
MATERNITATE S.O.S.
Secolul XX este secolul celei mai mari tragedii umane din 

întreaga istorie a omenirii. Tragismul umanității secolului XX îl 
constituie marele război nevăzut care se revarsă zi de zi, ceas 
de ceas, împotriva vieții în general și în special a vieții fără de 
păcat, neprihănită, a celui mai pur și mai nevinovat dintre ființele 
umane: a noului și nenăscutului copil. O expresie a acestui 
război nevăzut se materializează și devine o „victorie” vizibilă a 
răului asupra binelui odată cu fiecare avort săvârșit. Dacă viața 
este un mister, o taină, un miracol, dacă viața este iubire și se 
fundamentează pe iubire, iar iubirea este în sens creștin Hristos 
Fiul lui Dumnezeu, atunci omul criminal împreună cu dușmanul 
vieții și al iubirii îl ucide pe Hristos odată cu fiecare copil avortat. 
Practic Hristos este răstignit în mod simbolic prin avort, de fiecare 
dată când se săvârșește această crimă. O culme de tragism a 
acestui război este pentru mine dramaticul sfârșit al maternității: 
maternitatea care ajunge să fie profanată, batjocorită, martiriza-
tă. A ucide un copil în pântecul mamei, înainte de naștere, nu 
este altceva decât ultimul stadiu al degradării ființei umane, care 

îl aruncă pe om cu mult sub nivelul animalelor, al primatelor. În 
natură orice animal sălbatic nu încalcă ordinea divină, își pro-
tejează și își apără puii uneori cu prețul vieții, iar cine atentează 
în vreun fel la viața puilor acestuia, riscă foarte mult, riscă să își 
piardă chiar propria viață. Dar omul, ființă rațională, înzestrată 
prin naștere cu inteligență și spirit, își ucide copiii fără teamă și 
regret al consecințelor, fără procese de conștiință.

Această realitate cotidiană, această groază m-a făcut de 
fapt să ajung la maxima oroare a martirajului elementului 
născător. Nu poate fi ceva mai cumplit, mai îngrozitor, decât a 
ucide un înger, o ființă dinainte de naștere, o ființă fără păcat, 
care n-a cunoscut încă trupul. De cele mai multe ori omul este 
privit doar din punct de vedere biologic, ca un biet animal și 
nici măcar atât.

Mai mult, se face abstracție totală de dimensiunea spirituală 
a omului: „Nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt 
care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu 
sunteți ai voștri? Slăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru și 
în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6, 
19-20). 
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Despre valurile vieții!
După cum între lucrurile pământești și pietrele scumpe, 

diamantul este cel mai de preț, așa și între virtuțile creștinești, 
credința este cea mai valoroasă, căci, dacă este adevărată 
și tare, rămâne nebiruită de vicleșugul celui potrivnic. Sfântul 
Evanghelist Matei ne prezintă în această pericopă, rânduită a 
fi citită în duminica a IX-a după Pogorârea Duhului Sfânt, două 
minuni, respectiv umblarea pe mare și potolirea furtunii. Tot 
Sfântul Evanghelist Matei mai prezintă în capitolul al VIII-lea 
o altă minune în care Mântuitorul potolește furtuna, certând 
vânturile și marea, care se liniștesc la glasul cel dumnezeiesc, 
după ce potrivnicul o stârnise împotriva Apostolilor și a Domnu-
lui Însuși, care, ostenit, adormise. Spaima produsă de minune 
îi face pe ucenici, care sunt numiți de Sfântul Evanghelist, 
oameni, adică prin comportamentul lor în situația respectivă nu 
s-au deosebit cu nimic de ceilalți oameni, deși Îl văzuseră pe 
Mântuitorul și până la acel moment săvârșind atâtea minuni, 
care demonstrau fără putință de îndoială dumnezeirea Sa. Ei 
însă s-au minunat zicând: „Cine este Acesta, că și vânturile 
și marea ascultă de El?” 

Minunile săvârșite de Domnul și prezentate în Sfânta 
Evanghelie de astăzi au loc după săvârșirea minunii înmulțirii 
pâinilor și a peștilor în pustie, despre care Apostolii nu au 
înțeles mare lucru, de aceea au avut nevoie de încă o lecție, 
pentru întărirea și desăvârșirea credinței lor. Când s-au înmulțit 
pâinile și peștii, care au fost împărțite prin mâinile Apostolilor, 
nimic nu i-a minunat, nimic nu i-a entuziasmat, nici pe mulțimi, 
dar nici pe Apostoli, parcă s-ar fi petrecut lucrul cel mai firesc 
sau mai natural cu putință, de aceea Mântuitorul le și spune 
mulțimilor: „Mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru 
că ați mâncat din pâini și v-ați săturat”, deci pe mulțimi le inte-
resa mai mult hrana materială decât lucrarea dumnezeiască, 
dar nici Apostolii n-au înțeles. Pentru aceasta Domnul îi silește 
pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea Lui, pe 
țărmul celălalt, până ce El va da drumul mulțimilor. Întocmai 
ca un Părinte care, pentru a-și învăța copilul să meargă pe 
propriile picioare, îl ține de mână, să facă el câțiva pași, apoi 
îl lasă singur puțin, pentru a căpăta încredere în el, apoi iar îl 
susține. Așa și Domnul, după ce a dat drumul mulțimilor, S-a 
suit în munte, ca să Se roage singur, deci nu s-a dus imediat 
la ucenici, ci a mai zăbovit, a stăruit în rugăciune, ca să nu 
piară credința lor, pentru că satana ceruse să-i cearnă ca pe 
grâu, și S-a rugat și pentru ei, și pentru noi și pentru toți cei 
care vor crede, ca toți să fie una. 

Și, făcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era 
acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de va-
luri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, 
a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Deci nu îndată, ci i-a 
lăsat să facă experiența greutății, să se fortifice în lupta cu 
ispitele, cu încercările, să ajungă să-și dea seama de limite, 
să îi învețe să ceară ajutorul în necazuri, să vadă ce înseamnă 
să nu fie Domnul cu ei, așa cum fusese până atunci, deși și 
atunci se aflau tot sub ocrotirea Lui, chiar dacă nu era trupește 
cu ei. Iar când Mântuitorul vine la ei, mai întâi se înspăimântă 
și strigă, ca nu cumva să fie înșelați, ca nu cumva să vină 
cineva ca nălucire, iar când Petru aude că este Domnul, 
cere ca să-i poruncească să se ducă pe apă la El. Domnul îl 
cheamă, Petru coborându-se din corabie, a mers pe apă și 
a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut și, începând 
să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! În loc 
să fie atent la Cel pe Care Îl avea în față, el s-a înspăimântat 
și înfricoșat mai mult de valuri și de vânt. Așa se întâmplă și 

cu noi, călători pe marea acestei vieți, când avem intenția să 
mergem către Dumnezeu, dar ne înfricoșăm și preocupăm 
mai mult de cele ce ne stau împotrivă, motiv care ne face să 
începem ușor să ne scufundăm, până când ne aducem iar 
aminte de Dumnezeu și Îi cerem ajutorul strigând: Doamne, 
scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis: 
Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Precum și Domnul 
lui Petru, așa și nouă ne spune că din cauza puținei noastre 
credințe, am ajuns să ne îndoim și totodată să ne scufundăm. 
Și suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie 
I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. 
Lecția și-a atins scopul, căci ucenicii au cunoscut cu adevărat 
că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și I s-au închinat. Același lucru 
se întâmplă și în cazul oamenilor care, scăpați din valurile 
vieții și ale ispitelor, prin lucrarea lui Dumnezeu, se urcă în 
corabia mântuirii care este Biserica și recunosc dumnezeirea 
Mântuitorului, închinându-I-se. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a IX-a după Rusalii, Umblarea pe 

mare – Potolirea furtunii, Sf. Ev. Matei 14, 22-34, 2 august)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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„Zice că a fost dus cineva să vadă iadul. Uite, să vezi 
iadul rușilor. Era balta cu smoală și rușii băgați în baltă 
și încercau să iasă, să scape de acolo, că îi ardea, îi 
chinuia. Diavolii, pe marginea bălții, luptau cu ei să nu-i 
scape. Rușii, cu imperialismul rusesc, luptau cu tot ce 
aveau, și era mare luptă acolo ca să-i țină diavolii pe 
ruși în iad. Merg mai departe să vadă iadul americanilor. 
Acolo, la fel, aceeași luptă între demoni și oameni, acolo 
cu drepturile omului, cu libertăți, nu le respectau diavolii 
drepturile omului, iarăși luptă mare. Și se ajunge și la iadul 
românilor. Acolo, liniște totală. Era un singur drac, plictisit, 
citea ziarul pe marginea bălții. Nu se vedea nimeni. S-au 
mirat ăștia: cum, dom’le, peste tot e lupta asta în iad și 
aici nu?! Și-l întreabă pe drac: – Dar cum, e goală balta 
asta? Nu-i niciun român în iad? Zice dracul: – Nuu, e 
plină! – Păi și atunci unde stau? – Păi stau la fund, acolo! 
– Și de ce? Ăștia nu vor să iasă afară, cum vor toți, să se 
zbată, să fugă? Cum de stau așa liniștiți românii în iad și 
nu vor nimic? – Ba vor, dar când vrea unul să se ridice, 
ăilalți imediat îl trag de picioare în jos. Și așa rămân toți 
acolo jos, în iad”.

