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Editorial

Răsplata ascultării!

Nu este nimic mai drag și mai dulce sufletului însetat al omului în lumea aceasta decât cuvântul lui Dumnezeu, cum spunea
Psalmistul: „În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa Te
dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu
de Dumnezeul cel viu” (Ps. 41, 1-2). Iar acela care îl ascultă,
primește și-l împlinește i se luminează mintea și gândul către
iubirea lui Dumnezeu și către lucrurile cerești și îi face, pe cei ce
erau fii ai mâniei fii ai lui Dumnezeu, săturând sufletul omului și
însănătoșindu-l, pe om luminându-l și deșteptându-l din răutățile
păcatelor și ducându-l la lauda desăvârșită, spune Sfântul Ierarh
Varlaam al Moldovei. Pentru aceasta Însuși Cuvântul lui Dumnezeu, care este Fiul, a venit în trup omenesc: „Și Cuvântul S-a
făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă
ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr” (In. 1, 14),
ca să-i hrănească și să-i adape pe cei care însetau și flămânzeau după Dumnezeu. Așa se arată și în Sfânta Evanghelie de
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

astăzi, unde se spune că mulțimile dorind să asculte cuvântul
lui Dumnezeu, Mântuitorul a fost nevoit să intre în corabia lui
Petru pe care „l-a rugat s-o depărteze puțin de la uscat; apoi,
șezând în corabie, învăța din ea mulțimile”. Mai înainte de acest
moment, Mântuitorul, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, a făcut
multe minuni, a vindecat pe cel cu duh necurat, pe soacra lui
Petru, care era cuprinsă de friguri, și pe „toți câți aveau bolnavi
de felurite boli îi aduceau la El; iar El, punându-Și mâinile pe
fiecare dintre ei, îi făcea sănătoși”. „Iar făcându-se ziuă, a ieșit
și S-a dus într-un loc pustiu; și mulțimile Îl căutau și au venit
până la El, și-L țineau ca să nu plece de la ei. Și El a zis către
ei: Trebuie să binevestesc împărăția lui Dumnezeu și altor cetăți,
fiindcă pentru aceasta am fost trimis …
Pe când mulțimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui
Dumnezeu, și El ședea lângă lacul Ghenizaret, a văzut două
corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau
mrejele. Și urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon,
l-a rugat s-o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în corabie,
învăța, din ea, mulțimile”. Domnul S-a suit în corabia ce se afla
pe apă, depărtată puțin de la uscat, întocmai ca într-un amvon,
pentru a da tuturor posibilitatea să Îl vadă și în felul acesta să
Se facă auzit și toți să asculte cuvântul Lui, aceasta pentru că
atunci nu existau mijloace de amplificare a sunetului ca astăzi,
sau dacă nu era văzut, ar fi trebuit să strige să fie auzit, ori dacă
propovăduirea era mai lungă, se ajungea în felul acesta la epuizare. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: depărteaz-o
la adânc și aruncați mrejele voastre, ca să pescuiți. Deci după
ce i-a hrănit pe ucenici și pe mulțimi cu hrană duhovnicească,
propovăduindu-le Cuvântul lui Dumnezeu, îndată le-a cerut
Apostolilor să lucreze și pentru hrana trupească, învățându-ne
în felul acesta să ne agonisim hrana materială după ce ne-am
agonisit-o pe cea spirituală, rugându-ne mai întâi, ascultând
slujba Bisericii și cuvântul lui Dumnezeu. „Căutați mai întâi
împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor
adăuga vouă” (Mt. 6, 33). Atunci, răspunzând Simon, I-a zis:
Învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins;
dar, la porunca Ta voi arunca mreaja. Deci iată-i pe Apostoli
după ce o noapte întreagă s-au ostenit și nu au prins nimic, însă
îndată ce au ascultat cuvântul Domnului și au aruncat mreaja,
iată rezultatul: „Și, făcând ei așa, au prins mulțime mare de pești,
încât li se rupeau mrejile. Deci au făcut semn tovarășilor, care
erau în cealaltă corabie, ca să vină să le ajute. Și au venit și au
umplut amândouă corăbiile, de erau gata să se scufunde”.
Din această minune se înțelege cu prisosință că mai de
folos îi este omului să lucreze după ascultarea cuvântului lui
Dumnezeu, decât să se trudească fără rost, dacă nu primește
binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru aceasta fiecare dintre
noi să ne rugăm mai înainte să ne vie întru ajutor Dumnezeu în
toate lucrurile noastre și să ne izbăvească de toate primejdiile
și nevoile. Și pentru că toate ascultă și împlinesc porunca lui
Dumnezeu, să ascultăm și noi și să zicem și noi cu Psalmistul:
„Binecuvântează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte! Întru strălucire și în mare podoabă
Te-ai îmbrăcat.
(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; Cel ce întinzi
cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale
lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor;
Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc;
Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui, și nu se va clătina
în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea
Lui; peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul
tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi,
în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l
vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel
ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape;
adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor

Doi căței

Într-o zi, pe la gustare, într-o caldă zi de mai,
Când doar vântul mai adie, parcă izvorând din rai,
În sătucul dintre dealuri așezat ca-ntr-o copaie
Ce doar timpu-a memorat un bursuc într-o odaie,
Pe ulița prăfuită dăinuind din vremi în vremi,
Străjuită și prosperă de vreun lan de buruieni,
Sub salcâmi ce dau în floare, ori vreun dud mai rătăcit,
Își găsise de plimbare, chiar de-i vreme de prășit,
O pereche lilipută ce atrag priviri spre ei,
Într-o noimă de contrarii, dar frumoși, sunt doi căței.
Siamezi ca două lacrimi, dar penelul i-a-ncurcat,
Unul negru precum corbul, celălalt e brun-roșcat.
Un botic suav și candid, umezit de tinerețe,
Urechile clăpăuge precum sacii cu povețe,
Ochii mari, lumini aprinse, dar atât de diferiți,
La cel roșu-s jucăuși, la cel negru-mbătrâniți.
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Părul lung și creț, desigur, e podoabă de fudul,
Ce-i furat de ursitoare de la calul cel Huțul,
Le atârnă la bărbie îmbrăcând un șarm savant,
La lăbuțe și picioare, evazat, dar elegant.
Cel roșcat mergând în față, năzdrăvan nevoie mare,
Face tumbe ștrengărește, latră-apoi de încântare
Și spectacolul se-ncheie când privirea și-o ridică
Așteptând poznaș, cățelul, o răsplată cât de mică.

Cum roșcatul mi-e simpatic, deși e un cerșetor,
Iar cel negru, constipatul, e un mare profitor,
Urmăream privind nostalgic cele două mogâldețe
Pe cărarea prăfuită străjuită de podețe.

(continuare în pag. 9)

Cel negruț pășește sobru ca și cum n-ar fi cățel,
Parcă toată omenirea ia lumina de la el
Și urmând morocănos în a lui singurătate,
Îl ajunge pe roșcat îmboldindu-l de la spate.
Cel roșcat primind răsplată vreo bomboană, vreun cârnat,
Își așteaptă frățiorul îmbiindu-l cu-n lătrat.
Altruist din cale-afară, parcă-și pune pofta-n cui
Din nimic nu se înfruptă fără frățiorul lui.

potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra
ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce
răsari iarba dobitoacelor și verdeață spre slujba oamenilor; ca
să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului;
ca să veselească fața cu untdelemn și pâinea inima omului o
întărește. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe
care i-ai sădit; acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile
scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi; soarele și-a cunoscut
apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși
toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară
de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele și s-au adunat
și în culcușurile lor se vor culca.
Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât
s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai
făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este
mare și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr,
vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe
care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca
să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna;
deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar
întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor și se
vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tău și
se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în
veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre
pământ și-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de
munți și fumegă. Cânta-voi Domnului în viața mea, cânta-voi
Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele,
iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ
și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvântează, suflete al
meu, pe Domnul” (Ps. 103).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XVIII-a după Rusalii,
Sf. Ev. Luca 5, 1-1; Pescuirea minunată, 27 septembrie)
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Dumnezeu Tatăl.
Invitația la nuntă s-a făcut din bună vreme, iar cei care
au fost trimiși să cheme la nuntă sunt prorocii prin care a
Parabola cu nunta fiului de împărat are două părți. grăit Duhul Sfânt. Inspirați de Dumnezeu, ei au anunțat
Prima parte tratează refuzul celor chemați la nuntă și mereu făgăduința dumnezeiască a trimiterii unui Mântuiintrarea în „casa nunții” a altora, adunați de peste tot. tor și a instaurării prin El a Împărăției lui Dumnezeu. „Cei
Partea a doua vorbește despre pedepsirea celui ce venise poftiți la cină” au fost fiii poporului ales. Când nunta este
la nuntă fără „haină de nuntă. ” Fiecare parte are lecția ei gata, trimite Împăratul să cheme pe cei poftiți, adică pe
proprie, prima stârnește mânia lui Dumnezeu, lecția celei mesagerii Evangheliei. Iar cei dintâi chemați sunt iudeii.
de-a doua părți se adresează celor ce sunt deja creștini, Sfinții Apostoli le spun acestora că „s-a apropiat împărăția
dar care nu pot trăi oricum și vor primi pedeapsă veșnică: cerurilor”, ei merg „în calea păgânilor”, „în cetate de sa„întunericul cel mai dinafară”, acolo unde „va fi plângerea marineni” sau „la oile cele pierdute ale casei lui Israel.”
și scrâșnirea dinților” (v. 13).
Sfântul Apostol Pavel, spre exemplu, în orice loc mergea,
Pilda prezintă un tablou bogat de elemente cu încăr- propovăduia mai întâi în sinagoga iudeilor, iar mai apoi
cătură simbolică, toate necesare pentru a înțelege mai păgânilor.
bine mesajul parabolei.
Refuzul celor chemați atrage mânia lui Dumnezeu,
Nunta este un element mesianic-eshatologic. Adeseori fiind aspru pedepsiți. Mai apoi, slugile merg „la răspântiile
prorocii Vechiului Testament prezintă relația dintre Dumne- drumurilor” ca să cheme la nuntă pe câți vor găsi, adică
zeu și poporul Său ca pe o unire mape neamuri.
trimonială. Necredincioșia lui Israel
După Înviere, Mântuitorul le dă
față de Dumnezeu este prezentată
poruncă Apostolilor să meargă la
ca un adulter. Prorocul Osea spune:
neamuri: „Mergând, învățați toate
„Pentru aceea Eu o voi atrage (pe
neamurile…” (Mt. 28, 19), însă
femeia necredincioasă – pe Israel)
nu toți care intră în casa nunții se
și o voi duce în pustiu (pedeapsă) și
bucură de nuntă, căci nu toți care
voi vorbi inimii ei… Și te voi logodi
stau la masa împăratului au „haină
cu Mine pe vecie și te voi logodi Mie
de nuntă”. Vin la Cina Împăratului
după dreptate și bunăcuviință, întru
– Sfânta Euharistie – dar nu sunt
bunătate și dragoste și te voi logodi
vrednici.
Mie după credincioșie, ca să cunoști
Toți cei chemați la nuntă încă
că Eu sunt Domnul” (Osea 2, 16 și
de la Sfântul Botez primesc și se
21-22).
îmbracă cu Hristos, cu haina lui
Noul Testament preia această
Hristos, căci botezul este îmbrăcaimagine și o completează într-o
re cu Hristos: „Câți în Hristos v-ați
perspectivă hristologică. Astfel, Mibotezat, în Hristos v-ați îmbrăcat”
rele este Hristos, Fiul lui Dumnezeu
(Gal. 3, 27). Deci toți cei chemați la
întrupat.
nuntă trebuie să îmbrace haina lui
În Evanghelia a IV-a, Sfântul Ioan
Hristos, o îmbrăcare în moartea și
Botezătorul Îl prezintă pe Hristos ca
Învierea lui Hristos.
fiind Mirele, iar el „prietenul Mirelui. ”
Această imagine a nunții la care
(Ioan 3, 29) Ioan Evanghelistul este
participă
și cei fără „haină de nuntă”
Zămislirea Sf. Ioan Botezătorul
singurul care întrevede clar un sens
se
repetă
mereu în Biserică. Mulți
+23 septembrie
mistic al nunții, relatând nunta din
„creștini”
cred
că pot avea harul
http://www.calendar-ortodox.ro/
Cana Galileii și făcând trimitere la
Învierii și al vieții lui Hristos fără a
„ceasul” nunții lui Hristos („Încă n-a venit ceasul Meu” – muri păcatului, trupului și lumii. Se cred creștini, dar nu
Ioan 2, 4), adică la preamărirea Sa prin Jertfă și Înviere. leapădă haina omului vechi, stau la masa nunții, dar nuApocalipsa preia ideea nunții și o descrie ca pe o bucu- și spală murdăria păcatului. Pedeapsa lor aspră va fi în
rie de la sfârșitul veacurilor, a unirii în chip desăvârșit a lui „întunericul cel mai dinafară”, „la plângerea și scrâșnirea
Hristos cu Biserica Sa: „Să ne bucurăm și să ne veselim dinților”.
și să-i dăm slavă, căci a venit nunta Mirelui și mireasa Lui
De aceea și noi să răspundem mereu chemării la „nuns-a pregătit… Și mi-a zis: scrie: Fericiți cei chemați la cina tă” ca adevărați fii ai Bisericii, purtând haina de creștin care
nunții Mielului” (Apoc. 19, 7, 9)
să ne dea bucuria de a gusta din hrana duhovnicească
Cuvântul care fericește pe cei chemați la cină ne ce ne-o dă Biserica, Trupul și Sângele Domnului, spre
amintește de introducerea în parabola de la Luca: „Fericit viață veșnică.
cel ce va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu. ”
Sfântul Isaac Sirul spune: „bucuria este haina lui HrisTema nunții eshatologice revine în penultimul capitol de tos”. Pe aceasta să o purtăm, cu aceasta să ne îmbrăcăm
la Apocalipsă când un înger îi zice vizionarului: „Vino să-ți și așa să intrăm în casa Împăratului, la nunta Fiului Său,
arăt pe Mireasa, femeia Mirelui” și îi arată Ierusalimul cel cu Maica Domnului și toți sfinții Săi. Amin.
ceresc „având slava lui Dumnezeu” (Apoc. 20, 9-11).
Părintele Marius Olivian Tănasie
În parabola de la Matei, fiul căruia i se face nuntă este
(predică la Duminica a XIV-a după Rusalii – Pilda nunții
Hristos. Omul împărat care face nuntă pentru fiul său este
fiului de împărat, Sf. Ev. Matei 22, 1-14; 6 septembrie)
„Căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși.”

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul

Cel ce-a scris și a tunat
Dogmele dumnezeiești
Sfântul Ioan Evanghelistul,
Văzătorul tainelor cerești,

Era prezent cu Petru și cu Iacov,
La „Schimbarea Domnului la Față”,
Dar erau și Moise și Ilie, proroci,
Plecați de mult timp, din astă viață.

Nu s-a îndoit niciodată,
Fiind ucenicul cel mai apropiat;
A văzut cu ochii minții,
Că Iisus este Dumnezeu adevărat.

S-a născut în Betsaida
Galileei, într-un ținut frumos,
Cunoscând din tinerețe
Pe Domnul Iisus Hristos,

El la „Cina cea de Taină”,
Pe pieptul Domnului s-a rezemat
Și din Tainele lui Iisus Hristos,
Din tinerețe s-a adăpat.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan,
Este prin voința divină,
Primul și cel mai mare Teolog,
Din toată Biserica creștină.

Prin Sfântul Ioan Botezătorul,
Al cărui ucenic era,
Cel ce pregătea „Calea Domnului”
Și despre Care el vestea.

În Grădina Ghetsimani,
A rămas înmărmurit,
Când picături de sânge și sudoare
Pe trupul Domnului au șiroit.

După uciderea fratelui său, Iacov
Și a lui Ștefan, întâiului mucenic,
Cu Maica Domnului și alți apostoli
Ioan a plecat în Efes, în Asia Mică.

Și L-a numit cu înțelepciune
Pe Iisus, „Mielul lui Dumnezeu”,
„Cel ce ridică păcatele lumii”
Și Care ne-a izbăvit de rău.

Îl urmează pe Iisus
Și-n sala procesului
Luând parte cu tristețe,
La judecarea Domnului.

Vreo câțiva ani a propovăduit aici,
Învățătura dreaptă, creștină,
Respectând cuvântul lui Dumnezeu
Luminat fiind de Pronia divină.

