului” (2 Tim.
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

2, 5), sau „Nu știți voi că acei care aleargă în stadion, toți
aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergați așa ca să-l
luați. Și oricine se luptă se înfrânează de la toate. Și aceia,
ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi, nestricăcioasă. Eu,
deci, așa alerg, nu ca la întâmplare. Așa mă lupt, nu ca
lovind în aer, ci îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei;
ca nu cumva, altora propovăduind, eu însumi să mă fac
netrebnic” (I Cor. 9, 24-27). Dar și cu diferența că, spre
deosebire de orice competiție unde numai unul ia premiul
I, în cazul celei duhovnicești, Dumnezeu are de dat premiul I pentru toți cei care s-au ostenit pentru el. Desigur
că fiecare își va primi plata pe măsura ostenelii sale, de
aceea Mântuitorul spune că: „În casa Tatălui Meu multe
locașuri sunt” (In. 14, 2), iar Sfântul Marcu Ascetul spune
că: „Domnul, vrând să arate că orice poruncă e o datorie,
iar, pe de altă parte, că înfierea se dă oamenilor în dar
pentru sângele Său, zice: „Când veți fi făcut toate cele
poruncite vouă, ziceți: Slugi netrebnice suntem și ceea
ce am fost datori să facem, aceea am făcut” (Luca 17,
10). Deci Împărăția cerurilor nu este plata faptelor, ci harul
Stăpânului, gătit slugilor credincioase. Robul nu cere slobozirea ca plată, ci mulțumește pentru ea, ca un îndatorat,
și o primește în dar. Hristos a murit, după Scripturi, pentru
păcatele noastre și celor ce Îi slujesc bine, le dăruiește
slobozirea. Căci zice: „Bine, slugă bună și credincioasă,
peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune;
intră întru bucuria Domnului tău” (Matei 25, 21). (Despre
cei ce-și închipuie că se îndreptățesc din fapte, 2-4), sau
„Când auzi Scriptura zicând că Dumnezeu „va răsplăti
fiecăruia după faptele sale” (Ps. 61, 13), să nu înțelegi că
e vorba de fapte de o vrednicie egală cu gheena sau cu
Împărăția, ci că Hristos va răsplăti faptele necredinței în
El sau ale credinței, nu ca un schimbător care cântărește
prețul lucrurilor de schimb, ci ca Dumnezeu, Ziditorul și
Răscumpărătorul nostru. Cei ce ne-am învrednicit de
baia nașterii de-a doua săvârșim faptele bune nu pentru
răsplată, ci pentru păzirea curățeniei date nouă.
Tot lucrul bun, pe care-l săvârșim prin firea noastră,
ne face să ne reținem de la răul contrar, dar nu ne poate
adăuga un spor de sfințenie, fără har. Cel ce se înfrânează
se reține de la lăcomia pântecelui; cel ce disprețuiește
avuția, de la zgârcenie; cel liniștit, de la vorbărie; cel curat,
de la iubirea de plăceri; cel cuviincios, de la desfrânare;
cel ce se ajunge cu ce are, de la iubirea de argint; cel
blând, de la turburare; cel cu cuget smerit, de la slava
deșartă; cel supus, de la iubirea de vrajbă; cel ce mustră,
de la fățărie. De asemenea, cel ce se roagă e străin de
deznădejde; săracul, de multă avuție; mărturisitorul, de
tăgăduire; mucenicul, de slujirea la idoli. Vezi cum toată
virtutea săvârșită până la moarte nu e altceva decât
reținerea de la păcat. Iar reținerea de la păcat e un lucru
al firii, nu ceea ce aduce răsplata Împărăției. Omul de-abia
păzește cele ale firii lui. Hristos însă, prin cruce, dăruiește
înfierea” (Ibidem, 22-26).
(continuare în pagina 2)
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Vindecarea slăbănogului
de 38 de ani

(urmare din pagina 1)
Dar intrarea în Împărăție se va face pe măsura ostenelii, adică fiecare va intra mai mult sau mai puțin: „Acestea
le-am spus nu nesocotind cele viitoare, nici hotărând că
aici este răsplata obștească, ci fiindcă trebuie să avem
întâi harul Duhului Sfânt lucrând în inimă și apoi să intrăm, pe măsura vredniciei noastre, în Împărăția cerurilor.
Aceasta descoperind-o și Domnul a zis: „Împărăția cerurilor este înăuntru vostru!” (Luca 17, 21). Dar a spus-o și
Apostolul: „Credința e adeverirea celor nădăjduite” (Evr.
11, 1); și iarăși: „Alergați așa ca să o luați” (1 Cor. 9, 24);
și iarăși: „Cercetați-vă pe voi înșivă de sunteți în credință.
Sau nu cunoașteți că Iisus Hristos locuiește în voi? Afară
numai dacă nu sunteți creștini netrebnici” (2 Cor. 13, 5)
(Ibidem, 149).
Un alt lucru care trebuie remarcat este, pe de o parte,
că suferința acestui om putea fi mai scurtă, dacă cineva
din ceilalți colegi de suferință, știindu-l pe el că suferă
mai de mult timp, să-i fi îngăduit lui să se coboare întâi în
scăldătoare, ceea ce nu s-a întâmplat, așa cum remarcă
și slăbănogul, când Domnul îl întreabă dacă dorește să
se facă sănătos, el răspunde că nu are om. Slăbănogirea
acestui om, paralizia sa de atâta timp, este chipul jalnic al
omenirii căzute, care, până la venirea Domnului, nu putuse
fi vindecată de curățirile rituale ale Vechiului Testament ce
se făceau prin intermediul Templului, unde se aduceau
jertfele ce se spălau în scăldătoarea Vitezda. De aceea
Însuși Dumnezeu intervine și tămăduiește paralizia celui
căzut în păcat. Cel vindecat pe loc își ridică patul, nu are
nevoie de o perioadă de vindecare, de convalescență să se
refacă după cei 38 de ani în care toți mușchii i se atrofiaseră
și uitase să mai meargă. „Ia seama să nu mai greșești ca
să nu-ți fie ție mai rău”, îi spune Domnul, ceea ce arată că
suferința sa se datora păcatelor, pe de o parte și pe de alta
înseamnă că, dacă omul nu se îndreaptă nici după ce Însuși
Dumnezeu a intervenit, suferința ce-l așteaptă poate fi mult
mai cumplită, poate fi veșnică. Așadar „Să ne apropiem cu
inimă curată, întru plinătatea credinței, curățindu-ne prin
stropire inimile de orice cuget rău, și spălându-ne trupul în
apă curată, să ținem mărturisirea nădejdii cu neclintire, pentru că credincios este Cel ce a făgăduit, și să luăm seama
unul altuia, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune,
fără să părăsim Biserica noastră, precum le este obiceiul
unora, ci îndemnători făcându-ne, cu atât mai mult, cu cât
vedeți că se apropie ziua aceea. Căci dacă păcătuim de
voia noastră, după ce am luat cunoștință despre adevăr, nu
ne mai rămâne, pentru păcate, nici o jertfă, ci o înfricoșată
așteptare a judecății și iuțimea focului care va mistui pe
cei potrivnici. Călcând cineva Legea lui Moise, e ucis fără
de milă, pe cuvântul a doi sau trei martori; gândiți-vă: cu
cât mai aspră fi-va pedeapsa cuvenită celui ce a călcat în
picioare pe Fiul lui Dumnezeu, și a nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfințit, și a batjocorit duhul harului. Căci
cunoaștem pe Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea; Eu
voi răsplăti.” Și iarăși: „Domnul va judeca pe poporul Său”.
„Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului
Celui viu” (Evr. 10, 22-31).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a IV-a după Paști,
a Slăbănogului, Sf. Ev. Ioan 5, 1-15, 3 mai)