Gluma aceasta amară a fost spusă de Părintele Iustin 
Miron, starețul Mânăstirii Oașa, unul din locurile sfinte ale 
acestei țări.

De când am auzit-o, îmi tot doresc să nu fie inspirată 
de realitate, dar parcă mereu sunt lovit de gesturile și 
gândurile oamenilor din jurul nostru și care dau dreptate 
acestei glumițe. Nu vi se pare că este adevărat?

Haideți să luăm ca exemplu orașul sau județul nos-
tru? Când auzim lucruri urâte despre orașul nostru sau 
despre gorjeni, cum reacționăm? Nu-i așa că de cele 
mai multe ori, primul nostru gând este să condamnăm și 
noi, să zicem: „știam eu că ăsta e un oraș de proști” sau 
„boul ăla e de vină, doar v-am spus de atâtea ori!” . Să 
ne amintim știrea cu omul acela care a dat cu o cârpă 
umedă pe Coloana Recunoștinței fără Sfârșit. S-au făcut 
titluri „senzaționale” în presă, comentarii acide, etc. Câți 
au stat să-și pună o întrebare simplă: dar ce rău a făcut 
omul acela? Prea puțini. Întâmplarea a fost un bun prilej 
pentru a mai azvârli cu noroi asupra gorjenilor și a româ-

nilor în general. Aproape de fiecare dată când se întâmplă 
câte ceva, brusc lumea își amintește o vorbă atribuită lui 
Brâncuși, pe care o nu mai redau aici. Culmea e că nici 
măcar nu există vreo dovadă că Brâncuși ar fi zis așa ceva! 
Dar nu contează: sună bine. Și dacă ne confirmă nouă 
propriile păreri, deja nu mai contează dacă e adevărată 
sau nu. Ne grăbim să condamnăm. Pe celălalt. Noi nu 
suntem niciodată vinovați.

Nu degeaba spuneau Sfinții Părinți că „mândria este 
sămânța satanei”. Dar cine să ia aminte?

Uitați-vă în jurul vostru. Avem munți frumoși, păduri, 
dealuri, râuri, văi, și tot ce ne trebuie pentru o viață tih-
nită. Dacă am fi atenți, am vedea că Dumnezeu ne-a 
lăsat administratori peste o adevărată gură de rai. Dar 
noi ce-am făcut? Transformăm, încet-încet, locurile astea 
într-un mic iad.

Nu mai avem pace nici în Sfânta Biserică. Gura noastră 
nu poate tăcea nici în timpul Sfintei Liturghii, atunci când 
vorbește Însuși Hristos, nici după, când ne vorbesc părinții. 
Iar dacă nu vorbim, despicăm aerul cu privirea. Dacă 
iadul nu e neapărat un loc, atunci avem iadul ignoranței, 
al gândului urât, al lăcomiei, al minciunii…

Asta este moștenirea pe care o lăsăm copiilor noștri? 
Un oraș și o țară a legii talionului? Un iad cu pavaj euro-
pean, dar totuși.. iad?

Mi-aduc aminte, când eram mic, că atunci când ieșeau 
din județ cu mașina, gorjenii se salutau între ei pe șosea. 
Ce gest simplu și frumos! Azi, nu numai că nu ne salutăm 
între noi, dar de multe ori ne rușinăm sau apostrofăm: uite-l 
și pe țăranul ăla...M-am bucurat enorm acum doi ani, dar 
și anul trecut, când undeva prin județul Constanța niște 
gorjeni mi-au semnalat că sunt... gorjeni.

Anul acesta însă, n-am mai avut șansa asta. Și totuși, 
mai există bine aici, la noi. Nu foarte mult, dar există. În 
special Biserica și slujitorii ei, care se zbat să ne învețe 
frumosul. Ei sunt „omul” acela care se luptă cu dracul 
din gluma părintelui Iustin. Să nu-i lăsăm singuri. Să le 
dăm de furcă dracilor, să-i chinuim așa cum ar vrea să 
ne chinuie ei pe noi. Vorba părintelui Steinhardt: Biruința 
nu-i obligatorie, obligatorie e lupta!

câți Draci păzesc juDețul Gorj?
De Mihai ȘoMănescu

(urmare din pagina 1)
Arta are ca scop unic exprimarea unui mesaj, a unei co-

municări salvatoare, îndreptătoare și transformatoare în bine 
a oamenilor, în sensul cel mai nobil al înaltelor și veșnicelor 
adevăruri și sensuri umano-divine. Prin arta pe care o restitui, 
urmăresc în mod special repunerea în atenția conștiinței umane 
și atenționarea acesteia asupra păcatului actual care se exer-
cită prin avortul-crimă, de hulă împotriva Duhului Sfânt și a lui 
Dumnezeu deopotrivă. Acest păcat al avortului se pedepsește 
și aici pe pământ și în viața veșnică. Sângele copilului avortat 
îi urmărește pe părinți toată viața ca sângele lui Abel, vărsat de 
fratele său Cain. Încă de la începutul lumii, Dumnezeu a pedepsit 
foarte aspru pe cei care s-au împotrivit poruncii: „Creșteți și vă 
înmulțiți”. Dacă Onan, fiul lui Iuda, care atunci când intra la soția 
sa Tamara, o păzea să nu zămislească copii, a fost pedepsit cu 

moartea, care va fi pedeapsa acelor părinți care își ucid copiii 
prin avort?

În conștiința noastră trebuie să răsune permanent cuvintele 
Mântuitorului Iisus Hristos: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i 
opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu“ 
(Luca 18, 6).

Convingerea mea este că lucrarea de artă săvârșită prin di-
alogul dintre om și Duhul lui Dumnezeu, cu împlinirea poruncilor 
lui Dumnezeu, încetează să mai fie un obiect oarecare și devine 
un obiect lucrător pentru umanitate. Prin el lucrează Duhul lui 
Dumnezeu, iar arta ca expresie a dialogului Divino-uman are 
puterea de a lucra în slujba vieții și a iubirii, în slujba și slujirea 
lui Dumnezeu în veșnicie.

Sculptor Eugen Barzu
Sursă: http://www.stopabortion68.com/maternitate.html

Notă: dacă doriți să ne sprijiniți să montăm o astfel de lucra-
re și în parohia noastră (precum harta din imagine), puteți afla 
detalii la 0768.35.76.75.

MATERNITATE S.O.S.
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„Dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de 
muștar, veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici din-
colo și se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință.” 
(Mt. 17, 20)

Iisus împreună cu trei dintre ucenicii Săi, Petru, Iacov 
și Ioan fusese pe muntele Schimbării la Față (Mt. 17, 1). 
Fericire cerească pentru cei trei ucenici: „Doamne – zi-
sese Petru – bine este să fim noi aici, dacă voiești, voi 
face aici trei colibe: Ție una, lui Moise una și lui Ilie una.” 
(Mt. 17, 4) 

În ziua următoare după Schimbarea la Față s-au co-
borât de pe munte, la poalele căruia i-au găsit pe ceilalți 
ucenici „sfădindu-se” cu unii cărturari.

Un om venise acolo cu fiul său bolnav din „pruncie”, 
un fiu „lunatic”, o epilepsie cauzată de demonizare, căci 
demonul căuta să-l piardă pe copil prin foc și prin apă. 
Tatăl, care auzise de minunile Mântuitorului, a pornit pe 
urmele Sale. A găsit la poalele muntelui pe ucenicii care nu 
urcaseră cu Iisus și i-a rugat pe aceștia să-l ajute, dar n-au 
putut. Aici mulțimea care e mereu schimbătoare participa și 
ea la dispută. Cărturarii găsiseră acum un bun prilej să-și 
arate ca de obicei adversitatea față de Iisus. Un contrast 
izbitor între ce fusese pe Tabor și ce era aici.

La vederea Domnului, în inima tatălui renaște o vagă 
speranță. Poate că, Iisus îi va vindeca fiul lunatic. Îl 
vede, se apropie, Îi cade la picioare și Îl roagă: „Doamne, 
miluiește pe fiul meu.” (v. 15) Răspunsul lui Iisus este 
nu numai un îndemn la credință, ci și o mustrare pentru 
necredința tatălui. 