Ioan și Iacov, fratele său, erau
Fiii unui pescar înstărit, Zevedeu
Și ai Salomeei (fiica lui Iosif);
Toți patru i-au slujit lui Dumnezeu.

A văzut cu amărăciune,
Cum Îl plimbau ei legat
De la Anna la Caiafa,
Și de la Irod la Pilat.

Grijă mare i-a purtat,
Născătoarei de Dumnezeu,
Slujindu-i neîncetat,
Ca un fiu iubit și supus al său.

Să-i facă pescari de oameni,
Domnul Iisus i-a chemat
Și fără nici o ezitare,
Ioan și Iacov L-au urmat.

L-a însoțit și pe Golgota,
Fiind martor de netăgăduit
Și toate chinurile Domnului
Și Sfântul Ioan le-a trăit.

A însoțit-o permanent,
Cât a mai stat pe pământ,
A păzit-o și a îngrijit-o,
Ca pe un odor preasfânt.

Ioan, unul dintre cei 12 aleși,
Era un ucenic minunat,
Un tânăr desăvârșit
Și un fecior imaculat,

Tremurând, plângea sub Cruce,
Văzându-se neputincios,
De a-I ușura durerea
Domnului Iisus Hristos.

La Ierusalim, cu credință a slujit
Și la Adormirea Maicii Sfinte;
Stâlparea adusă de Arhanghelul
Gavriil, o purta Ioan înainte.

Ce și-a păstrat fecioria
Cât a trăit pe pământ.
El a slujit cu bucurie
Dumnezeului-Cuvânt.

Stă alături de Fecioara
Preacurata, Maica Sfântă,
Ale cărei lacrimi limpezi,
De pe față nu se zvântă.

După mutarea Fecioarei la Cer
Și misiunea sacră el a îndeplinit,
Apostolul Ioan și ucenicul Prohor
Din Ierusalim spre Efes au pornit.

Sfântul Ioan Evanghelistul,
Era Apostolul preaiubit
Al Domnului Iisus Hristos
Și prieten preacinstit.

Pentru a o-îmbărbăta,
Fiul Său Cel Preaiubit,
De pe crucea de tortură
Amândurora-a vorbit.

Din porunca lui Domițian (81-96),
La Roma, legat a fost dus
Și la bătăi și chinuri de moarte,
Cu sălbăticie a fost supus.

Domnul a iubit la Ioan
Dragostea lui desăvârșită,
Nerăutatea inimii, fecioria
Și credința din suflet pornită.

Făcându-l pe Sfântul Ioan,
Fiul ei de-acum-înainte,
Cel ce-i va purta de grijă
Până la Adormirea Maicii Sfinte.

Nesuferind vreo vătămare,
Nici aruncat în ulei încins,
I-a speriat pe acuzatori
Și în temniță a fost închis.

Pentru sfințenia vieții lui,
Domnul l-a învrednicit
Să înțeleagă taine adânci,
Ce nouă ni le-a deslușit.

A fost prezent la Înmormântarea
Și la Învierea Domnului,
Prezent și la Înălțarea Sa la Cer
Și la Pogorârea Duhului.

Apoi, în insula Patmos,
Sfântul Ioan a fost surghiunit;
Multă vreme în rugăciune
Și izolare a viețuit.

Era cel mai tânăr ucenic
Din ceata Apostolilor
Și a trăit peste 100 de ani
Din voința Domnului.

Astfel, după Cincizecime,
Când Duhul Sfânt a pogorât,
Apostolii Petru, Iacov și Ioan, stâlpii
Bisericii lui Hristos au devenit.

Aproape fiind de Dumnezeu,
Prin viața sfântă și curată,
Cu fapta și cu gândul său,
A avut vedenie minunată,

L-a însoțit permanent
Cât timp Domnul a propovăduit.
La toate evenimentele,
Sfântul Ioan era nelipsit.

Sfântul Apostol Ioan,
Luminat fiind mereu,
A înțeles ca nimeni altul
Că Iisus e Dumnezeu.

Prin care a primit poruncă
Să scrie tot ce a văzut
Și-a scris „Cartea Apocalipsei”,
Făcându-ne tuturor cunoscut.

La învierea fiicei lui Iair,
Apostolul Ioan a fost chemat
Și-a văzut când Domnul Iisus,
Pe fata moartă a înviat.

Cel dintâi dintre bărbați,
La Mormânt el a ajuns,
Când femeile mironosițe
Că a-nviat Domnul le-a spus.

Aici a scris „Evanghelia lui Ioan”,
Din inspirație Dumnezeiască,
Întâia și a doua și a treia
Epistolă sobornicească.

Pe Muntele Taborului,
Văzând slava lui Iisus,
A înțeles că Domnul e Stăpânul
Morții și al Vieții mai presus.

Cu ochii lui curați, neîntinați,
Vede pe Iisus Cel Înviat
Pe malul lacului Ghenizaret
„Domnul este!” sigur pe el a afirmat.

Murind împăratul Domițian
Și venind Nerva, un alt împărat (96-98)
Sfântul Ioan s-a întors la Efes,
Unde preoți și episcopi a așezat,

Îndrumându-i să păzească
Tot ce el i-a învățat,
Ca pe Hristos să-L slăvească
Și pe toți i-a binecuvântat.
Minuni nenumărate a făcut;
Pe foarte mulți a înviat,
A învățat mulțime de păgâni,
Pe care apoi i-a botezat.
La oricare predicare,
Sfaturi bune el dădea;
Să se-mbrace cu răbdare
Și cu iubire, de asemenea.

