
Întocmai cu apostolii, primii împărați creștini – 
Constantin şi mama sa, Elena!

Această zi de sărbătoare este una dintre cele 
mai însemnate, întrucât împăratul Constantin i-a 
eliberat pe creștini de sub prigoana păgână prin 
Edictul de la Mediolanum din 313 şi toată activi-
tatea sa, sub sfatul mamei sale, Elena, a fost una 
de protectorat faţă de noua religie.

Constantin, cel devenit sfânt!

Împăratul Constantin cel Mare (272-337) a 
devenit nu doar eliberatorul creştinilor, ci şi pro-
tectorul lor. Primul împărat creştin din istorie, la 
îndemnul mamei sale, şi-a luat drept consilieri în 
treburile imperiale pe unii dintre episcopii vremii, 
aşezând în funcţii de conducere oameni care 
credeau în Hristos. Convertirea lui Constantin cel 

Mare s-a petrecut în mod miraculos. I s-a arătat 
în vis crucea lui Hristos pe cer, sub forma unor 
stele luminoase şi deasupra ei scria în latină că 
în acel semn va învinge. Hristos i-a spus că îl va 
birui pe împăratul Maxenţiu – care se purta rău cu 
creştinii – dacă va însemna ostaşii cu acel semn. 
Când s-a trezit, împăratul a ordonat ca pe coifurile 
şi pe armele soldaţilor să fie făcut semnul crucii 
şi monograma lui Iisus Hristos. Cu o armată de 
20.000 de soldaţi a învins oastea de 150.000 a lui 
Maxenţiu. Printre meritele lui Constantin cel Mare 
se numără convocarea primului Sinod Ecumenic. 
Sinodul s-a petrecut la Niceea, aproape de locul 
pe care împăratul a ridicat cetatea care îi poartă 
numele, Constantinopol, în anul 325. La acest prim 
sinod care a reunit toţi episcopii creştini ai lumii 
au participat şi Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon 
al Trimitundei şi Sfântul Atanasie al Alexandriei, 
care, împreună cu ceilalţi ierarhi populari, l-au pus 
la punct pe Arie, episcopul eretic care răspândea 
o învăţătură greşită despre firea lui Hristos. Acolo, 
la Niceea, sfinţii părinţi au alcătuit prima parte a 
simbolului de credinţă, prin care mărturisim că 
Hristos este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu 
Tatăl prin care toate s-au făcut”. Lui Constantin 
i se datorează instituirea prin lege a sărbătorii 
duminicii ca zi de odihnă în tot imperiul. Tot el 
a dăruit bisericii casele imperiale de judecată, 
celebrele basilici de mai târziu, şi a scutit biserica 
de dări. Constantin le-a restituit averile creştinilor 
persecutaţi şi a creat cadrul legal pentru a fi îngrijiţi 
bătrânii, orfanii şi săracii, a dat legi care întăreau 
căsătoria şi pedepseau adulterul şi violul, a interzis 
practica uciderii copiilor, care era una răspândită 
printre romanii păgâni în sacrificiile către zei.

Sfântul Constantin este ctitor alături de mama 
sa, Sfânta Elena, al Bisericii Învierii de la Ierusalim 
(construită în anul 335), dar şi al altor biserici în 
Ierusalim, Roma, Nicomidia şi Antiohia. S-a botezat 
la sfârşitul vieţii, la începutul lunii mai, şi a murit de 
Rusalii, la 22 mai, în acelaşi an, 337, spune bio-
graful său, Eusebiu de Cezareea, celebrul scriitor 
bisericesc. 

(continuare în pagina 2)
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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Sfinţii care au analizat viaţa împăratului consi-
deră botezul târziu al lui Constantin drept o dovadă 
de tact şi înţelepciune, ştiut fiind că botezul curăţă 
toate păcatele de până atunci, dar este posibil 
să fi fost şi un act de diplomaţie politică a unui 
împărat cu vederi şi credinţă creştine într-o lume 
păgână. Politica lui religioasă a fost urmată de 
fiii şi succesorii lui, cu excepţia împăratului Iulian 
Apostatul (361-363), nepotul său, care a rein-
trodus păgânismul pentru o perioadă scurtă, ca 
religie favorizată în Imperiul Roman, persecutând 
creştinismul. În vremea împăratului Teodosie cel 
Mare (379-395), creştinismul a ajuns din religie 
tolerată – religio licita, religie de stat, iar Ortodoxia 
devine confesiunea oficială a Imperiului. 