Cât mai răbda-vei, Doamne
Cât mai răbda-vei, Doamne, o lume în Nadir,
Înverșunată-n vicii, drogată în delir?
Când săditorul viei, în loc de-a fi slujit
E alungat cu pietre, ucis și răstignit.
Pe omul de lumină din chipul Tău luat
Să moștenească lumea, l-ai pus ca împărat,
Să stea în armonie, iubire și dreptate,
Urmându-Te să fie un frate pentru frate.
Împodobind pământul atât de minunat
Și întregind minunea cu ultimul creat,
Stăpân l-ai pus pe toate, cu singurul temei
Ca să iubească viața, dar cu respectul ei.
Iubirea cea Divină, ca genele alele,
Cuprinde-n viața însăși, o muzică de stele
Și forța ce-o susține, în echilibrul său,
Atotstăpânitoare, e Bunul Dumnezeu.
Cum voia Ta e-n toate, în cer și pe pământ
Pe Fiul din Treime, să țină-un legământ,
Tu L-ai trimis în lume, ca jertfa cea cerească,
Răscumpărând o lume, o lume să iubească.
Dar nu constrângi făptura, iubindu-o nespus,
Ne-ai dat model de viață pe Fiul Tău Iisus,
Cum să venim la Tine, intrând în ascultare,
Cum să alegem viața, iubire și-nălțare.
Ne-ai răsfățat în toate și tot ne prisosește;
Noi risipim tot darul că îmbuibați prostește,
Pe cel Viclean, din lene, îl răsplătim cu bir!
Cât mai răbda-vei Doamne, o lume în Nadir?
Radu Arbore
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Despre închinarea în duh și în adevăr
Hristos a înviat!
Convorbirea Domnului nostru Iisus Hristos cu femeia
samarineancă la Fântâna lui Iacob este o lecție de catehizare creștină și o călăuză pe calea mântuirii pentru
noi toți. Din ea învățăm cu câtă înțelepciune trebuie să
ne câștigăm sufletele pentru mântuire. Domnul nostru
Iisus Hristos venind pe pământ, pururea a trăit însetat de
mântuirea oamenilor.
Într-o zi umblând prin locurile Palestinei, a ajuns la o
cetate a Samariei, care pe atunci se chema Sihar. Prin
pronia Sa nemărginită a făcut a Se întâlni cu o femeie
din acea cetate, la Fântâna lui Iacob. Prin cunoștința Sa
nemărginită o aduce prin învățături tainice la adevăr și
îi vorbește despre adevărata închinăciune: „Vine ceasul
și acum este, când adevărații închinători se vor închina
Tatălui în duh și în adevăr” (Ioan 4, 23).
A ne ruga în duh înseamnă a ne înălța cu mintea și
cu sufletul către Dumnezeu în vremea rugăciunii. Numai
rugăciunea făcută cu mintea din adâncul inimii se poate
chema cu adevărat rugăciunea duhovnicească. A te ruga
în adevăr înseamnă a ne ruga cu lucrarea cea adevărată
a tuturor poruncilor duhovnicești, adică a tuturor faptelor
celor bune. Când mintea se înalță nevăzut la Dumnezeu în vremea rugăciunii, iar trupul, partea văzută, se
ostenește la lucrarea poruncilor lui Dumnezeu, atunci
devenim adevărați închinători ai lui Dumnezeu în duh și
adevăr. Așa spune Scriptura: „Toate poruncile Tale sunt
adevăr” (Ps. 118, 86). Dar chiar de am lucra poruncile și
ne-am ruga cu mintea din inimă, nu vom putea avea pe
Dumnezeu dacă nu avem și dreapta credință.
Așa grăiește Duhul Sfânt: „Aproape este Domnul de toți
cei ce Îl cheamă pe El întru
adevăr” (Ps. 144, 18). Omul
se roagă în duh și rugăciunea
Sa este tainică, gânditoare, o
face cu mintea, în inima sa.
Când avem mare credință și
evlavie, ni se unesc gândurile minții cu simțurile inimii,
iar ochii izvorăsc lacrimi.
Aceasta este cea mai înaltă
treaptă a rugăciunii creștine.
Sfântul Apostol Pavel scria
corintenilor: „Mă voi ruga
cu duhul, dar mă voi ruga
și cu mintea” (I Cor. 14, 15).
Așa învață și Mântuitorul:
„Tu însă când te rogi, intră
în cămara ta și, închizând
ușa ta, roagă-te Tatălui tău,
Care este în ascuns și Tatăl
tău, Care vede în ascuns,
îți va răsplăti ție” (Matei 6,
6). Tot Sfântul Apostol Pavel
vorbește despre această
rugăciune tainică: „Vreau să
grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăț și pe alții
decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină” (I Cor.
14, 19). Așa ne învață și psalmistul când zice: „Dintru
adânc am strigat către Tine Doamne, Doamne, auzi glasul
meu.” sau înțeleptul Solomon: „Eu dorm, dar inima mea
veghează” (Cântarea Cântărilor 5, 2). Așa se ruga Ana
prorocița, care „grăia întru inima sa și buzele ei numai se
mișcau, dar glasul ei nu se auzea” (I Regi 1, 13).
Inima este, așadar, cămara minții, cum spune Sfântul
Isaac Sirul.
Despre rugăciune a întrebat și femeia samarineancă,
femeia păgână de la Fântâna lui Iacob (Ioan 4, 19-24).
Samarineanca și toți locuitorii din provincia Samaria
formau un fel de sectă a Vechiului Testament, separându-se
de Templul din Ierusalim și respectând doar primele cinci
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cărți ale lui Moise. Între iudei și samarineni era o veche
dușmănie, încât ajunseseră în vremea Mântuitorului de
nici nu-și mai vorbeau. De aceea a și refuzat să-i dea apă
Mântuitorului când Acesta a zis: „Dă-mi să beau!” Pe lângă
credința ei rea, samarineanca era și o femeie păcătoasă,
trăise cu cinci bărbați, iar acum era cu al șaselea, care
nu-i era bărbat, deci trăia în desfrânare.
Femeie eretică în credință și desfrânată în fapte, ea
aștepta venirea Mântuitorului în lume, era însetată de apa
vie a credinței în Hristos și se interesa cum trebuie să se
roage cu adevărat lui Dumnezeu. Iar Domnul a vânat-o la
credință pe cea păgână și păcătoasă. Mai întâi i-a făgăduit
apa cea vie, adică învățătura Sfintei Evanghelii. După ce
femeia a crezut în El, I-a zis: „Doamne, dă-mi această apă,
ca să nu mai însetez” (Ioan 4, 15). Cuvintele Domnului
i-au pătruns ca săgeata în inimă și i-au deșteptat credința.
Dar nu-i era de ajuns dacă nu avea și fapta cea bună, căci
„credința dacă nu are fapte, este moartă” (Iacob 2, 17), iar
inima ei s-a întors în smerenie și în căința păcatelor prin
mărturisire: „Nu am bărbat.” Am trăit cu cinci în desfrânare
și acum am pe al șaselea.
Vedem cât de mare este puterea spovedaniei? Ne
cere Domnul credință tare și mărturisirea păcatelor. Pe
acestea le-a împlinit samarineanca, căci a crezut că
Hristos este Mesia, și-a recunoscut păcatele și a cerut
apa cea vie, adică botezul creștin, harul Duhului Sfânt și
învățarea Evangheliei. De aici a învățat că trebuie să-L
mărturisească pe Hristos, a fugit la familie, în cetatea ei
Sihar strigând în auzul tuturor: „Nu cumva Acesta este
Hristosul?” (Ioan 4, 29) Vedem cum o femeie a reușit să
cheme la credință o cetate întreagă?
Astăzi unele femei nu-și pot aduce nici măcar soții sau
copiii la biserică, darămite o cetate întreagă. Iar misiunea
ei nu s-a oprit aici. S-a botezat în numele Prea Sfintei
Treimi cu numele Fotinia,
iar cu ea fiii ei, Iosif și Fotius,
surorile ei, Fotis și Fotos.
Au plecat toți la Cartagina și
la Roma și au propovăduit
cu râvnă, fiind aruncați în
temniță. Au murit prin tăierea
capetelor din porunca lui
Nero și se face pomenirea
lor la 26 februarie.
Din Evanghelia duminicii
acesteia învățăm că nu este
meșteșug mai mare și mai
greu decât acela de a întoarce pe păcătoși la pocăință.
Învățăm de asemenea că
apa cea vie se află doar
la fântâna vieții care este
Biserica. Aici ne așteaptă
Hristos să venim să ne închinăm, să ne rugăm, să-L
lăudăm, să ne mărturisim
și să-I cerem iertare. Aici
vorbim cu Dumnezeu, ne întâlnim cu El și-I cerem apa
cea vie. Aici învățăm să-i iubim pe semenii noștri și de
aici primim îndemn de a-i aduce la Hristos pe cei ce stau
în întunericul păcatului. Deci, să venim la Biserică și să
lucrăm în ogorul mântuirii, știind că nu este mântuire în
afară de Biserică.
Să rugăm pe Dumnezeu să ne călăuzească pe drumul
cel drept al adevărului, spre a nu cădea în vreo rătăcire
sau osânda unei false închinări, ci să ne țină în duhul
și adevărul Său ca pe acei închinători pe care Tatăl îi
voiește. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a V-a după Paști,
a Samarinencii, Sf. Ev. Ioan 4, 5-42, 10 mai)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Sfântul Ioan Valahul (Românul) Noul Mucenic