Poezie de Dumitra Groza
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A fost supranumit pe drept
„Apostolul iubirii” și „Fiul tunetului,”
Apostolul dragostei desăvârșite
Și prieten preaiubit al Domnului.
A propovăduit cel mai mult
Dintre Apostoli, Evanghelia lui Hristos,
Mărturisind tot ce-a văzut
Și ce l-a învățat Iisus Hristos.
E un martor permanent
Al Celui ce-a propovăduit,
Că trei ani și jumătate
Peste tot L-a însoțit.
Mare ajutor a fost
Pentru neamul omenesc
Stâlpul binecuvântat,
Al credinței creștinești.
Ajuns la adânci bătrâneți,
La vârsta neputințelor,
Cerea să fie adus de ucenici
La adunările creștinilor.
„Fiilor, iubiți-vă unii pe alții”;
Nădăjduind că cei fără răutate
Și cu dragoste creștină,
În lumină vor fi-n eternitate.
La cei peste 100 de ani (an. 104)
Liniștit, blând, cu mintea clară,
Roagă șapte ucenici credincioși
Să-l ducă din casa lui Domnus, afară.
Le-a poruncit cu blândețe
Ca să sape în pământ,
O groapă sub formă de cruce
Să-și așeze trupul sfânt.
Îndelungă rugăciune a făcut,
Pe toți i-a îmbrățișat
Și-a pus haina așternut
Și-n groapă s-a așezat (26 sept. ).
Cunoscându-și el sfârșitul
A-nchis ochii săi curați;
Ucenicii-au pus pământ
Și plângeau îndurerați.
Auzind frații din cetate,
L-au jelit ca pe-un părinte
Ce i-a învățat doar de bine
Prin cuvintele lui sfinte.
A rămas și va rămâne prezent
La Sfânta Liturghie mereu
Prin Evanghelia lui Ioan,
Propovăduind Cuvântul lui Dumnezeu.
Sfinte Ioane, Apostole preaiubit,
Și fierbintele nostru apărător,
Cu ale tale puternice rugăciuni,
Să ne fii mereu de ajutor!
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Pregătirea pentru Cruce
Așa cum știm Dumnezeu este atotputernic, și are puterea întocmai cu voința, căci poate câte vrea, după cum
spune prorocul David: „Toate câte a vrut Domnul a făcut
în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile” (Ps.
134, 6); iar Sfântul Ioan Damaschin spune că Dumnezeu
poate câte vrea, dar nu vrea câte poate, căci poate pierde lumea, dar nu vrea. Deci dacă Dumnezeu poate câte
vrea, înțelegem de aici că dacă ar fi vrut, ar fi putut ca,
fără să se facă om, să-l mântuiască pe om de sub puterea
diavolului. Pentru că a vrut ca în această negrăită taină
a întrupării să arate: bunătatea, înțelepciunea, puterea
și dreptatea, după cum spune Sfântul Ioan Damaschin.
„Despre dumnezeiasca întrupare, despre purtarea de grijă
de noi și despre mântuirea noastră Cel îndurat, cel care
a dat existența și cel care a dăruit o existență fericită, n-a
trecut cu vederea pe omul care a fost amăgit prin acest
atac al diavolului, începătorul răutății, n-a trecut cu vederea pe omul care n-a păzit porunca creatorului, care a fost
lipsit de har, care s-a dezbrăcat de curajul pe care îl avea
față de Dumnezeu, care s-a acoperit cu asprimea vieții
plină de dureri – căci aceasta simbolizează frunzele de
smochin (Fc. 3, 7) – care s-a îmbrăcat cu murirea, adică
cu mortabilitatea și grosolănia corpului – căci aceasta
simbolizează îmbrăcarea cu piei (Fc. 3, 21) – care a fost
izgonit din paradis (Fc. 3, 23-24), potrivit dreptei judecăți
a lui Dumnezeu, care a fost condamnat la moarte și supus
stricăciunii. Nu. Dumnezeu nu l-a trecut cu vederea, ci
mai întâi l-a povățuit în multe chipuri, chemându-l să se
pocăiască prin suspin și cutremur, prin potopul cu apă,
prin distrugerea întregului neam omenesc aproape (Fc. 6,
13), prin amestecul și împărțirea limbilor (Fc. 11, 7), prin
supravegherea îngerilor (Fc. 18, 1-33 și Fc. 19, 1-22), prin
incendierea orașelor (Fc. 19, 24-25), prin aparițiile tipice
dumnezeiești, prin războaie, prin biruințe, prin înfrângeri,
prin semne și minuni, prin diferite puteri, prin lege, prin
profeți. Prin toate acestea se căuta să se distrugă păcatul,
care se râspândise în multe feluri, care subjugase pe om și
care îngrămădise în viață tot felul de răutate și să readucă
pe om la o existență fericită. Dar pentru că prin păcat a
intrat moartea în lume (Rm. 5, 12), ca o fiară sălbatică și
neîmblînzită, distrugând viața omenească, trebuia ca cel
care avea să aducă mântuirea să fie fără de păcat, să nu
fie supus prin păcat morții, ci încă prin el să fie întărită
și înnoită firea, să fie povățuită prin fapte, să fie învățată
calea virtuții, care depărtează de la stricăciune și conduce
spre viața veșnică.
În sfârșit, Dumnezeu arată noianul cel mare al dragostei de oameni pe care o are pentru om. Căci însuși
creatorul și Domnul primește să lupte pentru creatura
Lui și se face învățător cu fapta. Și pentru că dușmanul
amăgește pe om cu nădejdea Dumnezeirii (Fc. 3, 5),
acum este amăgit, căci Domnul S-a îmbrăcat cu haina
trupului și arată în același timp bunătatea, înțelepciunea,
dreptatea și puterea lui Dumnezeu. Bunătatea, pentru
că n-a trecut cu vederea slăbiciunea făpturii Lui, ci S-a
îndurat de cel căzut și i-a întins mâna. Dreptatea, pentru
că omul fiind biruit, nu îngăduie ca altcineva decât omul
să învingă pe tiran și nici nu răpește cu forța pe om de la
moarte, ci pe acela pe care altă dată moartea îl subjugase
prin păcat, pe acesta cel bun și cel drept l-a făcut iarăși
biruitor și a mântuit pe cel asemenea prin unul asemenea,
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lucru ce părea cu neputință. Înțelepciunea, pentru că a
găsit dezlegarea cea mai potrivită a acestui lucru imposibil. Căci prin bunăvoința lui Dumnezeu și a Tatălui, Fiul
Unul-Născut și Cuvântul lui Dumnezeu, cel care este în
sânul lui Dumnezeu și al Tatălui (In. 1, 18), cel deoființă cu
Tatăl și cu Sfântul Duh, cel mai înainte de veci, cel fără de
început, cel care era dintru început și era cu Dumnezeu și
cu Tatăl și era Dumnezeu (In. 1, 1-2) și există în chipul lui
Dumnezeu (Flp. 2, 6), Se pogoară aplecând cerurile, adică
smerind fără să smerească înălțimea Lui cea nesmerită,
Se pogoară spre robii Lui printr-o pogorâre inexprimabilă
și incomprehensibilă. Căci aceasta înseamnă pogorârea.
Și fiind Dumnezeu desăvârșit, Se face om desăvârșit și
săvârșește cea mai mare noutate din toate noutățile,
singurul nou sub soare (Eccl. 1, 9-10), prin care se arată
puterea infinită a lui Dumnezeu. Căci ce poate fi mai mare
decât ca Dumnezeu să Se facă om? Și Cuvântul S-a făcut
fără schimbare trup (In. 1, 14) din Duhul cel Sfânt și din
Maria Sfânta Pururea Fecioară Născătoarea de Dumnezeu. Și singurul iubitor de oameni se face mijlocitor între
om și Dumnezeu (I Tim. 2, 5), fiind zămislit în preacuratul
pântece al Fecioarei, nu din voință sau din poftă sau din
legătură bărbătească (In. 1, 13) sau din naștere voluptuoasă, ci de la Duhul Sfânt și în chipul celei dintâi faceri a
lui Adam. Și se face supus Tatălui, prin luarea firii noastre,
vindecând neascultarea noastră și făcându-ni-Se pildă de
ascultare, în afară de care nu este cu putință să dobândim
mântuire” (Dogmatica, III, 1).
Deci bunătatea ființială a lui Dumnezeu a fost cea care
L-a făcut pe Dumnezeu să-l mântuiască pe om și nu oarecare bunătăți ale omului care era rob al păcatului, după
cum tot bunătatea a fost motivul dintru început pentru care
Dumnezeu l-a creat pe om. Înțelepciunea lui Dumnezeu în
lucrarea mântuirii se arată prin faptul că El Însuși Se face
Om, unind în felul acesta dumnezeirea cu omenitatea,
ca un Om să lupte pentru om cu vicleanul diavol și ca un
Dumnezeu să-l biruiască și în felul acesta să-l mântuiască
pe om. Puterea lui Dumnezeu se arată prin acest lucru
mare și înfricoșat prin care Însuși Dumnezeu Ziditorul Își
asumă pentru Sine firea creată, pentru ca în felul acesta
să Își arate și dreptatea ca să nu aibă diavolul cuvântul
de îndreptățire că Dumnezeu i-ar face strâmbătate, pentru
aceasta S-a îmbrăcat Dumnezeu cu trup și S-a făcut om
adevărat, pentru ca să Se lupte ca un om și să biruiască
ca un Dumnezeu, pe vrăjmașul firii omenești, pe care
fire o biruise diavolul, ca iarăși aceeași să biruiască pe
diavol: biruitul să se facă biruitor și biruitorul să se facă
biruit, căci făgăduindu-i omului că se va face Dumnezeu
s-a înșelat și pe el, pentru că deși vedea om, a căzut în
mâinile dumnezeirii care era ascunsă în omenire, spune
Sfântul Ierarh Antim Ivireanul.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci,
Sf. Ev. Ioan 3, 13-17; Convorbirea lui Iisus cu Nicodim,
13 septembrie)
„Eu, un pustnic sărac, în pustie am îmbătrânit şi
voiam numai cu credinţa să mă vindec. Dar acum
învăț și eu că este nevoie și de medicamente, și de
Har.”
(Arhimandritul Efrem Filotheitul,
Starețul meu, Iosif Isihastul,
doxologia.ro)
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XII