 Sfânta Elena, mamă-model!

 Mama sa, Elena, poate fi considerată modelul 
de mamă care îşi educă fiii în credinţa şi dragostea 
lui Hristos, călăuzită de puterea crucii. Existenţa 
crucii a marcat-o şi pe ea, la propriu, ca şi pe fiul ei. 
Împărăteasa Elena a mers la Ierusalim pe urmele 
Mântuitorului, pentru a afla unde este crucea pe 
care a fost răstignit Domnul Hristos. Aflând-o pe 
Golgota, tot poporul s-a bucurat pentru această 
aflare a Sfintei Cruci la 14 septembrie 326, iar 
împărăteasa credincioasă a ridicat acolo biserică. 
Prin râvna şi cu banii ei, Sfânta Elena a ridicat 
multe biserici, iar pe fiul său l-a sfătuit neîncetat 
să meargă pe calea lui Hristos şi s-a rugat pentru 
el ca o mamă iubitoare. Sfinţii împăraţi Constantin 
şi Elena sunt reprezentaţi totdeauna în iconografie 
alături de cruce, ca semn al importanţei aceste-
ia în viaţa lor, simbol al jertfei şi al iubirii pentru 
Mântuitorul. 

 Ziua în care păsările își învață puii să zboare
 
În tradiţia populară, sărbătoarea Sfinţilor Împă-

raţi Constantin şi Elena este numită şi Constandi-
nul Puilor sau Constantin Graur. După ce le-a fost 
dezlegat glasul la Vlăsie, la 11 ianuarie, iar perioa-
da de împerechere şi de construire a cuiburilor (la 
Dragobete) s-a încheiat de multă vreme, păsările 
au deja pui pe care îi învaţă să zboare. Ziua se 
serbează în special pentru apărarea recoltelor. În 
trecut exista obiceiul ca, pentru a preîntâmpina dis-
trugerea strugurilor de către grauri, podgorenii să 
nu lucreze în această zi. De aceea nu se muncea 

Întocmai cu apostolii, primii împărați creștini – 
Constantin şi mama sa, Elena!

pământul, iar celor care lucrau în această zi li se 
„ardeau” bucatele pe câmp. De altfel, Constan-
dinul Puilor nu este singura sărbătoare dedicată 
păsărilor cerului. Circul păsărilor se sărbătoreşte 
la 1 septembrie, moment în care păsările care nu 
pleacă în ţările calde îşi pregătesc „cămările” de 
iarnă. Păsările migratoare au şi ele sărbătorile lor: 
Ziua berzelor (atunci când după Mucenici cade o 
nouă zăpadă), Ziua cucului – la 25 martie -, când 
se consideră că pasărea solitară începe a cânta, 
precum şi Amuţitul cucului – la 24 iunie, când cucul 
va înceta să glăsuiască.

 Tot prin tradiţiile transmise de la o generaţie 
la alta, păstorii hotărăsc în această zi, a Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena, cine va fi baci şi unde 
vor fi făcute stânele. Totodată, laptele de la oile 
fiecăruia este măsurat şi cantitatea este însem-
nată pe răboj (o tăbliţă de lemn). Se fac ritualuri 
specifice pentru apărarea stânelor şi ciobanilor 
de forţe malefice, prin aprinderea „focului viu”, 
alungarea vrăjitoarelor care fură sporul laptelui 
prin strigăte şi zgomote puternice. Se mai spune, 
de asemenea, că pentru a avea sorţi de izbândă 
în orice încercare este bine să împarţi cruciuliţe 
tuturor cunoscuţilor.