de Dumitra GROZA

Ioan, acest binecuvântat vlăstar
Al plaiurilor oltenești,
Prin marea credință și-a câștigat
Un loc în sălașurile cerești.

În a lor dârză încăierare,
Desfrânatul turc a fost răpus,
Dar, ceilalți ostași, în lanțuri,
Pe fericitul Ioan l-au pus.

Tare ca un diamant,
Credința creștină a păstrat;
Fecioria, cu sfințenie a iubit
Și viața veșnică a câștigat.

Pe timpul lui Matei Basarab,
S-a născut într-o familie creștină
Pe la anul 1644, în Oltenia,
Înconjurat de multă lumină.

După câteva luni de chinuri,
Epuizat de mers pe jos,
Neîntinatul Ioan rezistă
Cu ajutorul Domnului Hristos.

N-a putut el fi convins,
Nici cu bine, nici cu rău
Să treacă-n legea turcească
Și să se lepede de Dumnezeu.

Educat în dreapta credință,
În rugăciune și ascultare de părinți,
Întărit de harul Sfântului Duh,
Se numără veșnic printre sfinți.

Ajuns la Constantinopol,
Femeii turcului a fost predat,
Ca să slujească până la moarte
Ca rob, trudind neîncetat.

Și-a dorit din răsputeri
Să rămână credincios
Legii-n care s-a născut,
A Domnului Iisus Hristos.

În toamna anului 1659,
Năvălind turcii dinspre Ardeal
Și coborând pe Valea Oltului,
Mari jafuri au făcut în aval.

Dar văzând acea femeie
Frumusețea feciorească,
Prin fel de fel de mijloace
A-ncercat să-l ademenească.

Și-a rămas până la sfârșit,
Dar turcii l-au condamnat;
Și pe 12 mai 1662, lângă
„Poarta Stâlpului” l-au spânzurat.

În drumul lor spre Dunăre,
Tot ce în cale-au întâlnit
Au prăpădit și omorât
Și mii de tineri au robit.

Spre necurata desfrânare,
Se străduia să-l amăgească;
Să treacă-n legea mahomedană
Și să lepede credința strămoșească.

Doar Dumnezeu cel Bun știe
Unde-i trupul cel curat;
L-o fi îngropat vreun creștin,
Sau în Bosfor, turcii l-au aruncat.

A căzut în mâna lor
Și Ioan, un tânăr minunat:
Frumos, voinic, armonios
Și cu sufletul curat.

Promisiunile s-au arătat deșarte;
Că fericitul Ioan era creștin
Cu-o educație aparte
Și întărit prin ajutor divin.

Dar sufletul său credincios
E sus, în cer, la Dumnezeu,
Fiindcă în scurta sa viață (18 ani),
Asta și-a dorit mereu.

Avea doar 15 ani,
Dar o creștere aleasă
Și avusese parte la părinți
De o viață curată, sănătoasă.

Rugându-se cu tărie
Din sufletul său curat
Lui Dumnezeu și Maicii Sfinte,
Ispitelor a rezistat.

Fericitul Ioan Valahul (Românul)
„Prin curăție a strălucit,
Lupta cea bună a luptat
Și credința a păzit.”

Când au trecut Dunărea,
Un oștean turc mai bogat,
Văzându-l atât de-atrăgător,
Cu un gând rău l-a cumpărat.

Mărturisind cu îndrăzneală,
Credința lui în Dumnezeu
Și-n Cel ce S-a răstignit pe Cruce:
Domnul Iisus, Fiul Său.

Viața Sfântului Ioan a scris-o
Ioan Cariofil, un grec, dascăl învățat,
Ce-a locuit și-n București
La Sf. C-tin Brâncoveanu, la palat.

A ajuns, imaculatul Ioan,
Pe mâna unui turc spurcat,
Fără credință-n Dumnezeu,
Violent și desfrânat.

Văzând văduva desfrânată,
Că nu-l poate nicicum îndupleca,
L-a dat pe mâna eparhului cetății
Pentru a-l întemnița.

Cinstit de greci și de români,
În 1950, Sfântul Sinod a hotărât;
În Biserica Ortodoxă Română, (pe 12 mai)
Mucenicul Ioan să fie prăznuit!

Pe drumul greu, obositor,
Flămânzi, setoși și umiliți
Robii, inuman, erau tratați
Și fără milă pedepsiți.

Și a fost supus la chinuri
Foarte greu de suportat,
Dar Ioan, cerând la Domnul ajutor,
Cu stoicism le-a îndurat.

Astfel și fericitul Ioan,
Fiind un tânăr bun, neprihănit,
La propunerea indecentă a turcului,
Tare de tot s-a mâhnit.

Femeia necredincioasă,
În fiecare zi, la temniță, l-a vizitat,
Sperând că o va lua de soție,
Dar fericitul Ioan n-a cedat.

Mărturisindu-și credința creștină
Cu multă scârbă l-a refuzat;
Văzând că stăpânul îl silește,
Cu îndrăznire s-a apărat.

A rămas nestrămutat
În credința părintească
În care fusese crescut
Și n-au putut să-l clintească.
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Ceea ce pot eu să fac