În Sfânta Evanghelie de la Marcu, tatăl copilului a zis 
cu lacrimi: „Cred, Doamne, ajută necredinței mele!” (v. 24) 
Numai după mărturisirea tatălui cu lacrimi și cu putere și 
cu plecarea genunchilor, Domnul îl ceartă pe demon și-l 
alungă din copil. Iisus face o vindecare completă și defi-
nitivă. O cutremurare puternică are loc în întreaga ființă 
a copilului, încât Sfântul Evanghelist Marcu spune că „a 
rămas ca mort.”

Iisus pune capăt unei boli fără leac, dublată de o po-
sesiune demonică, încât „toți au rămas uimiți de mărirea 
lui Dumnezeu” (Lc. 9, 13). Exegeții biblici, tratând acest 
subiect din Evanghelia după Marcu, spun că vindecarea 
lunaticului reflectă Taina Sfântului Botez, așa cum se 
săvârșea ea în Biserica primară, așa cum se săvârșește 
ea și astăzi în Biserica Ortodoxă. 

Mai întâi vedem un exorcism (o alungare a demonilor), 
apoi o mărturisire de credință (făcută nu de copil, ci de 
tatăl său), o înviere la o viață nouă, o moarte și o înviere, 
copilul rămâne ca mort, iar Iisus îl ridică (învie).

Evanghelia în sine este un îndemn la credință: „toate 
sunt cu putință celui ce crede”, credință care, alături de 
post și rugăciune, alungă „soiul acesta de demoni.” 

Pentru „puțina credință”, Petru era să se scufunde în 
valuri, plin de neputință, ca și ucenicii care nu putuseră 
să-l vindece pe copil. Dumnezeu poate da puterea oame-
nilor credincioși de a muta munții, dacă acest lucru este 
necesar pentru mântuirea lui sau a aproapelui. Pentru ca 
să crească credința ucenicilor, Iisus a trebuit să moară și, 
prin preamărirea Sa, să rămână cu ei de-a pururi.

În Pateric ni se istorisește că un părinte îmbunătățit vor-
bea despre credință citind din Evanghelie, când la rostirea 
cuvintelor „mută-te de aici dincolo”, muntele din apropiere 
a început să se miște. Atunci părintele a zis: „Stai pe loc! 
Nu ție ți-am zis aceasta, vorbeam cu fratele.”

Credința nu este o metaforă, chiar poate muta munții, 
ea e totul și poate totul. Cu o credință „cât un grăunte de 
muștar” ucenicii puteau vindeca pe cel lunatic pentru că 
primiseră de la Iisus puterea de a scoate demonii (Mt. 10, 
8). Necredința poate fi înfrântă cu rugăciune și cu post 
când omul își „pune toată sârguința.” (II Pt. 1, 5)

Credința noastră trebuie să-și păstreze orientarea spre 
viitor, spre cele nevăzute, dar nădăjduite. Ea trebuie să 
exprime în primul rând realitatea comuniunii noastre cu 
Hristos Cel Înviat și participarea noastră, încă de pe acum, 
la „puterile veacului viitor”.

Dacă înainte de venirea Mântuitorului, credința nu era 
decât o anticipare profetică a credinței în Hristos, era mai 
degrabă nădejde întemeiată pe făgăduința lui Dumnezeu, 
odată cu venirea lui Hristos am putut experimenta ade-
vărul cuvântului Mântuitorului „toate sunt cu putință celui 
ce crede”.

Sfinții au dat adevărata măsură a credinței și a lucrării ei 
minunate care este de „nemăsurat”. Cuvântul Evangheliei 
acesteia ni se adresează tuturor odată cu mustrarea ei 
pentru puțina noastră credință. Ne va trezi oare această 
mustrare? Vom fi capabili să facem fapte de credință? 
Vom putea răspunde la toate întrebările când vom vedea 
cum credința a schimbat ceva în viața noastră. Necredința 
unora ne va judeca într-o zi, pentru că noi, având credință, 
nu facem cât ar trebui să facem. 

De câte ori simțim nevoia să vorbim cu Dumnezeu 
să ne amintim de tatăl din Evanghelie, cum s-a rugat el 
pentru copilul său, pentru izbăvirea de boală și de demoni. 
Să intrăm în „cămara” sufletului nostru și să vorbim cu 
Dumnezeu despre copiii noștri, dimineața când ne trezim, 
seara când adormim și în tot timpul și locul.

Să avem credință în darul și ajutorul lui Dumnezeu, ca 
tatăl din Evanghelie, după cum ne-a încredințat Mântui-
torul: „Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi 
se va deschide.” (Lc. 11, 9)

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a X-a după Rusalii, Vindecarea 

lunatecului, Sf. Ev. Matei 17, 14-23, 9 august)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie

Despre puterea credinței
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Pe mulți Domnul a luminat 
Să ne fie călăuză;
Dacă nu i-am ascultat,
N-avem nici măcar o scuză.

Permanent s-au străduit
Să ne-arate calea dreaptă;
N-am ales când trebuia ,
Hotărârea înțeleaptă. 

N-am pornit pe drumul strâmt,
Care duce la Eden,
Dimpotrivă-am neglijat
Binele nostru suprem. 

Sperăm însă-n bunătatea
Și în mila Domnului,
În ruga celor ce-au ascultat
Întotdeauna glasul Lui. 

Ei mijlocesc pentru noi,
Că știu firea omenească
Cea supusă spre păcat,
Tentată des să greșească. 

Mulți din noi ne-am îmbuibat
Cu mâncăruri pieritoare
Și-ades ne-am înconjurat,
De bogății trecătoare. 

Bine-ar fi să fim crescuți 
În frica de Dumnezeu;
La rele să renunțăm
Și să ne rugăm mereu. 

Să avem grijă de suflet,
Lucrul cel mai prețios,
Nu de trupul acesta strâmt
Cu pretenții de prisos. 

Să ne agonisim din timp
Merinde-alese pentru drum:
Rugăciuni și fapte bune,
Ce ne-or folosi postum. 

Asta ne-au transmis aleșii 
De Dumnezeu cinstitori,
Selectând prin scris și fapte
Valoroasele comori. 

Preaînțeleptul Ierarh Nifon 
Este al Ortodoxiei luminător
Și al poporului român,
Un minunat îndreptător. 

În Grecia s-a născut (1435-1440),
Din părinți de neam ales:
Manoil și Maria, ce l-au botezat 
Nicolae, iar el, roade bune a cules. 

Ca albina înțeleaptă,
Mierea bună-a adunat
A faptelor desăvârșite,
Ocolind orice păcat.

De mic el s-a dovedit 
A avea cugetări bătrânești,
Fiind însă de neoprit
Pentru cele duhovnicești.

Extrem de isteț la minte,
Spre fapte bune s-a dedat;
Ascultător și cuminte,
Pe urmele sfinților a călcat. 

Viețile Sfinților Părinți
Le citea cu bucurie,
Mângâindu-i sufletul
Încă din copilărie. 

După moartea timpurie a tatălui,
Maria, mama sa, l-a educat;
Dascălului grec, Eftimie,
Pentru-a-l învăța carte l-a dat.

Nicolae, rapid, a asimilat 
Tot ce Eftimie ar fi vrut,
Apoi, în grija lui Ioasaf,
Dascăl și călugăr a trecut. 

Timpuriu, potrivit pravilei,
Schimonahul Antonie l-a călugărit
Cu numele Nifon, după care 
Monahul Zaharia corect l-a instruit. 

Acest monah minunat,
Ce din Athos (Vatoped) a venit,
L-a învățat bine greaca și slavona,
Făcându-l „călugăr desăvârșit”.

Mitropolitul cetății Arta,
Pe Sfântul Nifon l-a hirotonit
Arhidiacon, dar, după scurt timp, Nifon,
De frica turcilor în Albania a fugit. 

S-a întors apoi la Athos (Grecia),
După ce duhovnicul Zaharia a murit.
Aici, în peștera Crit, cu meșteșugul 
Scrierii s-a îndeletnicit. 

În marea lavră a Sfântului 
Atanasie Atonitul a fost invitat.
A rămas în lavră doar un an,
Apoi la Mănăstirea Dionisiu a plecat. 

Nifon, pe cât era de bun, credincios,
Instruit, pe-atât era și de smerit.
Pentru sfințenia vieții sale, l-au chemat
La Tesalonic și l-au pus mitropolit 

(1486). 

Când patriarhul Simeon 
De la Constantinopol a murit,
La cea mai înaltă treaptă în Biserica 
Ortodoxă, Sfântul Nifon a fost numit. 

Ca patriarh, a îndreptat pe calea bună
Creștini, monahi, preoți, dregători.
Smintelile din Biserica lui Hristos
A scos, diavolului dând fiori. 