Iliuță Ilarie Dovleac,
preot al Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu
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Studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XIX

1. Şi intrând, trecea prin Ierihon. 
2. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era 

mai-marele vameşilor şi era bogat. 
3. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de 

mulţime, pentru că era mic de statură. 
4. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca 

să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. 
5. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, 

a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în 
casa ta trebuie să rămân. 

6. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. 
7. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să 

găzduiască la un om păcătos. 
8. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate 

din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am 
năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. 

9. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei 
acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. 

10. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască 
pe cel pierdut. 

11. Şi ascultând ei acestea, Iisus, adăugând, le-a spus 
o pildă, fiindcă El era aproape de Ierusalim, iar ei credeau 
că împărăţia lui Dumnezeu se va arăta îndată. 

12. Deci a zis: Un om de neam mare s-a dus într-o ţară 
îndepărtată, ca să-şi ia domnie şi să se întoarcă. 

13. Şi chemând zece slugi ale sale, le-a dat zece mine 
şi a zis către ele: Neguţătoriţi cu ele până ce voi veni! 

14. Dar cetăţenii lui îl urau şi au trimis solie în urma lui, 
zicând: Nu voim ca acesta să domnească peste noi. 

15. Şi când s-a întors el, după ce luase domnia, a zis 
să fie chemate slugile acelea, cărora le dăduse banii, ca 
să ştie cine ce a neguţătorit. 

16. Şi a venit cea dintâi, zicând: Doamne, mina ta a 
adus câştig zece mine. 

17. Şi i-a zis stăpânul: Bine slugă bună, fiindcă întru 
puţin ai fost credincioasă, să ai stăpânire peste zece 
cetăţi. 

18. Şi a venit a doua, zicând: Mina ta, stăpâne, a mai 
adus cinci mine. 

19. Iar el a zis şi acesteia: Să ai şi tu stăpânire peste 
cinci cetăţi. 

20. A venit şi cealaltă, zicând: Doamne, iată mina ta, 
pe care am păstrat-o într-un ştergar, 

21. Că mă temeam de tine, pentru că eşti om aspru: 
iei ce nu ai pus şi seceri ce n-ai semănat. 

22. Zis-a lui stăpânul: Din cuvintele tale te voi judeca, 
slugă vicleană. Ai ştiut că sunt om aspru: iau ce nu am 
pus şi secer ce nu am semănat; 

23. Pentru ce deci n-ai dat banul meu schimbătorilor 
de bani? Şi eu, venind, l-aş fi luat cu dobândă. 

24. Şi a zis celor ce stăteau de faţă: Luaţi de la el mina 

şi daţi-o celui ce are zece mine. 
25. Şi ei au zis lui: Doamne, acela are zece mine. 
26. Zic vouă: Că oricui are i se va da, iar de la cel ce 

nu are şi ceea ce are i se va lua. 
27. Iar pe acei vrăjmaşi ai mei, care n-au voit să dom-

nesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa mea. 
28. Şi zicând acestea, mergea înainte, suindu-Se la 

Ierusalim. 
29. Iar când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, 

către muntele care se zice Muntele Măslinilor, a trimis 
pe doi dintre ucenici, 

30. Zicând: Mergeţi în satul dinaintea voastră şi, in-
trând în el, veţi găsi un mânz legat pe care nimeni dintre 
oameni n-a şezut vreodată. Şi, dezlegându-l, aduceţi-l. 

31. Şi dacă vă va întreba cineva: Pentru ce-l dezle-
gaţi?, veţi zice aşa: Pentru că Domnul are trebuinţă de 
el. 

32. Şi, plecând, cei trimişi au găsit precum le-a 
spus. 

33. Pe când aceştia dezlegau mânzul, au zis stăpânii 
lui către ei: De ce dezlegaţi mânzul? 

34. Iar ei au răspuns: Pentru că are trebuinţă de el 
Domnul. 

35. Şi i-au adus la Iisus şi, aruncându-şi hainele lor 
pe mânz, l-au ajutat pe Iisus să urce pe el. 