(Andreea Giurgea are 42 de ani și este
căsătorită cu Eugen Giurgea din 1993. Au împreună 6 copii. Andreea a terminat Facultatea
de Jurnalism a Universității București în 1997
și Facultatea de Psihologie a Universității
Ovidius în 2006. În prezent lucrează în
Constanța ca psihoterapeut.)
„Vă mulțumesc din toată inima!” – am spus.
Femeia micuță cu ochii luminoși mi-a zâmbit,
apoi s-a întors și a plecat către biroul ei înghesuit, unde, dintre teancurile de dosare obosite,
îi surâdea cuminte fotografia unei fetițe.
Eram în una din filialele Fiscului, încercând să
descurc pașii ceruți de lege pentru a-mi înființa
cabinetul de psihoterapie. După câteva telefoane pe la colege și o discuție doar pe jumătate
lămuritoare cu portarul rămăsesem pierdută în
mijlocul holului cu un teanc de hârtii în brațe,
gândindu-mă serios dacă nu cumva ar fi mai bine
să renunț și să plec acasă. Coborâse să ia puțin
aer și m-a zărit. Și-a aruncat privirile pe deasupra
hârtiilor mele. „A, vreți să vă înregistrați? La mine
aveți treabă”. M-a chemat la ea în birou și mi-a
explicat cu răbdare, minute în șir, ce aveam de
făcut. Mi-a scris o listă cu documentele de care
mai aveam nevoie și adrese de unde le puteam
procura, și cu legile pe care „ar fi bine să le citesc”. Mi-a explicat ce formalități mai aveam de
îndeplinit în instituția respectivă, a coborât din
nou cu mine în hol și m-a instalat la coada potrivită. A mai zăbovit puțin cu mine, asigurându-se
că am înțeles totul. Abia apoi și-a luat rămas bun
și a dispărut înapoi la muncă și la viața ei.
Pentru toate astea a fost răsplătită cu un „vă
mulțumesc”. Nici măcar nu i-am reținut numele.
Dar nu am uitat-o.
Pe când eram mai tineri, eu și soțul meu am
avut ceea ce consider că a fost imensul privilegiu
de a-l cunoaște și a-l avea duhovnic pe părintele
Arsenie Papacioc - la mănăstirea Techirghiol. Nu
cred că greșesc dacă spun că acum să zicem
15 ani lumea nu era mai bună și mai frumoasă
decât în prezent. Sau viața mai ușoară. Într-una
din discuțiile pe care le-am avut cu dânsul după
spovedanie, soțul meu – v-am zis că eram mai
tineri pe atunci – a spus ceva de genul: „Părinte,
mă uit în jur și văd atâta suferință și atâta nedreptate. Aș vrea să schimb ceva. Aș vrea să fac
lumea mai bună. Dar pe de altă parte simt că e
prea mult, că nu pot lupta cu tot răul din jur, nu
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știu de unde să încep. Spuneți-mi, ce să fac?”
Părintele Arsenie – mărunțel și firav, dar până
în vârful unghiilor adevărat atlet al lui Hristos –
ne-a privit de după ochelari cu ochii săi incredibil
de albaștri. „Frate Eugene, eu am făcut armata
la artilerie. Știți voi ce-i ăla afet? Afetul e piesa
aia pe care stă așezat tunul. E foarte importantă.
Dacă afetul nu e bine fixat în pământ, atunci când
tunul trage o ia razna, sare din loc și omoară
servanții. Și nici nu mai nimerește ținta. Vrei să
schimbi lumea? Știi care e singura cale? Fă-te
pe tine afet de tun. Fii un soț bun. Un tată bun.
Un inginer bun. Fii cât mai bun la ceea ce faci. Fii
cinstit. Alege să nu faci răul. Și prin asta lumea se
va schimba în jurul tău, va deveni mai bună.”
Părintele Arsenie s-a mutat la Cer, dar cuvintele sale ne-au rămas.
Acum, ca și atunci, mă uit în jur. Nu e nevoie
să privesc prea departe ca să văd suferință și nedreptate. Cu cât ridic ochii mai sus, spre cei care
ne conduc țara, ba chiar lumea, parcă văd mai
multă nedreptate. Și necinste. Și incompetență.
Și nesimțire. Mă sufocă enervarea. De ce, îmi
zic atunci, dacă eu pot să îmi fac meseria cinstit,
alții nu pot să și-o facă la fel pe a lor? Dacă și-ar
face cu toții munca pe care și-au ales-o corect
și cu suflet, ar putea să ne fie tuturor mult mai
bine. E chiar atât de greu?
De obicei când ajung aici simt cum urcă în
mine un val de mânie și de neputință.
Dar… ce pot eu să fac?
…………………………….
Un tânăr din Iași a ridicat cu mâinile lui și
cu bani strânși de pe la prieteni de pe facebook
o căsuță pentru o familie sărmană cu șase
băiețași. Și le poartă de grijă în continuare.
Un jazz-man strălucit, înalt cam de 1,60, cu
mâini delicate de pianist, a stat în frig zile întregi
alături de sătenii din Pungești, în fața jandarmilor,
fără să se descurajeze, pentru o idee în care
credea.
Un medic de familie cu cabinetul la țară a
strâns, numai el știe cum, rugându-se de toți
cunoscuții, cei 10.000 de euro de care avea nevoie o micuță pacientă de-a lui pentru operația
pe inimă care i-a salvat viața.
O învățătoare a ridicat în propria curte, cu
ajutorul soțului, o cameră caldă și luminoasă în
care cei câțiva copii din sat să vină cu drag „la
școală”.
(continuare în pagina 9)
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Iisus Hristos – Lumina lumii
Hristos a înviat!
Sfânta Evanghelie a Sfântului Apostol Ioan, spre deosebire de celelalte Evanghelii, prezintă doar câteva din
minunile Mântuitorului Hristos. Sfânta Evanghelie nu vrea
să ne arate că Iisus este un mare făcător de minuni, ci mai
mult să ne descifreze nenumăratele învățături fundamentale ale Domnului ce pot fi desprinse din aceste minuni. El
este singurul care numește minunile „semne.”
În Cana Galileii, Iisus preface apa în vin, apa era „pentru curățirea iudeilor”, vinul este al Împărăției cerurilor. La
Vitezda, Domnul este „Domn al sâmbetei” „care scoală
pe cei morți și le dă viață”, la înmulțirea pâinilor, El este
„pâinea vieții.” Prin minuni Domnul Își arată „slava sa”, ca
prin El să credem și crezând „să avem viață în numele
Lui.” (Ioan 20, 30-31)

Vindecarea orbului este o minune, un semn, Iisus Se
descoperă ca fiind Lumina lumii, care „luminează pe tot
omul care vine în lume.” (Ioan 1, 9) Slava minunilor Sale
nu este de taumaturg omenesc, ci o slavă „a Unuia-Născut
din Tatăl, plin de har și de adevăr.” (Ioan 1, 14)
Din descrierea Evanghelistului, numai fostul orb este
câștigat pentru credință. Nici părinții lui care-și văzuseră
fiul vindecat nu riscă să fie excluși din sinagogă pentru
o mărturisire deschisă. Nici fariseii nu au o scuză în fața
evidenței Luminii, care Se arată unor ochi ce nu vor să o
vadă. Unii privesc Lumina dovedind că au ochi să vadă,
alții o resping, dovedindu-și orbirea. În fața evidentei
necredințe a iudeilor, Evanghelistul face o reflecție amară:
„Și deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau
în El.” (12-37)
Orbirea spirituală este o lucrare a diavolului. Orbii spirituali se încrâncenează din ce în ce mai mult împotriva
Luminii, devenind ca și Stăpânitorul lor, diavolul, dușmanii
Luminii. Ei nu rămân niciodată în locul necredinței lor, ci
se afundă tot mai adânc în prăpastia vrăjmășiei cu Dumnezeu. Asta îi face pe iudei și pe farisei să spună:
„Acest om nu este de la Dumnezeu.” (v. 16)
„Noi știm că omul acesta este păcătos.” (v. 24)
„Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe Acesta

nu-L știm de unde este.” (v. 29)
Din rău în mai rău! De la refuzul de a vedea în Iisus
trimisul lui Dumnezeu până la a-L declara păcătos. Iisus
făcuse o minune fără precedent, ei nu puteau decât să
se plece în fața evidenței. În timp ce iudeii coboară, orbul
urcă duhovnicește:
Iisus este Omul care i-a făcut bine. (v. 11)
Iisus este „Prooroc.” (v. 17)
Iisus este „cinstitor de Dumnezeu.” (v. 31)
Iisus este „de la Dumnezeu.” (v. 33)
Iisus este „Fiul lui Dumnezeu.” (v. 36-38)
Orbul a învățat treptat să vadă pe Iisus în acest urcuș
al său duhovnicesc. Hristos face din orb un om care vede
tot mai mult și tot mai bine. Vede cu ochii trupești, dar mai
ales cu cei duhovnicești. Un amănunt pe care Sfântul
Ioan Evanghelistul nu-l uită este să ne atragă atenția că
Scăldătoarea Siloamului se tâlcuiește „trimis.” Vrea să
ne arate că Iisus este trimisul lui Dumnezeu.
Nu apa scăldătorii l-a vindecat pe orb, ci Iisus,
Trimisul lui Dumnezeu. O zicere rabinică spune
că „trimisul este ca și cel ce l-a trimis.” El este
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
Dacă „Dumnezeu este lumină” (I Ioan 1, 5) și
Fiul este Lumină. Se vede de aici că atribuie
și orbului o minune, aceea de a fi trimis al Trimisului, de a da mărturie despre Iisus, Lumina
Lumii. El este de acum „apostol.”
Apostolii înșiși au fost făcuți de Iisus să vadă
cele duhovnicești, ei au văzut și au mărturisit:
„Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu.”
(Matei 16, 16), spune Petru.
„Domnul meu și Dumnezeul meu.” (Ioan 20,
28), spune Toma.
Deci tot omul „care vede”, să devină „trimis”
al lui Hristos în lume.
Orbirea celor de atunci, dar și pe cea a unora de azi o punem pe seama autosuficienței lor: „Noi știm.”
Acel sărac cu duhul care a fost orb și mai apoi a văzut le
spune: „Voi nu știți.” (v. 30) Tagma fariseilor de atunci n-a
dispărut, astăzi mulți orbi duhovnicește proclamă în numele lui „Noi știm.” verdicte împotriva lui Hristos și a lucrării
Sale de mântuire. Acestora le spune Mântuitorul: „Dacă
ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: noi vedem.
De aceea păcatul rămâne asupra voastră.” (Ioan 9, 41)
Astăzi întunericul ne împresoară din toate părțile, hula,
uciderea, desfrâul se etalează cu nerușinare în fața ochilor
tuturor, iar când un vindecat vine să spună întunericului
pe nume este întâmpinat cu întrebarea: „Tu ne înveți pe
noi?” Orbul vindecat este pus să stea la locul lui așa de
ușor, doar în numele lui „Noi știm.” Fariseica superioritate
ar trebui să ne trezească pe toți, de a nu pierde prilejul de
a primi acum Lumina cea adevărată.
Să învățăm de la orb să nu mai fim orbi, să-L lăsăm
pe Iisus să pună și pe ochii noștri tina smereniei, ca astfel
ei, fiind deschiși, să vedem lămurit pe Fiul lui Dumnezeu,
Iisus – Lumina Lumii.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a VI-a după Paști, a Orbului din
naștere, Sf. Ev. Ioan 9, 1-38, 17 mai)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Păhărelul cu nectar