Lupta celui rău a început,
Încât pe câțiva i-a determinat
Și din scaunul patriarhal,
Pe Sfântul Nifon l-au îndepărtat. (1488)

La un schit, chiar de el întemeiat,
S-a nevoit în post și rugăciune,
Continuând să scrie neîncetat,
Plin de credință și înțelepciune. (8 ani)

În anul 1496 este din nou adus 
În marele scaun patriarhal,
Însă, după doar 2 ani de zile,
S-a ivit un alt scandal.

Îmbunătățitul Ierarh Nifon,
A fost din nou îndepărtat.
Și la Adrianopol, în Biserica „Sfântului 
Ștefan”, sub pază a fost escortat.

Pe la anul 1500, domnitorul muntean,
Radu cel Mare, de Sfântul Nifon a auzit
Și l-a chemat în Țara Românească,
Propunându-i să fie mitropolit. 

Adus la Curtea de Argeș,
Voievodul l-a rugat
Să păstorească credincioșii
Și Mitropolia țării i-a încredințat. 

Timp de vreo cinci ani de zile,
Nifon, iscusitul călugăr atonit,
Pentru-a pune bună rânduială
În credință, zi și noapte a muncit.

I-a călăuzit pe toți supușii,
Pe drumul cel adevărat:
Sfătuind, îndemnând, mustrând
Și după Sfânta Evanghelie i-a învățat.

În sfântul sinod a hotărât,
Spre o mai bună păstorire
A românilor ortodocși,
Pentru a Domnului cinstire,

Încă două episcopii:
La Râmnicu-Vâlcea și Buzău.
Unde a rânduit păstori buni
Și temători de Dumnezeu. 

Păstorind cu bunătate
Și aleasă înțelepciune,
S-a retras după cinci ani,
În suflet cu amărăciune,

Pentru că domnul muntean,
Canoanele a încălcat
Și cu un boier moldovean
Cu familie, pe sora sa a măritat. 

Sfântul Ierarh Nifon,
Foarte mult s-a întristat.
Dezamăgit și umilit,
La Muntele Athos a plecat (1505). 

Cu regret, rămas bun și-a luat,
De la iubitul său fiu duhovnicesc,
Neagoe Basarab, viitorul domn și sfânt,
Pe care românii cu evlavie îl cinstesc. 

La Athos (Vatoped) a stat puțin.
Simțind că la Domnul e chemat,
La Mănăstirea Dionisiu,
Cu ucenicul său a plecat. 

În anul 1508, pe 11 august,
Întru Domnul a adormit,
Ale Cărui învățături le-a respectat
Și pe Care mult L-a iubit. 

Moaștele Sfântului Ierarh Nifon,
În Țara Românească au fost aduse
Și la Mănăstirea Dealul, (Târgoviște)
Cu evlavie au fost puse (1515-1517).

La Mănăstirea Curtea de Argeș,
Ca sfânt a fost canonizat 

(16 aug. 1517)
De Teolipt I, 

patriarhul Constantinopolului
Și toți ierarhii și egumenii 

ce au participat,

La sfințirea acestei bijuterii 
Frumoasă de neegalat, (15 aug. 1517)
La care Sfântul Neagoe Basarab,
Cu toată tăria s-a implicat. 

Nifon, e primul sfânt canonizat 
Pe pământul românesc,
Ce a trăit în viața asta
După modelul îngeresc. 

A fost trimis cu mare cinste
La Dionisiu, într-un chivot de argint.
Monahii, recunoscători, capul și mâna
Dreaptă, cu dragoste ne-au dăruit. 

Moaștele au stat la Curtea de Argeș
În frumoasa mănăstire, 
Până în anul 1949, spre a 
Sfântului Ierarh Nifon cinstire,

Păstrându-se de-atunci la Craiova
În Catedrală, la Mitropolie,
Aducându-ne tuturor 
Siguranță și multă bucurie. 

Noi, credincioșii, an de an, 
Pe Sfântul Nifon îl cinstim,
Iar pe data de 11 august,
Cu evlavie îl prăznuim. 

Cu ale sale sfinte rugăciuni,
Ne dorim să fim ocrotiți mereu,
Să devenim tot mai buni 
Și mai aproape de Dumnezeu!

sfântul ierarh nifon, patriarhul constantinopolului și
Mitropolitul țării românești (1500-1505) Dumitra Groza 
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Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești; Că bun 
și iubitor de oameni Dumnezeu ești; Că Dumnezeul milei și 
al îndurărilor și al iubirii de oameni ești; Îndurat și milostiv 
este Domnul, îndelung-răbdător și mult milostiv ..., sunt 
câteva dintre cuvintele pe care le auzim în cadrul sfintelor 
slujbe cu referire la Dumnezeu, prin care se evidențiază 
bunătatea și milostivirea cea nemăsurată a lui Dumnezeu 
față de neamul omenesc. Desigur că există și oameni care 
nu sunt mulțumiți de existența și de darurile pe care le-au 
primit de la Dumnezeu și se împotrivesc lui Dumnezeu, 
făcându-L vinovat pe El de propriile lor neputințe, dar în 
asemenea cazuri este vorba de o greșită înțelegere sau o 
necunoaștere corectă și completă a lui Dumnezeu. 

Milostenia este de două feluri, având în vedere cele 
două componente ale naturii omului, sufletul și trupul, și 
deci este sufletească și trupească. Faptele milei sufletești 
sunt: „1) Întoarcerea celor rătăciți la calea adevărului și a 
celor păcătoși la calea virtuții; 2) Învățarea celor neștiutori 
și nepricepuți; 3) Sfătuirea celor ce au trebuință de sfat; 4) 
Rugăciunea către Dumnezeu pentru aproapele nostru; 5) 
Mângâierea celor întristați; 6) Nerăzbunarea pentru răul 
făcut de alții, ci răsplătirea răului cu binele; 7) Iertarea 
greșelilor săvârșite de alții față de noi înșine, nu numai 
o dată, ci „de șaptezeci de ori câte șapte”, cum spune 
Mântuitorul. Iar faptele milei 
trupești sunt: 1) Hrănirea 
celui flămând; 2) Adăparea 
celui însetat; 3) Îmbrăcarea 
celui gol; 4) Cercetarea 
celor în necazuri și nevoi; 
5) Cercetarea celor bolnavi; 
6) Găzduirea călătorilor; 7) 
Îngroparea săracilor și a 
celor pe care nu are cine 
să-i îngroape”. 

În această pericopă 
evanghelică se are în ve-
dere iertarea, pe care sun-
tem datori și să o dobândim și să o dăruim. Dar pentru 
că Dumnezeu ne-a iertat și ne iartă, desigur nu fără voia 
noastră, pentru aceasta și noi suntem datori și îndemnați 
ca, la rândul nostru, să iertăm, pentru a putea primi ier-
tarea de la Dumnezeu. Acest lucru este de multe ori cu 
neputință, privit din perspectiva judecății omenești, dar 
cum unde voiește Dumnezeu se biruiește rânduiala firii, 
așa și în cazul iertării, când omul se lasă în seama purtării 
de grijă a lui Dumnezeu, totul este posibil cu ajutorul lui 
Dumnezeu, și primul care simte lucrarea lui Dumnezeu 
în suflet, pacea și liniștea pe care le aduce iertarea, este 
chiar cel care a iertat. De multe ori atunci când omul iartă, 
crede că îi face o mare favoare celui pe care l-a iertat, dar 
de fapt el este primul care beneficiază de roadele iertării, 
pentru că el scapă de veninul și răutatea din suflet, care îi 
otrăviseră sufletul atâta timp, și totodată abia atunci se face 
vrednic de a primi iertarea divină. Vorbind despre iertare, 
Mântuitorul a spus: „De-ți va greși ție fratele tău, mergi, 
mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai 
câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine 
încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să 
se statornicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe 

ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, 
să-ți fie ție ca un păgân și vameș” (Mt. 18, 15-17). Sfântul 
Apostol Petru, auzind cuvintele Domnului despre iertare, 
s-a apropiat de El și I-a zis: „Doamne, de câte ori va greși 
față de mine fratele meu și-i voi ierta lui? Oare până de 
șapte ori? Zis-a lui Iisus: Nu zic ție până de șapte ori, ci 
până de șaptezeci de ori câte șapte” (Mt. 18, 21-22), și 
apoi a rostit Pilda datornicului nemilostiv, pentru o mai 
bună înțelegere a trebuinței de iertare. 