36. Iar pe când mergea El, aşterneau hainele lor pe 
cale. 

37. Şi apropiindu-se de poalele Muntelui Măslinilor, 
toată mulţimea ucenicilor, bucurându-se, a început să 
laude pe Dumnezeu, cu glas tare, pentru toate minunile 
pe care le văzuse, 

38. Zicând: Binecuvântat este Împăratul care vine întru 
numele Domnului! Pace în cer şi slavă întru cei de sus. 

39. Dar unii farisei din mulţime au zis către El: Învă-
ţătorule, ceartă-ţi ucenicii. 

40. Şi El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea 
aceştia, pietrele vor striga. 

41. Şi când S-a apropiat, văzând cetatea, a plâns 
pentru ea, zicând: 

42. Dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele 
ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii 
tăi. 

43. Căci vor veni zile peste tine, când duşmanii tăi 
vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor 
strâmtora din toate părţile. 

44. Şi te vor face una cu pământul, şi pe fiii tăi care 
sunt în tine, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru 
că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. 

45. Şi intrând în templu, a început să scoată pe cei 
ce vindeau şi cumpărau în el. 

46. Zicându-le: Scris este: „Şi va fi casa Mea casă de 
rugăciune”; dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari. 

47. Şi era în fiecare zi în templu şi învăţa. Dar arhiereii 
şi cărturarii şi fruntaşii poporului căutau să-L piardă. 

48. Şi nu găseau ce să-I facă, căci tot poporul se ţinea 
după El, ascultându-L.

www.bibliaortodoxa.ro
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Când vorbim despre răbdare,
Dreptul Iov ne vine-n minte;
Un exemplu pentru oricare
Prin cuvintele lui sfinte,

Ce au rămas până astăzi:
„Domnul a dat, Domnul a luat”,
(Spunea cu iubire și recunoștință)
„Fie numele Domnului binecuvântat!”

Iov era bogat, puternic, milostiv
Și temător de Dumnezeu,
Drept, cinstit, fără prihană,
Ferindu-se de orice rău. 

Își avea petrecerea în Hus,
O parte a Arabiei, spre răsărit,
Era dintr-o familie înstărită
Și-n toate ținuturile vestit. 

A cincea generație de la Avraam:
Din fiii lui Esau el se trăgea,
De bun neam, cu nume mare
Bogății nenumărate și zece copii avea. 

Erau șapte băieți și trei fete,
Crescuți după modelul său;
Ospitalieri și milostivi, 
Cu temere de Dumnezeu. 

Căsătoriți fiind, la casa lor,
Dreptul Iov i-a învățat
Să poarte grija semenilor
Și cu dragoste i-a educat.

Ochiul părintesc îi supraveghea,
Să nu cadă-n vreo ispită
Jertfe și rugăciuni Iov aducea
Și-aveau o viață liniștită. 

Se-nțelegeau frații de minune,
Petrecând, pe rând, la fiecare,
În deplină armonie,
De la cel mic, la cel mai mare.

Diavolul, nicăieri nu a văzut
Ca la Iov, atâta bogăție,
Încununată de credință
Și de multă curăție. 

Nu-nțelegea, cum un om,
Cu averi nenumărate:
Șapte mii de oi, trei mii de cămile,
Cinci sute perechi de boi și palate,

Să fie fără de prihană,
Dând slavă lui Dumnezeu
Pentru toată măreția
Și depărtându-se de tot ce-i rău. 

Iov aducea în permanență,
Jertfă pentru curățire,
În fiecare zi, ca un preot,
Spre a Domnului cinstire. 

Necuratul, vechi de zile,
Din răutate drăcească,
Văzând purtarea lui Iov,
A dorit să-l nimicească.

Gelos, îl ura neîncetat
Pentru credința cea mare,
Pentru sufletul lui curat,
Ce nu avea asemănare.

Satan a căutat atât de mult,
Să-i găsească vreo pricină;
Iov aducea jertfă și pentru copii,
Că poate-ar fi avut vreo vină. 

Ca un zid în jurul său,
Îl ocroteau faptele bune,
Că era drept și milostiv 
Și se purta cu înțelepciune. 