1. Și în același timp, adunându-se mulțime mii și mii de oameni,
încât se călcau unii pe alții, Iisus a început să vorbească întâi către
ucenicii Săi: Feriți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia.
2. Că nimic nu este acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns
care să nu se cunoască.
3. De aceea, câte ați spus la întuneric se vor auzi la lumină; și ceea
ce ați vorbit la ureche, în odăi, se va vesti de pe acoperișuri.
4. Dar vă spun vouă, prietenii Mei: Nu vă temeți de cei care ucid
trupul și după aceasta n-au ce să mai facă.
5. Vă voi arăta însă de cine să vă temeți: Temeți-vă de acela care, după ce a
ucis, are putere să arunce în gheena; da, vă zic vouă, de acela să vă temeți.
6. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Și nici una dintre ele
nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.
7. Ci și perii capului vostru, toți sunt numărați. Nu vă temeți; voi
sunteți mai de preț decât multe vrăbii.
8. Și zic vouă: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, și
Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
9. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va
fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
10. Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va
ierta; dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta.
11. Iar când vă vor duce în sinagogi și la dregători și la stăpâniri
nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde, sau ce veți zice,
12. Că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela, ce trebuie
să spuneți.
13. Zis-a Lui cineva din mulțime: Învățătorule, zi-i fratelui meu
să împartă cu mine moștenirea.
14. Iar El i-a zis: Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau
împărțitor peste voi?
15. Și a zis către ei: Vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața
cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale.
16. Și le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit
din belșug țarina.
17. Și el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun
roadele mele?
18. Și a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitnițele mele și mai mari
le voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele;
19. Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse
pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te.
20. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de
la tine sufletul tău. Și cele ce ai pregătit ale cui vor fi?
21. Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori sieși și nu se
îmbogățește în Dumnezeu.
22. Și a zis către ucenicii Săi: De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiți
pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă
veți îmbrăca.
23. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea.
24. Priviți la corbi, că nici nu seamănă, nici nu seceră; ei n-au cămară, nici jitniță, și Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți
voi decât păsările!
25. Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale
un cot?
26. Deci dacă nu puteți să faceți nici cel mai mic lucru, de ce vă
îngrijiți de celelalte?
27. Priviți la crini cum cresc: Nu torc, nici nu țes. Și zic vouă că nici
Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia.
28. Iar dacă iarba care este azi pe câmp, iar mâine se aruncă în cuptor,
Dumnezeu așa o îmbracă, cu cât mai mult pe voi, puțin credincioșilor!
29. Și voi să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu fiți
îngrijorați.
30. Căci toate acestea păgânii lumii le caută; dar Tatăl vostru știe

că aveți nevoie de acestea;
31. Căutați mai întâi împărăția Lui. Și toate acestea se vor adăuga
vouă.
32. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să
vă dea vouă împărăția.
33. Vindeți averile voastre și dați milostenie; faceți-vă pungi care nu
se învechesc, comoară neîmpuținată în ceruri, unde fur nu se apropie,
nici molie nu o strică.
34. Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră.
35. Să fie mijloacele voastre încinse și făcliile voastre aprinse.
36. Și voi fiți asemenea oamenilor care așteaptă pe stăpânul lor când
se întoarce de la nuntă, ca, venind, și bătând, îndată să-i deschidă.
37. Fericite sunt slugile acelea pe care, venind, stăpânul le va afla
priveghind. Adevărat zic vouă că se va încinge și le va pune la masă
și, apropiindu-se le va sluji.
38. Fie că va veni la straja a doua, fie că va veni la straja a treia, și
le va găsi așa, fericite sunt acelea.
39. Iar aceasta să știți că, de ar ști stăpânul casei în care ceas vine
furul, ar veghea și n-ar lăsa să i se spargă casa.
40. Deci și voi fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți Fiul Omului
va veni.
41. Și a zis Petru: Doamne, către noi spui pilda aceasta sau și
către toți?
42. Și a zis Domnul: Cine este iconomul credincios și înțelept
pe care stăpânul îl va pune peste slugile sale, ca să le dea, la vreme,
partea lor de grâu?
43. Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul, o va găsi
făcând așa.
44. Adevărat vă spun că o va pune peste toate avuțiile sale.
45. Iar de va zice sluga aceea în inima sa: Stăpânul meu zăbovește
să vină, și va începe să bată pe slugi și pe slujnice, și să mănânce, și
să bea și să se îmbete,
46. Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua în care ea nu se așteaptă
și în ceasul în care ea nu știe și o va tăia în două, iar partea ei va pune-o
cu cei necredincioși.
47. Iar sluga aceea care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit,
nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult.
48. Și cea care n-a știut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va
fi bătută puțin. Și oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, și cui i s-a
încredințat mult, mai mult i se va cere.
49. Foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins!
50. Și cu botez am a Mă boteza, și câtă nerăbdare am până ce se
va îndeplini!
51. Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu,
ci dezbinare.
52. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinați: trei
împotriva a doi și doi împotriva a trei.
53. Dezbinați vor fi: tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui,
mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva
nurorii sale și nora împotriva soacrei.
54. Și zicea mulțimilor: Când vedeți un nor ridicându-se dinspre
apus, îndată ziceți că vine ploaie mare; și așa este.
55. Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceți că va fi arșiță, și așa este.
56. Fățarnicilor! Fața pământului și a cerului știți să o deosebiți,
dar vremea aceasta cum de nu o deosebiți?
57. De ce, dar, de la voi înșivă nu judecați ce este drept?
58. Și când mergi cu pârâșul tău la dregător, dă-ți silința să te scapi
de el pe cale, ca nu cumva să te târască la judecător, și judecătorul să te
dea în mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniță.
59. Zic ție: Nu vei ieși de acolo, până ce nu vei plăti și cel din
urmă ban.
http://bibliaortodoxa.ro
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Păhărelul cu nectar

Coșulețul
A fost odată un coșuleț cu fructe.
Care aveau multe vitamine și arătau destul de frumos
pentru niște fructe adevărate.
Cum stăteau ele în coșuleț, și așteptau să vină cineva
să le mănânce cu poftă, le-a trecut prin cap o idee:
Ce-ar fi să zică fiecare câte o poveste?
Și așa au și făcut.
S-au apucat de povestit, fiecare pe rând, câte o istorioară de pe vremea când locuiau în livadă.
Primul care povesti fu mărul, cel cu un obraz verde
și unul roșu.
Apoi o pară zemoasă, care povestea și plângea, povestea și plângea, cu niște lacrimi parfumate de-ți venea
să i le sorbi una câte una.
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Nectarina se ținea tare, nu vărsă nici o lacrimă, dar
nici nu povesti nimic.
O puse pe verișoara ei, piersica. Iar aceasta nu se lăsă
până nu-și istorisi toată viața – de la sâmburele crăpat din
care ieși, într-un târziu, o urechelniță plictisită.
Două prune gemene se sfătuiau ce să spună, ca să
le facă invidioase pe celelalte fructe, numai că se luară
la bătaie și se umplură singure de vânătăi. Iar istorioara
lor rămase nepovestită.
Noroc cu ciorchinele unui strugure, ale cărui boabe
ținură să zică, una după alta, câte ceva și cu niște gutui
grăbite să umple camera de aroma nemuritoare a basmelor din copilărie…
Abia după ce toate fructele sfârșiră de povestit, veni
și copilul pofticios pe care îl așteptau.
Numai că acesta, neavând preferințe, le gustă pe fiecare în parte, le întoarse puțin, ca să nu se vadă, și duse
coșulețul musafirilor care nu mai mâncaseră de mult fructe
culese direct din livadă.
http://cosuletulcupovesti. blogspot. ro/

Când creștem, unde rămâne Copilăria?
Copilăria rămâne
unde se simte mai bine,
unde e liberă să creadă, să se joace,
să iubească mult,
pe oricine…
Știi tu,
unde se adună licuricii
să pună la cale
un plan iscusit pentru luminarea
potecuțelor inimii tale
Unde spiridușii din povești
se îngrămădesc să culeagă idei
pentru cum să-l crească mai departe
pe copilul iscoditor
pitulat printre ei

Unde florile țes, din culori înrourate,
perdele
la fereastra ochilor înălțându-se
tot mai mult
către stele
O copilărie
nu supraviețuiește într-o cutie,
printre nostalgii – poze vechi, flori presate,
ci acolo unde există
și vor exista întotdeauna
suflete frumoase, vesele și foarte
curate.
Pagină de Elia David
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Despre iubirea de sine

„Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-și ia Crucea și să-Mi urmeze Mie.” (Mc. 8, 34)