Sf. Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei, vorbind de 
nenumăratele daruri, adică nenumărații talanți pe care 
i-am primit de la Dumnezeu, nu numai prin binele ce l-am 
primit de la Dânsul, ci și prin iertarea pe care am primit-o 
pentru relele ce le-am făcut, spune că, nu numai viață și 
hrană am primit de la Dumnezeu, ci și slujirea pe care o 
primim de la întreaga făptură, și cerul și pământul, soarele 
și stelele, uscatul cu animalele și cu toate roadele, ma-
rea cu peștii, văzduhul cu păsările, ca mai apoi cu Însuși 
Scump Sângele Său să ne răscumpere pe noi: „Știind că 
nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur, ați fost 
răscumpărați din viața voastră deșartă, lăsată de la părinți, 
ci cu Scumpul Sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevi-
novat și neprihănit, Care a fost cunoscut mai dinainte de 
întemeierea lumii, dar Care S-a arătat, în anii cei mai de 

pe urmă, pentru voi” (I Ptr. 
1, 18-20). De aceea suntem 
datori să-I slujim lui Dumne-
zeu, cu viața noastră, prin 
ascultarea de voia Lui. Dar 
când noi ne lepădăm de 
această slujire și facem voia 
noastră, atunci câte păcate 
fără măsură nu adunăm, 
rămânând datori înaintea 
lui Dumnezeu, cu zece mii 
de talanți, adică o datorie cu 
neputință de plătit. 

Și cu toate acestea, de 
nu S-ar milostivi Domnul Dumnezeu față de noi, nimeni 
nu ar putea sta împotriva judecății lui Dumnezeu. Dar 
condiția pe care trebuie să o îndeplinim este: „iertați orice 
aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru Cel din ceruri să 
vă ierte vouă greșealele voastre. Că de nu iertați voi, nici 
Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșealele 
voastre” (Mc. 11, 25-26). Altfel, înfricoșător este să auzim: 
„Slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă 
m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca și tu să ai milă de cel 
împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? 
Și mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, 
până ce-i va plăti toată datoria. Tot așa și Tatăl Meu cel 
ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta – fiecare fratelui 
său – din inimile voastre”.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la 16 august, Sf. Mahramă a Domnului; Sf. 

Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: 
Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache; Sf. 
Cuvios Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid – Duminica a 
XI-a după Rusalii – Pilda datornicului nemilostiv, Sf. Ev. 
Matei 18, 23-35; a Sf. Martiri, Sf. Ev. Matei 10, 16-22)

Sursă icoană: Sfânta Evanghelie

Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv!

ORAcOlElE, pERSOANE pOSEdATE dE dIAvOlI
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Păhărelul cu nectar

Poveștile sunt inventate noaptea,
când, în jilțurile lor de argint,
stelele încep să se-așeze,
de acei povestitori care nu pot să adoarmă
fiindcă nu au încetat să viseze

De acei oameni mari cu suflete de copii,
pentru care grădinile bucuriei
nu trebuie să rămână niciodată pustii

În inima lor, dragostea ia multe
și alese înfățișări,
iar cuvintele străbat, ca pe niște dulci apropieri,
înspăimântătoarele depărtări

Te mai miri că zmeii, balaurii
ori vrăjitoarele fără dinți
nu au nicio șansă în fața copiilor
acestor Părinți?

În lunga lui călătorie,
un Vis
se oprește acolo unde porțile Imaginației
s-au închis

Dar și acolo unde,
în Împărăția Dragostei Fără Hotar,
descoperă inimă după inimă
bătând... în zadar

Un Vis adevărat
nu se arată niciodată când ești
obosit, ori pe cale
să ațipești –
aceea este doar o scurtă visare,
o călătorie ... înșelătoare

Tu să nu fii tristă:
sufletele de copii descoperă la timp
că un capăt al Viselor
nu există.

Geniul lor de mici visători
permite chiar și celui mai naiv gând
să se împlinească

înainte ca oamenii mari
din închipuire
să se trezească.

Pagină de Elia David

cine inventează 
poveștile?

unde se oprește un vis?
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De dimineață, în sfântă zi de vară,
Când munții-și scuturau a nopții reci povară
Și umbrele uitate se furișau privirii,
Pe sub castanii falnici, din poarta mănăstirii,

Un soare tinerel se înălța pe creste
Și toată măreția la viață se trezește.
Când fetele grăbite veneau de prin poiene
Cu brațele-ncărcate de flori de sânziene,

La poarta mănăstirii, pe banca de stejar,
S-a așezat tăcut un grupuleț bizar.
Și-i greu ce sentimente le-ai pune în balanță
Citindu-le-n privire tristețe și speranță.

Flăcăul, un pic tomnatec, abia întors din oaste,
Un muntean voinic, ușor de-a-l recunoaște,
Purta nădragii negri și vesta de dimie,
Cămașa de tulpan și neagra pălărie.

Bocancii roși de vreme și poate-un pic cam mari
Cum poartă la nevoie țăranii gospodari,
Îi întregeau ținuta, iar traista de pe spate,
Mai ascundea într-însa oarece bucate.

Din ochii lui cei negri trecuți de tinerețe
Curgea un râu de miere, iubire și blândețe
Și lacrimi de speranțe i se-mpleteau pe față,
Când brațele de mamă de gâtul lui se-agață.

Sărutul de pe frunte și mâna iubitoare,
S-a așezat pe creștet ca binecuvântare,
Căci maica-ndoliată, cu hainele cernite,
Trecea cu greu limanul ultimei ispite.

Și dăruia Fecioarei și Maicii Preacurate,
Spre a sluji în rugă și fuga de păcate,
Tot ce avea ca sprijin în ceasul cel târziu,
Toiag la bătrânețe, pe prea iubitu-i fiu.

Alături, o copilă cu părul creț, bălai,
Frumoasă ca un înger parcă venit din rai
Și-n ochii ei albaștri, safir de mare preț,
Se oglindea tot cerul senin de Voroneț.

La șase anișori, puțini ca viața-ntreagă
Această despărțire să vrea s-o înțeleagă,
Se agăța de dânsul, cu mâna ei cea mică:
- Nu mai pleca bădiță, nu mă lăsa Petrică!

Se lumină apoi rărind a ei suspine:
- Eu nu mă-ntorc acasă, rămân și eu cu tine!
- De-acu ești fată mare, iubita mea Ioana,
În locul meu, de-acuma, tu grijă ai de mama!

Intră la stăreție, în slujba Domnului,
Iar poarta grea de paltin se-nchise-n urma lui,
Căci poarta mănăstirii e ultimul popas.
Și ieșind din lume, Petrică a rămas.

Pe drumul șerpuind, spre lumea cea hapsână,
Măicuța și fetița, ținându-se de mână,
Mergeau înlăcrimate, căci despărțirea doare,
Sub soarele amiezii pân’ s-au pierdut în zare.

  **

Vreo doisprezece ani trecut-au de atunci
Cu multe osteneli și împlinite munci
Și-n zi de Sânziene, dis-de-dimineață,
Când soarele de vară de ceruri se agață,

La poarta mănăstirii pe banca de stejar,
Grăbit de parcă lumea i-ar trece în zadar,
Stătea un tinerel cam puținel din fire,
Dar toată măreția sta în a lui privire.

În ochii lui albaștri, de-un dor nespus de cer,
Lucea iubire, jertfă, lumină și mister,
Iar părul blond sub cușmă și fața lui curată,
Făceau flăcăul nostru frumos precum o fată.

Hainele cernite și-ntreaga lui ținută
Fiindu-i ajustate de-o mână pricepută,
Iar mica lui avere, dar mare în cinstire,
Era un sfânt Ceaslov și cartea de Psaltire. 

Când poarta se deschise cu-n aspru scârțâit
El merse la călugăr, în poartă-abia ieșit,
Și-o-ntrebare-n grabă a reușit să-i zică:
- Aveam un consătean ce se numea Petrică,

În doisprezece ani, călugăr s-o fi tuns,
Dar vestea despre el la noi n-a mai ajuns.
Și am venit la dânsul o veste tristă-ai spune
Că măicuța-i dragă s-a săvârșit din lume.

- Serafim al nostru, ce voi nu l-ați uitat,
Spre-adâncă închinare la Athos a plecat,
Dar mai avea o soră ce Ioana se numea.
- Odată cu măicuța s-a săvârșit și ea.

Și-au mers la stăreție, căci tânărul frumos
Venit-a să se-nchine Domnului Hristos.
Și Ion, că-așa îl cheamă, a înțeles să fie
Cinci ani de încercare în aspră novicie.

Intrând în ascultare porni sârguincios
În muncă și în rugă aproape de Hristos.
Cu zâmbetul pe buze sărea în ajutor
Și-ndatora toți frații, el nefiind dator.

Trecea pe la prisacă, iubit fiind de albine
Și toată voia bună o aducea cu sine.
Rândaș era la grajduri, păstor apoi la oi,
Până târziu în noapte nu își găsea ostoi.