La ce visează o floare de păpădie?
O floare de păpădie
visează la mai mult de o mie
de zboruri către lună
și prin soare-napoi
Ba, visează câteodată că oameni ca noi,
ca mine și ca tine, cu inimile pline
de fulgi nenumiți ‘de zăpadă’,
o să-și cânte bucuria înfloririi
în stradă
Tu nu știi,
dar păpădiile nu se pot scutura
dacă o inimă mică nu își suflă
toată dragostea sa
peste părul lor necăjit de o adiere de vânt
în trecere pe la mijlocul prieteniei
dintre cer și pământ.

De ce Dragostea este importantă?
Dragostea este importantă
pentru că, fără ea,
lumea noastră, nu doar că nu ar fi fericită,
dar nici măcar nu ar exista
Dragostea nu este o floare,
ca s-o smulgi din pământ cu mâinile visătoare,
să îi sorbi parfumul și s-o dăruiești
cui n-o vrea
Dragostea este însăși Grădina
din inima ta
Este singurul loc din ființă în care te întâlnești
cu toți aceia care nu adorm niciodată
pentru că o floare trebuie stropită cu adevăr,
una ferită de patimi,
alta, grijuliu, mângâiată...
Poezii de Elia David
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare
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Despre păstrarea dreptei credințe

„Trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul
Sfânt și Acești trei Una sunt!” (I Ioan 5, 7)
Hristos a înviat!
Duminica a VII-a după Sfintele Paști este ziua de prăznuire a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, care a avut
loc în anul 325 în orașul Niceea. Organizat de primul împărat
creștin din lume, Sfântul Împărat Constantin cel Mare (306337), împreună cu mama sa, Elena, la cererea Sfinților Părinți
de atunci, pentru a condamna erezia, învățătura greșită a
lui Arie. Sinodul Ecumenic este adunarea marilor ierarhi
ortodocși, episcopi, mitropoliți și patriarhi din toată lumea, și
avea ca scop discutarea unor învățături de credință creștină
neclare, de a le fixa în legi bine stabilite, neschimbabile,
numite dogme. Totodată, se puteau judeca și condamna
toate abaterile de credință, care erau considerate străine
de învățăturile Evangheliei și ale Sfinților Părinți. Puteau,
de asemenea, exclude din Biserică, adică a da anatema,
pe toți ereticii care sfâșie unitatea de credință a Bisericii,
unitate simbolizată prin cămașa de in a Domnului, despre
care Sfântul Ioan Evanghelistul spune: „Cămașa era fără
cusătură, de sus țesută, în întregime.” (Ioan 19, 23)
Pricina întrunirii acestui prim Sinod Ecumenic este apariția
învățăturii ereticului Arie, care învăța pe creștini o credință
nouă, că Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, nu este
de o ființă cu Tatăl și că a fost un timp „când Fiul nu era.”
În viziunea lui Arie, Hristos este o „creatură a Tatălui”,
superioară, cea dintâi dintre creaturi. Ereticul preot din Alexandria Egiptului, fiind bun predicator, a răspândit în câțiva ani
erezia sa, încât rupsese Biserica în două și amenința
să se răspândească în tot
Imperiul Roman de Apus
și Răsărit.
Ierarhii Bisericii au
cerut ajutorul dreptului
Împărat Constantin ca să
contribuie cu autoritatea
sa imperială la liniștirea
Bisericii lui Hristos. Inspirat
de Duhul Sfânt, marele
împărat a organizat primul
Sinod Ecumenic în anul
325, pe cheltuiala Imperiului, unde au participat
318 Sfinți Părinți din Apus
și Răsărit.
Lucrările sinodale au durat toată vara, timp în care Sfinții
Părinți s-au ostenit mult să întoarcă pe eretici la dreapta
credință, aceștia nevoind să-i asculte. Sfinții Părinți au dat
anatema pe ereticul Arie și învățăturile sale hulitoare de Dumnezeu, au dogmatisit că cele 3 Persoane ale Sfintei Treimi:
Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, sunt de o ființă și nedespărțite.
Acum s-au întocmit primele 7 articole din Crez despre
Tatăl și Fiul, ultimele 5, fiind întocmite la Sinodul al II-lea
Ecumenic, la Constantinopol în 381. Arie este exilat la sud
de Dunăre și a fost pedepsit greu de Dumnezeu, i s-au vărsat
măruntaiele și a murit cumplit.