Un alt vlăstar este plăcerea de sine, ea ne orbește,
ne face să nu mai cunoaștem numărul păcatelor noastre,
amăgire de sine care ne mulțumește cu starea în care
Evanghelia aceasta citită în Duminica după Înălțarea ne aflăm. Nălucirea de sine, fiică și a mândriei, ne face
Sfintei Cruci este o frumoasă lecție pe care Mântuitorul o să credem că suntem cineva între oameni, că știm mai
dă tuturor acelora care voiesc să-și ducă crucea vieții și multe, ne dorim ranguri, funcții, uităm că suntem „praf și
ce să facă pentru a-și mântui sufletele.
cenușă” (Iov 30, 19), iar ultima este îngâmfarea de sine.
Prima condiție pentru mântuire este începerea unei Ea ne face să ne socotim vrednici de laudă, de admirație,
vieți de pocăință sau lepădare de sine. Lepădare de sine de cinste de la oameni. Ne face semeți, trufași, obraznici,
înseamnă lepădare de egoism, un mare păcat ce se întin- fără de sfială în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Toate
de cu multe brațe în sufletele noastre. Ea este grea și cu ne duc la nesimțirea de sine sau împietrirea inimii. Pe
anevoie de biruit, robește firea noastră și ne stăpânește aceasta o numește Sfântul Ioan Scărarul „moartea minții
cu tot felul de patimi care izvorăsc din ea.
și omorârea sufletului, mai înainte de moartea sufletului.”
Sfinții Părinți spun că iubirea de sine este maică, Ea omoară în noi toate cele trei părți ale sufletului, adică
rădăcină și izvorul tuturor patimilor și aproape nu este mintea, inima și voința. Mintea se întunecă, nu mai poate
om să nu fie stăpânit de ea. Unii o numesc egoism, alții cugeta la Dumnezeu, la cele sfinte, la moarte, la propriile
„folosință de sine” sau „iubire de
păcate. Inima se face tare ca piasine”, iar Sfântul Maxim Mărturitra, nu mai plânge pentru păcate,
sitorul îi spune: „iubire nesocotită
nu se mai mișcă la rugăciune, nu
față de trup.”
se mai deschide spre Hristos, nu
Sfântul Isihie Sinaitul spune:
mai vibrează la Liturghie. Toate
„Nu este venin mai tare ca veninul
le face din obicei, din obișnuință,
aspidei și vasiliscului și nu este păcat
din plictiseală, de ochii lumii. La fel
mai mare ca iubirea de sine.” Sfântul
slăbește și voința, nu mai îndeamEfrem Sirul o numește „născătoare
nă la rugăciune și pocăință.
de răutăți și rădăcina tuturor relelor
Când conștiința doarme, nu
și a patimilor.” Prima fiică a iubirii de
ne mai mustră pentru păcate, nu
sine, spune Teofan Zăvorâtul, este
ne mai temem de ceasul morții,
mila de sine. Ea nu învață să ne fie
devenim pasivi și indiferenți pentru
milă de noi, peste măsură.
toate. Mult rău ne pricinuiește acest
A doua fiică este cruțarea
păcat la care trebuie să renunțăm
de sine. Fără dreapta socoteapentru a-L urma pe Hristos, penlă, acest păcat este primejdios,
tru a pune început bun mântuirii
mai ales când vrem să lucrăm
noastre. Cu el ne pierdem râvna
fapta cea bună. Când Domnul
rugăciunii, căința inimii și mustrarea
le vestește Apostolilor Săi că va
conștiinței.
merge la Ierusalim spre Patima
Când ne vom lepăda de sine,
Sa, Petru Îi spune: „Fie-Ți milă de
am călcat deja pe prima treaptă și
Tine, Doamne…” Pentru aceasta,
o căutăm pe a doua, luarea Crucii și
Mântuitorul îl numește satană.
urmarea Domnului. Asta înseamnă
Sfânta Mare Muceniță Tecla
Omul voiește prin ea să se cruțe
să ridicăm pe umeri crucea vieții
+24 septembrie
pe sine de sete, foamete, ocări,
proprii, pe care ne-a rânduit-o Dumhttp://www.calendar-ortodox.ro
defăimări sau moarte, uitând că
nezeu, căsnicia sau călugăria, grija
trebuie să meargă pe calea faptelor bune cu ochii spre pentru copii, lipsa, boala, ocara, bătrânețea, tot ce ne dă El,
cer, la Hristos care îl întărește în voință.
în liniște și cu răbdare, să mergem pe urmele lui Hristos.
O altă patimă este îndreptățirea de sine, ea ne
Cine caută să trăiască bine pe pământ și să-și cruțe
sfătuiește ca în toate să ne îndreptăm pe noi în cugetul sufletul decât egoismul care este puțin credincios și iubitor
nostru și oricât am fi de puțin învinuiți, să ne apărăm și să de sine? Cum va putea cel rău să-și mântuiască sufletul?
nu răbdăm nicio învinuire de la nimeni.
Doar cel îndreptat și cel ce s-a lepădat de sine este sigur
Un alt vlăstar rău este și mulțumirea de sine, care de mântuire.
închide sufletul spre nelucrare de fapte bune și nu-l lasă
Așa ne pregătim calea spre mântuire, așa trebuie să ne
să sporească spre desăvârșire.
jertfim pe Crucea iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Să
Fiică este și lauda de sine, ea ne împiedică de a lucra renunțăm la noi pentru Dumnezeu, pentru familie, pentru
fapta cea bună, dar și de a ne lăuda pe sine, cum spune copii, pentru semeni, pentru săraci, pentru folosul și mânSfântul Apostol Pavel: „Ce ai, omule, pe care să nu-l fi tuirea altora, rămânând cu Hristos și Crucea Sa, singura
primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi, ca și cum nu l-ai și dătătoarea noastră de nădejde de mântuire. Amin.
fi primit?” (I Cor. 4, 7)
Părintele Marius Olivian Tănasie
Trâmbițarea de sine, o definesc Sfinții Părinți, că este
(predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci,
„goală și nu prețuiește nimic”, atunci când ne lăudăm cu
Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1;
isprăvile noastre.
Luarea Crucii și urmarea lui Hristos, 20 septembrie)
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Doi căței
(urmare din pagina 2)
Ce amestec de contrarii, ce pereche minunată,
Ce-ar fi unul fără altul?… Mai săracă lumea toată.
Că mi-s dragi, e la vedere, din privire parcă-i sorb,
Când un hâtru mă anunță: -Vezi, cel negru este orb!
Cel roșcat e responsabil, deși pare-un pic cam șui,
Dar Negruș cunoaște lumea viețuind prin ochii lui.
E atâta armonie, nonșalanță, ca o joacă,
Deși mic, de bunăvoie e prieten și dădacă.
Cum priveam năuc în gol, parcă nu-i adevărat,
Eșafodul de gândire într-o clipă s-a schimbat,
Iar soția mă-mboldește: -Dă mașina înapoi,
Avem loc prea mult acasă, hai să-i luăm pe amândoi!
Dar cățeii impasibili, cum codițele ne-arată,
Ne refuză empatia, fără a primi răsplată
Și-mpăcați, de bună seamă, cu indiferenta soartă,
Au intrat cu voioșie printr-o gaură de sub poartă.
**
Într-o lume egoistă ce nu știe a face-un bine
Fiecare hămesit strânge-avere pentru sine
Și nemunca, incultura ori ruleta de o clipă
Fierb în aburii ispitei și în marea de risipă.
Când alături megieșii, frații marginalizați,
Sunt prea goi, bolnavi și singuri și ades înfometați,
Când lumina, bucuria, îi ajunge tot mai rar,
Viețuirea ca și visul e cumplitul lor coșmar,
Să te-ntrebi, te rog, creștine, tot ce ai, avutul tău
Izvorăște de la tine sau e de la Dumnezeu?
Tot norocul, iscusința de a fi oricât de mare,
Sunt pe merit ca răsplată, sau sunt spre administrare.
Toți cei diferiți de tine, te încurcă, sunt ciudați
Și ușor, printre cuvinte-i încadrezi: handicapați!
Construit-ai chiar aziluri ca retina să ți-o spele
Tu ești raiul, ei sunt iadul, universuri paralele.
Într-o lume egoistă cu minuni neterminate,
Te așează Creatorul să fii frate pentru frate.
Doi căței, la vorbe goale, umplu golul de substanță
Și aduc cu ei lumină și iubire și speranță.
Radu Arbore,
Târgu Jiu, 25-26 iulie 2015
După o întâmplare de la Odaia Bursucani,
în zi de 1 Mai 2015.