Când ziua sta să-nceapă, încă de cu zori,
Cu multă gingășie se îngrijea de flori,
Dar mai ales, la strană se așeza cuminte,
Ca o privighetoare cântându-i Maicii Sfinte.

Imberb, în haine simple, dar mai ales curate,
Nu refuza vreo muncă, se pricepea la toate,
Frumos ca o icoană, cu chipul luminos,
Frumos pe dinafară, înlăuntru mai frumos.

Toți frații-l îndrăgiră și așteptau să treacă
Cinci ani de novicie și mai era oleacă,
Și doar un an de zile, atât ar fi de-ajuns
Novicele Ion, călugăr de-a fi tuns.

(continuare în pagina 10)
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Pentru a face mai accesibilă oamenilor învățătura despre 
Împărăția Cerurilor, Mântuitorul în multe cazuri S-a folosit de 
situații concrete din viața oamenilor, cu care ei se întâlneau 
frecvent, sau cu care erau obișnuiți, pentru ca, plecând de la cele 
cunoscute, să îi ridice spre cele tainice și necunoscute. În acest 
sens El a rostit diferite pilde, prin care a asemănat Împărăția lui 
Dumnezeu cu exemplele respective, însă unele pilde făceau 
referire la situații duhovnicești, altele aveau caracter istoric, altele 
moral, altele profetic, adică cu referire la evenimente viitoare. 
Așa este pilda prezentată în pericopa evanghelică din Duminica 
aceasta, unde este vorba de o pildă istorico-profetică, adică 
prima parte a pildei făcea referire, la momentul în care a fost 
rostită, la situații și evenimente istorice, deja consumate, în timp 
ce a doua parte a acesteia făcea referire, în momentul respectiv, 
la evenimente viitoare, constituind o profeție. 

Această pildă arată binele făcut de Dumnezeu oamenilor, în 
mod special poporului ales al Vechiului Testament, constituit din 
urmașii lui Avraam, cu menirea de a păstra credința într-un sin-
gur Dumnezeu și nădejdea venirii Răscumpărătorului făgăduit, 
pentru care poporul ales trebuia să fie pregătit spre a-L primi. 
Dar poporul răzvrătit a ucis pe prorocii lui Dumnezeu, ca de 
altfel întreg neamul omenesc, care întocmai ca și iudeii, reduce 
la tăcere omorând glasul lui Dumnezeu, întocmai ca un proroc 
vestitor al voii lui Dumnezeu, așezat în conștiința fiecăruia dintre 
noi. Dar nici așa Dumnezeu nu i-a lepădat pe dânșii și după ce în 
multe rânduri și în multe chipuri le-a grăit prin proroci, în cele din 
urmă le-a grăit prin Fiul Său, pe care L-a trimis la ei. În această 
pildă Domnul Se aseamănă pe Sine cu un om oarecare, stăpân 
al casei sale care a sădit vie.

Mai întâi Se numește Om, pentru că din cauza iubirii Sale 
de oameni, S-a întrupat și S-a făcut om, El fiind Stăpân, întrucât 
domnește peste toate, a zidit și a făcut din nimic lumea, așezând 
în Rai pe Adam și Eva, apoi alegând pe urmașii lui Avraam ca 
vie a Sa. Pe aceasta o îngrădi cu Lege, întocmai ca un gard, 
a săpat în ea un teasc, care este jertfelnicul unde se aduceau 
jertfe pentru iertarea păcatelor, și a clădit în ea un turn de pază 
care reprezintă Templul, adică Biserica Legii Vechi, și a dat-o 
lucrătorilor care de fapt îi arată pe preoții și cărturarii poporului, 
cei care trebuiau să păzească și să călăuzească poporul spre 
respectarea Legii. Iar El S-a dus departe, fapt ce arată îndelunga 
răbdare a lui Dumnezeu, care le îngăduia și nu-i pedepsea pen-
tru greșelile lor. Din pricina faptului că via nu a fost lucrată, nici 
tăiată, nici săpată sau plivită, s-a înțelinit și spinii au crescut în 
ea, întrucât și vulpile își făcuseră vizuini în ea, iar roada pe care 
o aștepta Dumnezeu, a fost în loc de struguri, aguridă. Când a 
sosit vremea roadelor, credința și ascultarea, Dumnezeu a trimis 
la lucrători, pe slugile Sale care au fost prorocii. Dar lucrătorii, 
punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, 
iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai 
multe decât cele dintâi, și au făcut cu ele tot așa. Însă Stăpânul 
viei în loc să-i pedepsească pe lucrători, îi răbdă cu blândețe și 
încă și mai mult le arătă lor mila Sa, pentru că L-a trimis la ei pe 
Fiul Său Cel Unul Născut. Iar lucrătorii viei, văzând pe Fiul, au 
zis între ei: Acesta este moștenitorul; veniți să-l omorâm și să 
avem noi moștenirea lui. Și, punând mâna pe El, l-au scos afară 
din vie și l-au ucis. Acest lucru nu se întâmplase încă, fiind o 
profeție, căci într-adevăr cărturarii și învățătorii împreună cu mai 
marii preoților iudeii, au prins pe Domnul nostru Iisus Hristos, 
întocmai ca pe un rob și în afara Ierusalimului Îl răstigniră și Îl 
omorâră. Atunci Domnul i-a întrebat pe iudei zicând: „Deci, când 

va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători?” I-au răspuns: 
Pe acești răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care 
vor da roadele la timpul lor. Deci iudeii singuri și-au pronunțat 
sentința de osândire și lepădare, căci Domnul avea să le zică: 
„De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la 
voi și se va da neamului care va face roadele ei”. 

Aceasta trebuie să ne îndemne să lucrăm cu frică și cu 
cutremur la mântuirea noastră, căci dacă Dumnezeu nu a 
cruțat pe poporul Său, ci l-a lepădat, pentru un timp, din prici-
na neascultării și răzvrătirii, tot așa și pe noi ne poate lepăda, 
dacă nu aducem roadele credinței, căci spune Sfântul Apostol 
Pavel: „Întreb deci: Oare lepădat-a Dumnezeu pe poporul Său? 
Nicidecum! Căci și eu sunt israelit, din urmașii lui Avraam, din 
seminția lui Veniamin. Nu a lepădat Dumnezeu pe poporul Său, 
pe care mai înainte l-a cunoscut. Nu știți, oare, ce zice Scrip-
tura despre Ilie? Cum se roagă el împotriva lui Israel, zicând: 
„Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au 
surpat și eu am rămas singur și ei caută să-mi ia sufletul!”. 
Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? „Mi-am pus deoparte 
șapte mii de bărbați, care nu și-au plecat genunchiul înaintea 
lui Baal”. Deci tot așa și în vremea de acum este o rămășiță 
aleasă prin har. Iar dacă este prin har, nu mai este din fapte; 
altfel harul nu mai este har. Iar dacă este din fapte, nu mai este 
har, altfel fapta nu mai este faptă. Ce este deci? Nu tot Israelul 
a dobândit ceea ce căuta; ci cei aleși au dobândit, iar ceilalți 
s-au împietrit, precum este scris: „Dumnezeu le-a dat duh de 
amorțire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă până în 
ziua de azi”. Iar David zice: „Facă-se masa lor cursă și laț și 
sminteală și răsplătire lor! Întunece-se ochii lor ca să nu vadă 
și spinarea lor încovoaie-o pentru totdeauna!” Deci, întreb: 
S-a poticnit, oare, ca să cadă? Nicidecum! Și prin căderea 
lor, neamurilor le-a venit mântuirea, ca Israel să-și întărâte 
râvna față de ele. Dar dacă greșeala lor a fost bogăție lumii 
și micșorarea lor bogăție neamurilor, cu cât mai mult întreg 
numărul lor! Căci v-o spun vouă, neamurilor: Întru cât sunt eu, 
deci, apostol al neamurilor, slăvesc slujirea mea, doar voi izbuti 
să ațâț râvna celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii 
dintre ei. Căci dacă înlăturarea lor a adus împăcarea lumii, ce 
va fi primirea lor la loc, dacă nu o înviere din morți? Iar dacă 
este pârga (de făină) sfântă, și frământătura este sfântă; și 
dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt. Iar dacă unele din 
ramuri au fost tăiate, și tu, care erai măslin sălbatic, ai fost altoit 
printre cele rămase, și părtaș te-ai făcut rădăcinii și grăsimii 
măslinului, nu te mândri față de ramuri; iar dacă te mândrești, 
nu tu porți rădăcina, ci rădăcina pe tine. Dar vei zice: Au fost 
tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu. Bine! Din cauza necredinței 
au fost tăiate, iar tu stai prin credință. Nu te îngâmfa, ci teme-te; 
căci dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești, nici pe tine nu 
te va cruța. Vezi deci bunătatea și asprimea lui Dumnezeu: 
Asprimea Lui către cei ce au căzut în bunătatea Lui către tine, 
dacă vei stărui în această bunătate; altfel și tu vei fi tăiat. Dar și 
aceia, de nu vor stărui în necredință, vor fi altoiți; căci puternic 
este Dumnezeu să-i altoiască iarăși. Căci dacă tu ai fost tăiat 
din măslinul cel din fire sălbatic și împotriva firii ai fost altoit în 
măslin bun, cu atât mai vârtos aceștia, care sunt după fire, vor 
fi altoiți în însuși măslinul lor. Pentru că nu voiesc, fraților, ca 
voi să nu știți taina aceasta, ca să nu vă socotiți pe voi înșivă 
înțelepți; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce 
va intra tot numărul neamurilor. 