Arie rămâne în istoria Bisericii ca cel mai mare eretic,
el și ereziile sale au dispărut, dar de-a lungul secolelor,
Biserica lui Hristos a mai fost lovită de alte erezii și secte,
unele mai periculoase decât altele. Cea mai grea dezbinare
a Bisericii lui Hristos a fost în anul 1054, când a avut lor Marea Schismă între Răsărit și Apus, când latinii s-au despărțit
de Biserica Ortodoxă. Astfel că mândria și începătorii de
eresuri, făcându-se uneltele satanei, au reușit să sfâșie
cămașa lui Hristos.
Astăzi, în lume se află până la o mie de secte și grupări
religioase creștine, unele fanatice, „martorii lui Iehova” sau
„templul satanei”, cu așa numita „liturghie neagră” în care se
adoră diavolul în locul lui Dumnezeu.
Cu atât mai mult astăzi, la familiile noastre ortodoxe, căci
înmulțirea sectelor ne îndatorează mai mult la a cunoaște
mai bine Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție, Catehismul și
operele principale ale Sfinților Părinți. Trebuie să trăim cu
mare credință în Dumnezeu, toată viața noastră ducând cu
râvnă către Dumnezeu familiile noastre, dar și pe aproapele.
Când sectele ne cer teorie, când ne atacă cu texte din Sfânta
Scriptură, noi să le răspundem cu viață smerită, morală și
sfântă. Vorbele nu pot înlocui faptele, iar ei tac atunci când
ne văd corecți, evlavioși și morali.
Dacă nu știm să ne creștem copiii, măcar să nu-i smintim
cu viața noastră desfrânată, căci, dacă noi nu ne preocupăm
de sufletele lor, îi pot amăgi sectele, necredința, desfrâul,
păcatul. Să învățăm să fim oameni de rugăciune, căci nu
putem face nimic pentru zidirea noastră duhovnicească,
dacă ne lipsește rugăciunea. Să nu uităm de milostenie, căci
milostenia „acoperă mulțime de păcate.” Fiecare să-și aibă
duhovnicul lui, bun, înțelept, la care să ceară sfat și îndemn
de schimbare a vieții.
Cine trăiește astfel, îl
biruiește pe diavol, nu are
patimi și nu cade în cursa
învățăturilor greșite.
De ne considerăm fiii
Bisericii, atunci să rămânem credincioși acesteia și Evangheliei sale,
învățăturilor Sfinților
Părinți, care au apărat
dreapta credință, uneori
chiar și cu prețul vieții.
Mama noastră Biserica ne-a născut prin apa
Botezului și ne-a crescut
pe calea mântuirii. Ea ne
învață că dragostea și
credința ne oferă singura cale care mai poate salva lumea
de la pierzare.
Să nu uităm că oricine propovăduiește altă Evanghelie
decât cea vestită de Hristos, de Apostoli și de Biserică,
sfâșie cămașa Domnului și-și agonisește osândă veșnică,
fără iertare.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a VII-a după Paști, a Sfinților
Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Sf. Ev. Ioan 17, 1-13 Rugăciunea lui Iisus, 24 mai)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Ceea ce pot eu să fac
(urmare din pagina 5)
Un preot de țară a reușit să pună pe picioare
într-un sat sărac o cantină unde hrănește zilnic
câteva zeci de copii sărmani. De ce? A întrebat
odată un băiețel din sat ce și-ar dori mai mult,
și acela i-a răspuns „de mâncare!”
Un artist plastic „înfiază” și recondiționează
case tradiționale vechi din Bistrița-Năsăud cu
investiții materiale de câteva sute de lei - plus
munca gratuită a lui și a prietenilor.
Un antrenor de arte marțiale din Constanța
a descoperit și brevetat o terapie de recuperare
pentru autiști, cu rezultate spectaculoase, pe
care o oferă de ani de zile gratuit copiilor din
oraș.
Câteva fete inimoase se zbat zi și noapte să
ajute copii cu boli grave din România să aibă acces la asistență medicală de calitate – luptând cu
sistemul de la noi, căutând clinici în străinătate
și sponsori. Și rămânând alături de copii până
când aceștia se vindecă. Sau nu. Și luând-o a
doua zi de la capăt.
O mamă singură, mărunțică și blondă, a
înființat un ONG care salvează puștoaice răpite
de proxeneți și forțate să se prostitueze. Pe
unele le răpește și ea, la propriu, de la aceștia
– riscându-și viața.
Un preot a înființat într-un sat o mini comunitate în care crește copii abandonați și luptă zilnic
să le asigure adăpost, hrană și un viitor.
Și mai sunt și alții…
Oameni care, în fața suferinței, nu au întors
capul și nu au trecut mai departe. Ci au făcut
ceva, prin propriile puteri. Fără să aștepte ajutor.
Fără să se plângă. Fără să renunțe.
Oameni care, în jurul lor, au făcut lumea mai
bună.
Eu nu sunt puternică și curajoasă ca ei. Dar…
încerc, cum pot, să urmez sfatul Părintelui Arsenie. Îmi fac meseria cu drag. Îmi îngrijesc familia
și casa. Mă port cât pot eu de frumos cu cei din
jur. Mă străduiesc să fiu atentă, să fac măcar
fărâmituri de bine pe unde trec. Încerc să îmi
cresc copiii arătându-le să fie cinstiți și harnici.
Încerc să-i cresc destul de puternici pentru a nu
se lăsa înfrânți de nedreptate și nepăsare. Să
le arăt partea frumoasă a vieții. Să îi învăț să
creadă în ea.
Știu că mai sunt mulți care fac același lucru,
cu mai multă jertfă și mai puține resurse. Mai
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bine decât mine.
Sper din tot sufletul că într-o zi aceste mici
insule de normalitate pe care le clădim și le
susținem cu greu se vor uni și vor naște o lume
mai bună pentru copiii noștri.
Mă lupt cu mine însămi să nu pierd această
speranță.
Și uneori, când sunt pe punctul de a renunța,
mai cunosc un om bun. Se mai deschide o fereastră. Mai întâlnesc o lumină.
Lor, tuturor acelora care, neștiuți, luminează
ca niște făclii de bunătate și curaj, tuturor celor
care numai ei știu cum, într-o lume care oferă
sumedenie de motive de deznădejde, găsesc în
fiecare zi puterea de a merge înainte, aș vrea să
le spun acum „Vă mulțumesc din toată inima!”
Pentru speranță.
Sursa: www.drumeuropean.ro

Sfânta Evanghelie
după Luca
(urmare din pagina 12)
43. Vai vouă, fariseilor! Că iubiți scaunele din față în sinagogi și în închinăciunile din piețe.
44. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că sunteți
ca mormintele ce nu se văd, și oamenii, care umblă peste ele,
nu le știu.
45. Și răspunzând, unul dintre învățătorii de Lege I-a zis:
Învățătorule, acestea zicând, ne mustri și pe noi!
46. Iar El a zis: Vai și vouă, învățătorilor de Lege! Că
împovărați pe oameni cu sarcini anevoie de purtat, iar voi nu
atingeți sarcinile nici cel puțin cu un deget.
47. Vai vouă! Că zidiți mormintele proorocilor pe care
părinții voștri i-au ucis.
48. Așadar, mărturisiți și încuviințați faptele părinților voștri,
pentru că ei i-au ucis, iar voi le clădiți mormintele.
49. De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: „Voi
trimite la ei prooroci și apostoli și dintre ei vor ucide și vor
prigoni”;
50. Ca să se ceară de la neamul acesta sângele tuturor proorocilor, care s-a vărsat de la facerea lumii,
51. De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care
a pierit între altar și templu. Adevărat vă spun: Se va cere de
la neamul acesta.
52. Vai vouă, învățătorilor de Lege! Că ați luat cheia
cunoștinței; voi înșivă n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre
i-ați împiedecat.
53. Iar ieșind El de acolo, cărturarii și fariseii au început să-L
urască groaznic și să-L silească să vorbească despre multe,
54. Pândindu-L și căutând să prindă ceva din gura Lui, ca
să-I găsească vină.
http://www.bibliaortodoxa.ro/
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Despre venirea Duhului Sfânt!

„Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă ca să
fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L
primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște; voi Îl cunoașteți,
că rămâne la voi și în voi va fi!” (In. 14, 16-17), le-a spus Mântuitorul
despre venirea Duhului Sfânt. Mai întâi Sfântul Evanghelist Luca ne
spune că Mântuitorul le-a cerut Sfinților Apostoli să nu se depărteze
de Ierusalim până când nu vor fi îmbrăcați cu putere de sus: „Și
iată, Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu; voi însă ședeți în
cetate, până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și i-a dus afară
până spre Betania și, ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe
când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a înălțat la cer. Iar ei,
închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau
în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin” (Lc. 24, 49-53). „Ci veți lua putere, venind Duhul Sfânt
peste voi, și Îmi veți fi Mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea
și în Samaria și până la marginea pământului” (FA. 1, 8). „Și când
a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din
cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine
repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat,
împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au
umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi,
precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori
iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Și
iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci
fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se
minunau zicând: Iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileieni?
Și cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut? Parți
și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și
în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și
în părțile Libiei cea de lângă Cirene, și romani în treacăt, iudei și
prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre
despre faptele minunate ale lui Dumnezeu! Și toți erau uimiți și nu
se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta? Iar alții
batjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must. Și stând Petru cu cei
unsprezece, a ridicat glasul și le-a vorbit: Bărbați iudei, și toți care
locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută și luați în urechi
cuvintele mele; că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, căci
este al treilea ceas din zi; ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul
Ioil: „Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu
peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor prooroci și cei mai
tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa. Încă
și peste slugile Mele și peste slujnicele Mele voi turna în acele zile,
din Duhul Meu și vor prooroci. Și minuni voi face sus în cer și jos
pe pământ semne: sânge, foc și fumegare de fum. Soarele se va
schimba în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și strălucită. Și tot cel ce va chema numele Domnului
se va mântui”. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea: Pe Iisus
Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri,
prin minuni și prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în
mijlocul vostru, precum și voi știți, pe Acesta, fiind dat, după sfatul
cel rânduit și după știința cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați
luat și, pironindu-L, prin mâinile celor fără de lege, L-ați omorât,
pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morții, întrucât
nu era cu putință ca El să fie ținut de ea. Căci David zice despre
El: „Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este
de-a dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima
mea și s-a veselit limba mea; chiar și trupul meu se va odihni întru
nădejde. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel
sfânt al Tău să vadă stricăciune. Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieții;
cu înfățișarea Ta mă vei umple de bucurie”. Bărbați frați, cuvine-se
a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoșul David, că a murit
și s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi, până în ziua aceasta.
Deci el, fiind prooroc și știind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ
să așeze pe tronu-i din rodul coapselor lui, mai înainte văzând, a
vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad sufletul Lui
și nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea. Dumnezeu a înviat pe Acest
Iisus, Căruia noi toți suntem martori. Deci, înălțându-Se prin dreapta
lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, L-a
revărsat pe Acesta, cum vedeți și auziți voi. Căci David nu s-a suit la
ceruri, dar el a zis: „Zis-a Domnul Domnului meu: Șezi de-a dreapta
Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale”.