Doamne, iar îmi
plec genunchii
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Doamne, iar îmi plec genunchii
Înaintea Crucii Sfinte
Cu inimă zdrobită și lacrimă fierbinte.
Nu am mirul Magdalenei
Să Ți-l dau pentru-ngropare,
Dar cu plîns ca păcătoasa
Îți spăl Sfintele picioare.
Am umblat prea mult în lume,
În păcate și în rele,
Făr’ să mă gîndesc la Tine
Ori la ceasul morții mele.
M-am gîndit numai la lume,
La averi și la păcate,
Făr’ să-mi pese că Tu sîngeri
Și Tu suferi pentru toate.
Astăzi văd cu pocăință
Prețul scump al Crucii Tale
Pentru vina mea cea mare,
Pentru a vieții lumii cale
Și mă rog ca păcătoasa
Și tîlharul de pe cruce
Iartă-mă și mă primește
Și-mi dă graiul Tău cel dulce.

Sfinte Tată
bun și blînd
Sfinte Tată bun și blînd,
Ție ne rugăm-nălțînd
Printre lacrime fierbinți
Ale inimii dorinți.
Prin smerite rugăciuni
Ale vieții slăbiciuni
Și-n Potir de legămînt
Dorul îndreptării sfînt.
Căci ne doare în adînc și-amar
Vorbă multă fără har,
Rugăciunea fără foc,
Slujba fără duh deloc.
Părtășia fără dor,
Dragostea fără fior,
Bucuria fără cînt,
Viață fără Duhul Sfînt.
Doamne-ndură-Te și fă-i
Plin de har pe toți ai Tăi,
Dă-ne Duh ascultător,
Cald, umil și răbdător.

Poezii de Magdalena Sabo
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XIII

1. Și erau de față în acel timp unii care-I vesteau
despre galileenii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu
jertfele lor.
2. Și El, răspunzând, le-a zis: Credeți, oare, că acești
galileeni au fost ei mai păcătoși decât toți galileenii, fiindcă
au suferit aceasta?
3. Nu! zic vouă; dar dacă nu vă veți pocăi, toți veți
pieri la fel.
4. Sau acei optsprezece inși, peste care s-a surpat turnul în Siloam și i-a ucis, gândiți, oare, că ei au fost mai
păcătoși decât toți oamenii care locuiau în Ierusalim?
5. Nu! zic vouă; dar de nu vă veți pocăi, toți veți pieri
la fel.
6. Și le-a spus pilda aceasta: Cineva avea un smochin,
sădit în via sa și a venit să caute rod în el, dar n-a găsit.
7. Și a zis către vier: Iată trei ani sunt de când vin și
caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l; de ce să
ocupe locul în zadar?
8. Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l și anul
acesta, până ce îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi.
9. Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia.
10. Și învăța Iisus într-una din sinagogi sâmbăta.
11. Și iată o femeie care avea de optsprezece ani un
duh de neputință și care era gârbovă, de nu putea să se
ridice în sus nicidecum;
12. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o și i-a zis: Femeie,
ești dezlegată de neputința ta.
13. Și Și-a pus mâinile asupra ei, și ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu.
14. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a
vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulțimii: Șase zile
sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea,
vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbetei!
15. Iar Domnul i-a răspuns și a zis: Fățarnicilor! Fiecare
dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul
de la iesle, și nu-l duce să-l adape?
16. Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare,
să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei?
17. Și zicând El acestea, s-au rușinat toți care erau
împotriva Lui, și toată mulțimea se bucura de faptele
strălucite săvârșite de El.
18. Deci zicea: Cu ce este asemenea împărăția lui
Dumnezeu și cu ce o voi asemăna?
19. Asemenea este grăuntelui de muștar pe care, luându-l, un om l-a aruncat în grădina sa, și a crescut și s-a făcut
copac, iar păsările cerului s-au sălășluit în ramurile lui.
20. Și iarăși a zis: Cu ce voi asemăna împărăția lui
Dumnezeu?
21. Asemenea este aluatului pe care, luându-l, femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit

totul.
22. Și mergea El prin cetăți și prin sate, învățând și
călătorind spre Ierusalim.
23. Și I-a zis cineva: Doamne, puțini sunt, oare, cei ce
se mântuiesc? Iar El le-a zis:
24. Siliți-vă să intrați prin poarta cea strâmtă, că mulți,
zic vouă, vor căuta să intre și nu vor putea.
25. După ce se va scula stăpânul casei și va încuia
ușa și veți începe să stați afară și să bateți la ușă, zicând:
Doamne, deschide-ne! – și el, răspunzând, vă va zice: Nu
vă știu de unde sunteți,
26. Atunci voi veți începe să ziceți: Am mâncat înaintea
ta și am băut și în piețele noastre ai învățat.
27. Și el vă va zice: Vă spun: Nu știu de unde sunteți.
Depărtați-vă de la mine toți lucrătorii nedreptății.
28. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, când
veți vedea pe Avraam și pe Isaac și pe Iacov și pe toți
proorocii în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi aruncați
afară.
29. Și vor veni alții de la răsărit și de la apus, de la
miazănoapte și de la miazăzi și vor ședea la masă în
împărăția lui Dumnezeu.
30. Și iată, sunt unii de pe urmă care vor fi întâi, și sunt
alții întâi care vor fi pe urmă.
31. În ceasul acela au venit la El unii din farisei, zicându-I: Ieși și du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă.
32. Și El le-a zis: Mergând, spuneți vulpii acesteia:
Iată, alung demoni și fac vindecări, astăzi și mâine, iar a
treia zi voi sfârși.
33. Însă și astăzi și mâine și în ziua următoare merg,
fiindcă nu este cu putință să piară proroc afară din Ierusalim.
34. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și
ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit
să adun pe fiii tăi, cum adună pasărea puii săi sub aripi,
dar n-ați voit.
35. Iată vi se lasă casa voastră pustie, că adevărat grăiesc vouă. Nu Mă veți mai vedea până ce va veni vremea
când veți zice: Binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului!
http://bibliaortodoxa.ro

„Un mare bărbat al neamului nostru,
după numele lui, mare pedagog și ministru,
Simeon Mehedinți, a spus câteva lucruri,
parcă profeții pentru ziua de astăzi: «Nu,
popor român, să nu te temi dacă vor veni
străini peste tine! Să te temi atunci când
mamele nu vor mai face copii!»”
(Î. P. S. Teofan)
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A refuzat avortul când a aflat
că bebelușul va avea Sindrom Down
În 2010, Tom și Karen Bachofner au aflat că vor avea
cel de al treilea copil. La acel moment, Karen avea 39 de
ani și a decis să facă testul de depistare Bart, care poate
indica dacă un copil ar putea avea Sindrom Down. După
o săptămână, li s-a comunicat că bebelușul lor nenăscut
are șansa de 1 la 12 de a avea această boală.
Tom a vorbit cu ziariștii de la publicația Mirror Online
despre această experiență: „În Marea Britanie, 1 din 200
de copii este clasat ca fiind cu mare risc, astfel încât 1
la 12 era aproape inevitabil. Când Karen a fost chemată
pentru rezultate, m-am grăbit să-i fiu alături”.
Consiliere pro-avort, în loc de sfaturi medicale
pentru creșterea unui copil cu Sindrom Down
După testul inițial, spitalul a oferit cuplului un test de
amniocenteză și, peste șase zile, doctorii au confirmat
că bebelușul lor ar putea avea Sindrom Down. Apoi i-au
întrebat dacă doresc un avort, însă ei au refuzat.
Tom a spus: „Karen și cu mine doream să păstrăm
sarcina – nici măcar nu am considerat o alternativă, astfel
încât, când întrebarea a venit din partea personalului medical, am refuzat. Păreau surprinși, pentru că un procent
șocant de 90% din sarcinile din Marea Britanie depistate
cu Sindrom Down sunt întrerupte”.
Tom a mai declarat că a fost foarte deranjat de modul în
care medicii au încercat să conducă discuția spre subiectul avortului: „Ceea ce m-a deranjat a fost modul în care
conversația cu consultantul și asistenta a fost înclinată
spre avort. Nu s-a spus un singur cuvânt despre ceea ce
viitorul ar putea reprezenta pentru un copil cu Sindrom
Down. I-am întrebat dacă au literatură de specialitate
pentru a o studia. Ei au murmurat nervos, înainte de a ne
da a bucată ruptă de hârtie cu o adresă web. Niciun pliant,
nimic. Am fost aruncați în confuzie și furie. Privind în urmă,
pot spune sincer că astfel de profesioniști din sistemul
medical (nu vorbesc despre toți) ar putea cu ușurință să
convingă un cuplu să ia o decizie pe care apoi să o regrete
pentru tot restul vieții”.
Din păcate, mai târziu, testele au arătat că mai exista o
problemă medicală. Copilul avea o gaură în inimă. Acest
lucru este foarte obișnuit la copiii cu Sindrom Down și mulți
nou-născuți cu această condiție au nevoie și de operație pe
cord imediat după naștere. Aceste intervenții chirurgicale
le permit de obicei acestor copii să continue cu succes să
crească la fel ca orice altă persoană cu Sindrom Down.