(continuare în pagina 12)
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(urmare din pagina 8)

De la o vreme-ncoace, la sfânta mănăstire
Duminica la slujbă, spre rugă și cinstire,
O fată sulguiată, frumoasă și sprințară,
Îmbujorată toată ca prima zi de vară,

Se-apropia de strană să-ngâne la ison
Dar îl sorbea din ochi pe-acest novice: Ion.
De viță era fata și ale ei dorinți
Le-ndeplineau îndată bogații ei părinți.

Când fu de măritiș, atât putu a zice
Că doar pe Ion îl vrea, chiar de era novice.
Nimic n-o liniști, nici vorbe potrivite,
Iar Ion fugi în munte, la staulul de vite.

Se-ntoarse-n primăvară; cinci ani s-au împlinit,
Și cam de Sânziene e timpul potrivit,
Că toată novicia trecuse-n acrivie,
Iar Ion avea să fie tuns în călugărie.

Cu toate așezate, în zi de sărbătoare,
Obștea fu cuprinsă de mare-nvolburare.
Fătuca, acum femeie, cu-n pruncușor în brațe,
Cu tatăl fioros și cu vreo două cațe,

Strigau în gura mare că fata lor iubită,
De Ion al mănăstirii fusese necinstită!
Și frații mănăstirii simțiră reci fiori,
Că tocmai Ion al nostru avea copil din flori.

Și încălcase, bietul, supremul legământ
Al fecioriei sfinte până la mormânt.
Și-n fața-ntregii obște, să fie judecat,
Cu capul în pământ și în genunchi plecat,

Spre a sa apărare, Ion nu zicea nimic,
De parcă marea vină îl făcea mai mic.
Și-atunci copilu-n brațe în glumă i l-au pus:
- Acesta ți-e canonul, trădându-L pe Iisus!

Spurcași călugăria și oștile cerești,
De-acum copilu-acesta cu grijă să îl crești.
Pentru-a tale fapte acesta ți-e canon:
Rândaș la mănăstire, mereu nefrate Ion!

Copilul, o comoară, atât de frumușel,
Cu brațele-amândouă se agăță de el.
Tăcerea monahală se rupse la sfârșit,
Când un ecou aduse superbul gângurit.

Cu pruncul drag în brațe, parcă răpit la cer,
Ion îl sorbea din ochi și grijile îi pier,
Apoi spre obște privirea și-o ridică:
- Mi-ar fi mult mai ușor de-l botezăm Petrică!

La gardul mănăstirii, un pic pe dinafară,
Călugării pe Ion cu drag îl ajutară
Să-și sape un bordei la poale de pripor,
Să aibă unde-l crește, ca un cămin al lor.

Din zori până în noapte nu se oprea din treabă
Decât să dea o fugă pe la căsuța-i dragă.
Acolo pe Petrică, atât de grijuliu,
Îl răsfăța în toate ca pe iubitu-i fiu.

Și îl creștea frumos, îl învăța de toate,
Să creadă-n adevăr, iubire și dreptate,
Să ceară ajutor, atunci când e la greu,
La Tatăl Cel din Ceruri, Preabunul Dumnezeu.

Nimic nu le lipsea, iar Ion, de bună seamă,
Îi era și dascăl, și tată bun și mamă.
Frumos creștea Petrică, un pic cam zvăpăiat,
Dar și copilăria-ntr-o zi s-a terminat.

Și obștea-a hotărât după ce-a cugetat
Pe copil să-l ducă la școală – internat,
Că Ion nu-i potrivit și unii-alții spun,
Că n-ar fi, la copil, exemplul cel mai bun.

Și anii-ncet trecură, Petrică tot creștea,
Iar la învățătură nimic nu-l întrecea.
Trecu de seminar cu multă acrivie
Student intră apoi chiar la teologie.

Venea doar în vacanțe din ce în ce mai rar,
Până-a ajuns profesor – preot la Seminar.
Cincizeci de ani trecut-au și Ion, de-acum bătrân,
Purta spre-a lui rușine blestemul de-a fi spân.

Slăbise de puteri, parcă uitat de lume,
Și doar un tinerel îl mai știa de nume,
Căci tânărul novice cu dragoste frățească 
Ades îi trecea pragul, slujindu-l să trăiască.

Iar într-o zi de vară, cu soare-n asfințit
A încheiat cu lumea și Ion s-a săvârșit.
Și mare fu mirarea când haine-au vrut să-i deie
Că prea curvarul Ion, de fapt, era femeie.

Și s-a căit amarnic atuncea obștea toată
Că prea l-au denigrat, l-au acuzat că-i tată,
Iar cel smerit în toate, cum nu-și dădură seama,
Că spân, frumos de pică, de fapt era Ioana!

  ***

Trei zile mai târziu, în zi de Sânziene,
Când soarele amiezii se revărsa alene,
Pe poarta mănăstirii, deschisă la perete,
Un râu de oameni simpli trecea pe îndelete.

Cerniți, în haine simple, cu ochii-nlăcrimați
Însoțeau sicriul purtat smerit de frați,
Iar în sicriu o maică în haine monahale
Provoca mulțimii nețărmurită jale.

Iar ochii ei albaștri, parcă ascunși în vis
Duceau atâta pace, că cerul s-a deschis.
Ce oameni șovăielnici au vrut să oropsească,
Intra-n desăvârșire în oastea cea cerească.

S-a coborât pe sine cât lumea n-a-nțeles,
Dar s-a-nălțat la Tatăl prin sufletu-i ales
Și ne-a lăsat în urmă-i o dâră de lumină
Și-un țel: desăvârșirea, smerenia sublimă!

Cum se-nălța la Ceruri un suflet giuvaier,
De bucurie lacrimi s-au zămislit în Cer
Și-un curcubeu pe dânsa s-a așezat cuminte
Înveșnicind în lume surâsul Maicii Sfinte.

Radu ARBORE
(Scrisă în memoria tatălui meu, născut în zi de Sânziene

 7-9 iulie 2015, Târgu Jiu)
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lucrarea Duhovnicească Și MânTuirea

„Doamne, Doamne, caută din cer și vezi…”

Ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie la care 
slujește un arhiereu, episcop sau mitropolit, auzim de 
la acesta rostind cu glas mare: „Doamne, Doamne, 
caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe 
care a sădit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea.” 
Aceste cuvinte sunt potrivite să ne amintim de ele în 
legătură cu Evanghelia acestei duminici. Via pe care 
Stăpânul a sădit-o, a împrejmuit-o, i-a făcut teasc și 
i-a zidit turn și a dat-o lucrătorilor să o lucreze este 
lumea aceasta. Deci Domnul nu Se adresează doar 
celor prezenți când a rostit pilda, ci și nouă ca să 
avem și noi folos duhovnicesc din ea. Această pil-
dă, dacă ar fi catalogată, am numi-o o pildă despre 
„istoria mântuirii.” Ea ne arată ce a făcut Dumnezeu 
pentru mântuirea omului și cât de vinovați sunt cei 
care nu răspund pe măsura harului lui Dumnezeu: 
„Omul stăpân al casei sale” este Dumnezeu, iar via 
pe care a sădit-o și de la care așteaptă roade la 
vreme este poporul Său.

Mântuitorul preia aici o temă din Vechiul Testa-
ment cu poporul ales „sădit” de Dumnezeu (Ieșire 
15, 17), dar și tema viei din Isaia 5, 1 ca pe o „cân-
tare de dragoste a lui Dumnezeu” pentru via Sa. Am 
spune că Mântuitorul descrie frumos tabloul pildei cu 
exemple din viața obișnuită, ținând cont de faptul că 
în pământul Canaanului cultivarea viței de vie era o 
ocupație străveche.