Cu siguranță să știe deci toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe
Acest Iisus pe Care voi L-ați răstignit, L-a făcut Domn și Hristos.
Ei auzind acestea, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru
și ceilalți apostoli: Bărbați frați, ce să facem? Iar Petru a zis către
ei: Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, și veți primi darul Duhului
Sfânt. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri și tuturor celor
de departe, pe oricâți îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu
alte mai multe vorbe mărturisea și-i îndemna, zicând: Mântuiți-vă de
acest neam viclean. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat
și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. Și stăruiau
în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în
rugăciuni” (FA. 2, 1-42).
Venirea Duhului Sfânt mai întâi peste Sfinții Apostoli, iar mai
apoi ei au dăruit harul Duhului Sfânt, această putere pe care au
primit-o de la Dumnezeu și celor ca la trei mii de suflete care au
crezut și au primit botezul, reprezintă momentul nașterii Bisericii,
atât Biserica văzută ca și comunitate prin sălășluirea harului în cei
care au primit credința, botezul și împărtășirea, cât și Biserica ca
unire a divinului cu umanul, căci prin sălășluirea Duhului Sfânt în
noi, fiecare dintre noi devenim biserică sau templu al lui Dumnezeu,
așa cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Nu știți, oare, că voi sunteți
templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?
De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu
pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteți voi”
(I Cor. 3, 16-17).
Creat de Dumnezeu ca biserică, omul pierde harul lui Dumnezeu care îl primise prin suflarea lui Dumnezeu în momentul
creației, prin căderea în păcat, însă redevine biserică prin primirea
harului Duhului Sfânt sau a harului lui Hristos: „Pentru că Legea
prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos”
(In. 1, 17). Astfel, Biserica întemeiată de Mântuitorul Hristos prin
Jertfa Sa de pe Cruce („Drept aceea, luați aminte de voi înșivă și
de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca
să păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu însuși
sângele Său.” - FA. 20, 28), ia naștere în ziua Pogorârii Duhului
Sfânt, devine anticamera Împărăției lui Dumnezeu, sau Împărăția
lui Dumnezeu în etapa sa pământească, „Biserica Dumnezeului
Celui viu, stâlp și temelie a adevărului” (I Tim. 3, 15), care nu va
putea fi biruită niciodată: „pe această piatră voi zidi Biserica Mea
și porțile iadului nu o vor birui” (Mt. 16, 18). Astfel, prin Pogorârea
Duhului Sfânt la Cincizecime s-au săvârșit două lucruri și anume:
s-a pus început sălășluirii lui Hristos cu trupul Său cel înviat și
înălțat, adică îndumnezeit, în celelalte ființe umane și prin aceasta
începutul Bisericii, trupul eclezial al lui Hristos, căci prin sălășluirea
lui Hristos în noi se realizează Biserica.
Astfel lucrarea mântuitoare săvârșită de Mântuitorul Hristos
în trupul Său se extinde, prin harul Duhului Sfânt, în toți cei ce
cred și primesc Sfintele Taine și acest lucru produce în chip văzut
Biserica. Însă Biserica se naște văzut la Cincizecime, iar această
naștere sau extindere a Bisericii se actualizează până la sfârșitul
veacurilor, prin fiecare persoană care primește Sfintele Taine, în
special Botezul, Mirungerea și Euharistia. Desigur că Pogorârea
Duhului Sfânt se realizează în toate Tainele Bisericii și astfel cei ce
le primesc se împărtășesc de harul Duhului Sfânt, chiar dacă în
chip nevăzut, ca și Sfinții Apostoli. Spre exemplu, în timpul Sfintei
Liturghii, preotul se roagă în taină, ca Dumnezeu să trimită pe
Duhul Sfânt, ca să sfințească darurile și pe credincioși, ca în ziua
Cincizecimii pe Apostoli: „Doamne, Cela ce ai trimis pe Prea Sfântul
Tău Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-l
lua de la noi, ci ni-l înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție”. Sau
noi chemăm să Se coboare Duhul Sfânt peste noi de fiecare dată
când rostim rugăciunea: „Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul
Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul
bunătăților si Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi,
și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule,
sufletele noastre. Amin.”
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Pogorârea Sfântului Duh - Cincizecimea
sau Rusaliile, Duminica a VIII-a după Paști,
Sf. Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12; 31 mai)
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E timpul ca femeile să știe: unul dintre riscurile
mari ale avortului este cancerul mamar

La începutul lunii aprilie, Colegiul American de Pediatrie a repetat ferm poziția sa cu privire la legătura dintre
avort și cancerul mamar. Aceeași poziție a fost afirmată,
într-o declarație detaliată, din decembrie 2013 (Puteți
citi declarația completă aici1). Președintele Colegiului,
Den Trumbull, a afirmat categoric: „Când se ia în considerare anatomia normală și fiziologia sânului, devine
clar că această legătură este de cauzalitate, și nu doar
corelativă”.
Acest lucru e clar ca bună ziua: înainte de sarcină,
lobulii sânului sunt imaturi și nediferențiați – încă nu
au celule producătoare de lapte. La câteva zile după
concepție, totuși, nivelul de estrogen începe să crească,
declanșând schimbări. Până la sfârșitul primului trimestru
de sarcină, estrogenul crește cu 2.000%. Până la 20 de
săptămâni de sarcină, lobulii sânului cresc atât de mult
încât volumul sânilor se dublează. În ultimele 20 de săptămâni, lobulii se maturizează până când pot produce
lapte. La 40 săptămâni, 85% din lobuli s-au diferențiat și
maturizat, transformându-se în celule de tip 4, cunoscute
ca fiind celule rezistente la cancer.
Expunerea lobulilor imaturi la estrogen apare atunci
când aceștia sunt în creștere și schimbare rapidă. În acest
moment, ei sunt cei mai vulnerabili la cancerul de sân.
Dacă o femeie are un avort înainte de 32 de săptămâni,
lobulii și canalele sânilor au crescut și au fost expuși unui
bombardament cu estrogen, dar nu au avut șansa să se
maturizeze în lobuli protectori de tip 3 și 4. În acest caz,
femeia rămâne cu mai mulți lobuli de tip 1 și 2 – adică mai
multe locuri vulnerabile unde se poate forma cancerul.
Aceste informații sunt absolut necesare tuturor femeilor.
Ele pot salva vieți.
În februarie 2013, dr. Rebecca Johnson și colegii săi
au făcut publice constatările cercetărilor lor. Ei au relatat
o incidență crescută a cancerului mamar metastatic în
1. http://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/
health-issues/abortion-and-the-risk-of-breast-cancer-informationfor-the-adolescent-woman-and-her-parents