11

reparată gaura din inimă. Tom spune: „Tot ce am vrut a
fost să ajungă fetița mea acasă în siguranță. Din fericire,
operația a fost un succes și am dus-o acasă după opt zile.
Rosie are acum 3 ani și jumătate. Face terapie de vorbire
și limbaj – se joacă și de-a terapeutul – și tocmai a început
să meargă la grădinița locală. Frații ei o îndrăgesc foarte
mult și se vede că va fi protejată pe măsură ce va crește.
Am toate motivele să cred că va duce o viață deplină și
independentă”.
Fericitul tată a concluzionat: „Copiii cu Sindrom Down
sunt oameni. Ei au mai multe în comun cu părinții și frații
lor decât ceilalți… Noi nu am schimba nimic la ea. La
urma urmei, nu Sindromul Down o definește ca persoană,
sindromul e doar o parte din ea”.
Traducere: Corina Manuc
Sursa: http://stiripentruviata. ro/refuzat-avortul-candaflat-ca-bebelusul-va-avea-sindrom/

SPRIJIN pentru copiii
cu Sindrom Down

Asociația Down Art Therapy (DART) Tg-Jiu face
înscrieri pentru:
1. VOLUNTARI – pentru activități desfășurate cu
copiii cu Sindrom Down.
Înscrierea se face printr-un sms de forma VOLUNTAR NUME la 0768.35.76.75 (Orange) sau prin e-mail
la asociatiaDART@gmail. com
2. BENEFICIARI – părinți și copii cu Sindrom Down.
Activitățile cu caracter cultural, recreativ, terapeutic,
sportiv, educațional, spiritual, etc. se vor desfășura în
regim GRATUIT.
Înscrierea se face printr-un sms de forma BENEFICIAR NUME VÂRSTĂ la 0768.35.76.75 (Orange) sau
prin e-mail la asociatiaDART@gmail. com până la data
de 26.11.2015!
ATENȚIE, locuri limitate! Vă așteptăm cu brațele
deschise!
ASOCIAȚIA DART – asociatiaDART.info

La câteva săptămâni după diagnostic, au aflat că
aveau o fetiță
Tom povestește: „La câteva săptămâni după rezultatul
amniocentezei, am venit acasă de la serviciu, iar Karen
mi-a spus zâmbind din pragul ușii că avem o fetiță. Am
căzut în genunchi, cu lacrimi de bucurie și ușurare. Întotdeauna îmi dorisem o fiică și în acel moment am început să
accept ceea ce se întâmplă. Aveam o fiică de protejat”.
La 15 martie 2011, s-a născut fiica lor, Rosie, care,
la șase luni, a avut și intervenția chirurgicală pentru a-i fi

Notă: Scopurile Asociației sunt promovarea și protejarea intereselor copiilor cu dizabilități, în special a celor
cu Sindrom Down, indiferent de sex, de situația materială, etnie, credință sau mediu de rezidență, precum și
sprijinirea dezvoltării fizice, psihice și morale a acestora
prin folosirea cu preponderență a terapiei prin artă.

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

12

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VII, nr. 73, septembrie 2015

Sfântul Mare Mucenic Eustatie

Din Canonul de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic
Eustatie și a celor împreună cu dânsul: soția sa Teopisti
cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist (+ 20 septembrie)
Troparul Sfântului Mare Mucenic Eustatie și a celor
împreună cu dânsul, glasul al 4-lea:
Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile
nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru.
Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale
demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor,
mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
Cântarea 1, glasul al 4-lea.
Irmos: Adâncul Mării Roșii…
Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru
noi.
Zburdările patimilor mele potolindu-le, prin rugăciunile
tale, mucenice al lui Hristos, învrednicește-mă a lăuda
sfânta prăznuire a nevoințelor tale, preafericite.
Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru
noi.
Chemarea ta nu s-a făcut de la oameni, preaalesule;
ci din cer te-a chemat pe tine Hristos, ca mai înainte pe
Sfântul Pavel, arătându-ți-se ție ca un cerb și scăpându-te
de fiarele cele otrăvitoare.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Fiind plin de înțelepciunea cea de sus, mucenice, cu
toată buna credință ai ales mai de cinste desfătarea cerurilor decât averea și decât dezmierdarea cea pieritoare,
încununându-te cu toată casa ta prin mucenicie.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născă-

toarei).
Aflându-te pe tine mai Curată decât toată zidirea,
Ziditorul și Dumnezeul tuturor a binevoit a Se Întrupa din
tine, Preacurată, voind să prefacă iarăși pe om ca mai
înainte.
Cântarea a 3-a.
Irmos: Se veselește de Tine, Biserica…
Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru
noi.
Răbdat-ai cu tărie, mărite, întreitele valuri ale supărărilor, mucenice al lui Hristos, Sfinte Eustatie, rămânând
fără de fiii tăi și fără de soție.
Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru
noi.
Fiind mântuiți de Dumnezeu de la răpirea fiarelor,
mucenice al lui Hristos, Mucenice Eustatie, fiii tăi au biruit
fiarele cele înțelegătoare.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Trecând marea vieții cea cu supărări, mărite, ți-ai păzit
chipul cel Dumnezeiesc al sufletului nevătămat.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Veniți, credincioșilor, să lăudăm cu cântări de bucurie
cinstitul locaș al fecioriei și al curăției.
Irmosul:
Se veselește de Tine, Biserica Ta, Hristoase, cântând:
Tu ești Puterea mea, Doamne și Scăparea și Întărirea.
(…)
Sursa: doxologia. ro

Pilda Sfintei Maria Magdalena de a-L urma
pe Hristos ar trebui să ne fie model
Sfânta Mironosiță Maria Magdalena a căutat cu
râvnă și durere pe dumnezeiescul Învățător, cerând
cu lacrimi izbăvirea ei de demoni, și a fost vindecată.
Nu a aflat numai tămăduirea ei, ci și adevăratul sens
al vieții care este comuniunea cu Dumnezeu. Domnul,
care cunoștea inima ei, a făcut-o uceniță a Lui și a
învrednicit-o să se arate întocmai cu Apostolii.
Mulțime de credincioși au trăit și trăiesc de-a lungul timpului cutremurătoarea închinare la cinstitele
moaște nestricăcioase ale sfintei noastre, care transmite bună mireasmă duhovnicească. Închinarea la
sfintele moaște ne mută cu gândul încă în frumoasa
iconografie bizantină, unde Sfânta noastră se închină
la picioarele lui Hristos Înviat. Este și aceasta o puternică trăire care se formează înlăuntrul lumii sufletului
nostru. Cinstitele moaște ale Sfintei Maria Magdalena
ne transpun în chip înțelegător și în viața ei îndumnezeită, de mică până în momentul în care stăpânirea lui
satana i-a făcut viața nefericită. Totuși, întâlnirea ei cu
Eliberatorul și Mântuitorul ei a fost decisivă. A căutat

cu râvnă și durere pe dumnezeiescul Învățător, cerând
cu lacrimi izbăvirea ei de demoni, și a fost vindecată.
Nu a aflat numai tămăduirea ei, ci și adevăratul sens
al vieții care este comuniunea cu Dumnezeu. Domnul,
care cunoștea inima ei, a făcut-o uceniță a Lui și a
învrednicit-o să se arate întocmai cu Apostolii. Pilda
Sfintei Maria Magdalena de a-L urma pe Hristos ar
trebui să le fie model și cititorilor acestei cărți.
(Ieromonahul Theologos Simonopetritul,
Sfânta Maria Magdalena – Sfântul odor al Mănăstirii Simonos Petras,
Editura Doxologia. 2015, p. 136) - doxologia.ro

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”
Duminică, 6 septembrie: Paraclisul Maicii Domnului.
13 septembrie: Acatistul Sfintei Cruci.
27 septembrie: Studiu biblic lunar, Sf. Ev. Luca, cap. 12.
Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.
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