Noe, spune Sfânta Scriptură, imediat după po-
top a sădit vie. (Facere 9, 20) Când Moise a trimis 
iscoade în pământul Canaanului, aceștia au adus o 
viță de vie cu un strugure de o mărime neobișnuită 
(Numerii 13, 24). De vom călători de la Betleem la 
Hebron vom întâlni vii frumoase așezate pe dealuri 
pietroase de bun soi, cum spune profetul Isaia, îm-
prejmuite de ziduri și păzite din turnuri de răpitori sau 
păsările cerului.

Stăpânul viei despre care vorbește profetul Isaia 
este nu numai bun gospodar, dar își iubește și via. 
Deși îngrijită cu dragoste, nu a rodit struguri, ci aguri-
dă, struguri sălbatici și acri. Atunci stăpânul hotărăște 
să n-o mai îngrijească, ci să o lase pradă pustiirii.

Mântuitorul preia această pildă profetică din 
Vechiul Testament și o „aduce la zi”. Mântuitorul 
adaugă în pilda Sa faptul că Stăpânul nu primește 
roade bune nu din pricina viei, ci pentru că lucrătorii 
sunt necredincioși.

Lucrătorii viei, trimiterea rând pe rând a slujito-
rilor, mandatați de stăpân să preia roadele, și apoi 
a însuși fiului său, despre care se plănuia să fie 
ucis, sunt elemente alegorice introduse de Mântu-
itorul. „Lucrătorii” sunt păstorii lui Israel, mai marii 

preoților mozaici, cărturarii și fariseii. Sunt toți care 
se așezaseră pe „scaunul lui Moise” și preluaseră 
monopolul învățăturii Legii.

Slugile trimise rând pe rând sunt prorocii trimiși de 
Dumnezeu ca poporul să se pocăiască, pe care i-au 
prigonit și chiar i-au omorât. Pe Isaia l-au tăiat în două 
cu ferăstrăul, pe Ieremia au vrut să-l omoare și l-au 
aruncat într-o groapă, pe alții i-au ucis cu pietre. 

Despre ei vorbește Sfântul Apostol Pavel când 
spune: „au fost chinuiți… au suferit batjocură și bici, 
ba chiar lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, 
au fost puși la cazne, au fost tăiați cu ferăstrăul, au 
murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în 
piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți. Ei, de 
care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, în 
munți, în peșteri și în crăpăturile pământului” (Evrei 
11, 36-38). Parabola nu se oprește aici, Mântuitorul 
descrie trimiterea fiului stăpânului ca pe o profeție: „ 
La urmă a trimis la ei pe fiul Său…” Și pe el, pe fiul, 
moștenitorul, au hotărât să-L omoare. Îl omoară afară 
din vie, Mântuitorul fiind răstignit în afara zidurilor 
Ierusalimului. Iisus, „piatra cea din capul unghiului”, 
piatra de care se împiedicau ziditorii, a ajuns în capul 
unghiului.

Deși nu se găsea loc pentru Hristos în zidirea po-
porului lui Israel, așa a fost voia lui Dumnezeu: „De la 
Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat întru 
ochii noștri” (Mt. 21, 42). Dumnezeu pedepsește pe 
lucrătorii cei răi, „cu rău îi va pierde” (v. 41) și atunci 
chemarea se va adresa tuturor, nu numai poporului 
ales. Evanghelia, spune Sfântul Apostol Pavel, „pu-
tere a lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui care 
crede, a iudeului întâi și a elinului” (Rom. 1, 16).

Acum toți suntem chemați ca lucrători ai viei, 
căci „toate neamurile sunt împreună-moștenitoare 
și mădulare ale aceluiași trup și împreună-părtași 
ai făgăduinței, în Hristos Iisus, prin Evanghelie” (Ef. 
3, 2-6). Acum via, Domnul „o va da altora”, căci de 
aceea spune: „se va lua de la voi împărăția lui Dum-
nezeu și se va da neamului care va face roadele ei” 
(v. 43).

Domnul anunță, nu pentru ultima dată, universa-
lismul Evangheliei și al mântuirii în Hristos. Să nu 
ne purtăm cu neglijență față de Hristos, „piatra din 
capul unghiului”, căci înfricoșătoare este pentru noi 
pedeapsa, de ne vom arăta lucrători răi ai viei. 

Toți să ne arătăm vie bine-roditoare, cu roade 
frumoase, bogate și dulci, căci Stăpânul Se va mânia 
pe via cea neroditoare, la vremea venirii Sale, când 
așteaptă dulceața faptelor bune de la noi. 

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XIII-a după Rusalii 

– Pilda lucrătorilor celor răi, 
Sf. Ev. Matei 21, 33-44, 30 august)



12 Calea ÎnĂlȚĂrii, anul Vii, nr. 72, august 2015

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Duminică, 9 august – Paraclisul Maicii Domnului.
16 august – Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni.
23 august – Pelerinajul și roadele lui. 
30 august – Creștinul și boala. 

Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

oBiceiurile Tinereții sunT Bucuria Și paza ÎnTreGii vieți

cuM puTeM să scăpăM De MâncaTul pesTe Măsură? 

De ce oaMenii TreBuie să DoarMă Mereu?

Tinere! Fii înțelept și prevăzător: din anii tinereții tale 
să dobândești deosebită luare aminte spre dobândirea 
obiceiurilor bune! Obiceiurile au o putere asemenea cu 
cea a însușirilor firești: cel ce urmează Domnului lisus 
Hristos este dator să dobândească obiceiuri bune și 
să se ferească de obiceiurile rele.

Tinere! Fii înțelept și prevăzător: din anii tinereții tale 
să dobândești deosebită luare-aminte spre dobândirea 

obiceiurilor bune; când vei fi în puterea vârstei, ca și 
la bătrânețe, te vei bucura de bogăția dobândită fără 
osteneală în anii tinereții.

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Cuvinte către 
cei care vor să se mântuiască, traducere de 

Adrian si Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, 
București, 2000, p. 44) – doxologia.ro

Mai bine este să nu mănânci mâncarea care 
îți place în mod deosebit, ca să nu-ți faci de lu-
cru, pentru că altfel stomacul va cere din ce în 
ce mai mult, iar tu vei simți că nu te mai saturi 
niciodată.

Cum putem, Părinte, să ne tăiem obișnuința de a 
mânca mult?

Este trebuință de puțină frână. Mai bine este să 
nu mănânci mâncarea care îți place, ca să nu-ți faci 
de lucru, pentru că încet-încet se mărește hambarul 

[stomacul]. Și după aceea, acest „vameș nemilostiv”, 
așa cum îl numește Avva Macarie, va cere mereu. În 
vremea mesei ești satisfăcut, dar după aceea simți 
nevoia să dormi, și nici să lucrezi nu mai poți. Dacă 
mănânci un singur fel de mâncare, acesta îți ajută 
să-ți tai pofta. 

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Viața de familie, 
traducere din limba greacă de Ieroschimonah 

Ștefan Nuțescu, Editura Evanghelismos, 
București, 2003, pp. 202-203) – doxologia.ro

Eu cred că oamenii, mai ales cei mari,
trebuie să doarmă ca să nu uite să viseze,
căci, așa, cu un ochi deschis,
vezi din viață doar jumătate de Vis,
iar cu amândoi, nu mai zic,
aproape că nu vezi niciodată nimic...

În somn, dacă te pricepi să dormi,
te duci până departe,
ca atunci când citești
și uiți că ești într-o carte,
sau ca atunci când desenezi
și crezi că te afli în vârful creionului pe hârtie
și că dansezi...

Dar să ne întoarcem la Vis,
Și să spunem că un somn adânc
este un neasemuit paradis,
în care ajung doar cei cu sufletul împăcat,
după o zi
de muncit cu adevărat...

Elia David

(urmare din pagina 9)
Și astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: „Din 

Sion va veni Izbăvitorul și va îndepărta nelegiuirile de la Iacov; 
și acesta este legământul Meu cu ei, când voi ridica păcatele 
lor”. Cât privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași din pricina voastră, 
dar cu privire la alegere ei sunt iubiți, din cauza părinților. Căci 
darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi. După 
cum voi, cândva, n-ați ascultat de Dumnezeu, dar acum ați fost 
miluiți prin neascultarea acestora, tot așa și aceștia n-au ascul-
tat acum, ca, prin mila către voi, să fie miluiți și ei acum. Căci 

Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare, pentru ca pe toți să-i 
miluiască. O, adâncul bogăției și al înțelepciunii și al științei lui 
Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecățile Lui și cât sunt de 
nepătrunse căile Lui! Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau 
cine a fost sfetnicul Lui? Sau cine mai înainte I-a dat Lui și va 
lua înapoi de la El? Pentru că de la El și prin El și întru El sunt 
toate. A Lui să fie mărirea în veci. Amin!” (Rm. 11).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XII-a după Rusalii, 

Tânărul cel Bogat, Sf. Ev. Matei 19, 16-26, 23 august)

nu te îngâmfa, ci teme-te!