SUA, în rândul femeilor de 25-39 de ani.
În studiu se mai arată că și în alte țări, ca India, România și China, în care avortul a crescut, există o creștere
a cancerului mamar. În special, cu privire la România, se
menționează: „De la legalizarea avortului în România, în
1989, numărul de avorturi a crescut cu peste 400 la sută
și incidența cancerului de sân s-a dublat în 18 ani, de la
25 de cazuri la 100.000 de femei în 1988, la 51 cazuri la
100.000 de femei, în 2006”.
Riscul crește cu fiecare avort ulterior, deoarece lobulii
sunt stimulați din nou și din nou cu estrogen, și nu li se
permite să se maturizeze.
În final, Colegiul Pediatrilor Americani îi îndeamnă pe
toți furnizorii de asistență medicală să instruiască femeile
cu privire la riscurile asociate cu avortul provocat, inclusiv
riscul crescut de cancer mamar. A ascunde aceste date
sau a le ignora înseamnă a neglija un aspect important
ce ține de sănătatea femeilor.
Mai multe informații despre legătura dintre cancerul
mamar și avort le puteți afla la următoarele link-uri: Life
Issues Institute, Breast Cancer Prevention Institute,
American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists.
Potrivit unui studiu, publicat în revista medicală românească Chirurgia, „în România se înregistrează anual
aproximativ 4700 cazuri noi de [cancer mamar], incidența
atingând nivelul de 46,2 la 100.000 de femei, iar mortalitatea de 28,2 la 100.000 (2000)”. De asemenea, în studiu
se mai menționează faptul că în România, „incidența
cancerului mamar a crescut de la 3,3 la 100.000 de femei
în 1950 la 29,2 la 100.000, în 1990, ajungând, în 2000,
la 46,2 la 100.000”.
Sursa: American College of Pediatricians,
7 aprilie 2015
Sursa: http://www.culturavietii.ro/2015/05/05/
e-timpul-ca-femeile-sa-stie-unul-dintre-riscurile-mariale-avortului-este-cancerul-mamar/

Când se despart prietenii

Prietenii se despart atunci când un copac
se scutură de petale

când continuă să se înalţe spre Dumnezeu,
dar îşi aleg altă cale
Prietenii se despart când vine timpul,
culege o clipă,
şi îi roagă, în şoaptă, să nu mai facă risipă
La început se întristează puţin,

dar înţeleg că aşa trebuie să fie:
să aibă grijă de dragostea din inima lor
şi de ultima fărâmă de poezie
Ca să nu o piardă,
cum se pierd toate frumuseţile,
atunci când alţi prieteni, nu ei,
îşi despart şi sufletele
şi vieţile...
Elia David
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Să cunoaştem Scripturile! – studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 11

1. Și pe când Se ruga Iisus într-un loc, când a încetat, unul
dintre ucenicii Lui I-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum
a învățat și Ioan pe ucenicii lui.
2. Și le-a zis: Când vă rugați, ziceți: Tatăl nostru, Care ești
în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se
voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.
3. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă în fiecare zi.
4. Și ne iartă nouă păcatele noastre, căci și noi înșine iertăm
tuturor celor ce ne greșesc nouă. Și nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne izbăvește de cel rău.
5. Și a zis către ei: Cine dintre voi, având un prieten și se va
duce la el în miez de noapte și-i va zice: Prietene, împrumută-mi
trei pâini,
6. Că a venit, din cale, un prieten la mine și n-am ce să-i
pun înainte,
7. Iar acela, răspunzând dinăuntru, să-i zică: Nu mă da de
osteneală. Acum ușa e încuiată și copiii mei sunt în pat cu mine.
Nu pot să mă scol să-ți dau.
8. Zic vouă: Chiar dacă, sculându-se, nu i-ar da pentru că-i
este prieten, dar, pentru îndrăzneala lui, sculându-se, îi va da
cât îi trebuie.
9. Și Eu zic vouă: Cereți și vi se va da; căutați și veți afla;
bateți și vi se va deschide.
10. Că oricine cere ia; și cel ce caută găsește, și celui ce bate
i se va deschide.
11. Și care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare, îi
va da piatră? Sau dacă îi va cere pește, oare îi va da, în loc de
pește, șarpe?
12. Sau dacă-i va cere un ou, îi va da scorpie?
13. Deci dacă voi, răi fiind, știți să dați fiilor voștri daruri
bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt
celor care îl cer de la El!
14. Și a scos un demon, și acela era mut. Și când a ieșit
demonul, mutul a vorbit, iar mulțimile s-au minunat.
15. Iar unii dintre ei au zis: Cu Beelzebul, căpetenia demonilor, scoate pe demoni.
16. Iar alții, ispitindu-L, cereau de la El semn din cer.
17. Dar El, cunoscând gândurile lor, le-a zis: Orice împărăție,
dezbinându-se în sine, se pustiește și casă peste casă cade.
18. Și dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăția
lui? Fiindcă ziceți că Eu scot pe demoni cu Beelzebul.
19. Iar dacă Eu scot demonii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine
îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători.
20. Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni
iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu.
21. Când cel tare și înarmat fiind își păzește curtea, avuțiile
lui sunt în pace.
22. Dar când unul mai tare decât el vine asupra lui și-l înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia, iar prăzile de la el
le împarte.
23. Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea; și cel ce nu
adună cu Mine risipește.
24. Când duhul cel necurat iese din om, umblă prin locuri
fără apă, căutând odihnă, și, negăsind, zice: Mă voi întoarce la
casa mea, de unde am ieșit.

25. Și, venind, o află măturată și împodobită.
26. Atunci merge și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el
și, intrând, locuiește acolo; și se fac cele de pe urmă ale omului
aceluia mai rele decât cele dintâi.
27. Și când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând
glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat și fericiți
sunt sânii pe care i-ai supt!
28. Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc.
29. Iar îngrămădindu-se mulțimile, El a început a zice:
Neamul acesta este un neam viclean; cere semn dar semn nu i
se va da decât semnul proorocului Iona.
30. Căci precum a fost Iona un semn pentru Niniviteni așa
va fi și Fiul Omului semn pentru acest neam.
31. Regina de la miazăzi se va ridica la judecată cu bărbații
neamului acestuia și-i va osândi, pentru că a venit de la marginile
pământului, ca să asculte înțelepciunea lui Solomon; și, iată, mai
mult decât Solomon este aici.
32. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul
acesta și-l vor osândi, pentru că s-au pocăit la propovăduirea
lui Iona; și, iată, mai mult decât Iona este aici.
33. Nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc ascuns, nici
sub obroc, ci în sfeșnic, ca aceia care intră să vadă lumina.
34. Luminătorul trupului este ochiul tău. Când ochiul tău
este curat, atunci tot trupul tău e luminat; dar când ochiul tău e
rău, atunci și trupul tău e întunecat.
35. Ia seama deci ca lumina din tine să nu fie întuneric.
36. Așadar, dacă tot trupul tău e luminat, neavând nici o parte
întunecată, luminat va fi în întregime, ca și când te luminează
făclia cu strălucirea ei.
37. Și pe când Iisus vorbea, un fariseu Îl ruga să prânzească
la el; și, intrând, a șezut la masă.
38. Iar fariseul s-a mirat văzând că El nu S-a spălat înainte
de masă.
39. Și Domnul a zis către el: Acum, voi fariseilor, curățiți
partea din afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este
plin de răpire și de viclenie.
40. Nebunilor! Oare, cel ce a făcut partea din afară n-a făcut
și partea dinăuntru?
41. Dați mai întâi milostenie cele ce sunt înlăuntrul vostru
și, iată, toate vă vor fi curate.
42. Dar vai vouă, fariseilor! Că dați zeciuială din izmă și
din untariță și din toate legumele și lăsați la o parte dreptatea și
iubirea de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceți și pe
acelea să nu le lăsați.
(continuare în pagina 9)

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

Duminică, 3 mai, ora 17: Acatistul Sf. Irodion de la Lainici.
10 mai, ora 17: Te Deum – aniversarea a 6 ani de la înființare.
17 mai, ora 17: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 11.
24 mai, ora 17: Iubirea față de animale în viziune ortodoxă.
31 mai, ora 17: Acatistul Sfintei Treimi.
Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.
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