Dumnezeu l-a binecuvântat 
Cu multe bogății și sănătate,
Cu o familie numeroasă
Și-i mergea din plin în toate. 

Cunoscând dreptatea lui Iov,
Diavolul, spășit, a înțeles,
Că oricât de mult s-ar strădui, 
Fără permisiune, nu are succes. 

Și a cerut Satan învoire 
De la Bunul Dumnezeu,
Ca să-l pună la încercare,
Pe Dreptul Iov, robul Său. 

Dumnezeu a acceptat,
Cunoscând așa de bine,
Credința nemărginită a lui Iov
Și marea stăpânire de sine.

Dar i-a poruncit lui Satan, 
Ca de Iov să nu se atingă;
Că prin lucrurile pământești,
Știa că nu putea să-l învingă.

Asupra lui Iov s-au năpustit 
O seamă de nenorociri,
Rostogolindu-se-n cascadă,
Prin necuratele lui Satan uneltiri. 

Focul și tâlharii l-au lipsit
De turme, de cirezi și herghelii
Și viforul cel năprasnic,
I-a omorât și cei zece copii,

Că un vânt puternic s-a pornit
Asupra casei celui mare.
Fiind ei strânși toți la un loc,
N-au avut nicio scăpare. 

Văzând atâtea tragedii,
Iov a rămas consternat:
S-a tuns, punându-și cenușă-n cap,
Însă pe Domnul L-a binecuvântat.

Nu a putut să înțeleagă,
Tot ce i s-a întâmplat;
De ce Dumnezeu ar fi permis,
Că el se știa nevinovat.

Chiar și așa, a acceptat,
Cu supunere, mereu, 
Toate loviturile primite
Ca din partea lui Dumnezeu. 

Numai că, el nu știa,
Că nu, direct, Domnul l-a lovit,
Ci diavolul cel viclean,
Căci Dumnezeu doar a îngăduit,

Pentru a se confirma,
Că nu e niciunul sub soare,
Drept și răbdător ca Iov 
Și nu are asemănare.

Iov a găsit, totuși, tăria
De-a nu se descumpăni;
Și-a pus nădejdea-n Dumnezeu
Continuând a-L preamări. 

S-a consolat și când a pierdut 
Totul și-a acceptat fără cuvânt:
„Gol am ieșit din pântecele maicii mele
Și gol mă voi întoarce în pământ”.

Diavolul nici acum nu s-a lăsat 
Și a început să cârtească;
Că Domnul pe Iov l-a apărat,
Ca nimic să nu pățească. 

Atunci, Dumnezeu a îngăduit,
Ca și trupul să-i lovească,
Dar să nu se-atingă de suflet;
Dovedind că nu poate să-l biruiască. 

Diavolul, în sinea lui jubila,
Sperând că-l va putea învinge,
Că pe Domnul, Iov Îl va blestema,
De trupul lui de s-ar atinge.

Și s-a pomenit Dreptul Iov,
Lovit de-o boală cumplită,
Trezindu-se ca din senin,
Cu toată pielea acoperită,

De bube dezgustătoare,
Ca o platoșă, pe piele,
Foarte urât mirositoare
Și neputând scăpa de ele. 

A trebuit să se retragă,
Pe-o grămadă de gunoi,
Izolându-se de societate,
Plin de răni și de nevoi.

Undeva, în afara cetății,
A zăcut fără putere;
Singur, părăsit de toți,
Fără nicio mângâiere. 

Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul
(587, înainte de Hristos)

Dumitra Groza
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Se scărpina cu un ciob,
Spre-a scăpa de mâncărime,
Dar se-accentua durerea,
Transformată-n usturime.

Aproape gol și nemâncat,
Durerea-și înăbușea,
Dar zi și noapte, dedicat,
Lui Dumnezeu se ruga. 

Își aștepta smerit sfârșitul,
Ce întârzia să apară
Și se întreba de ce nu vine,
Ca trupul său bolnav, să moară. 

În toată nenorocirea lui,
Aștepta Răscumpărătorul;
Pe Cel ce îl va ridica din pulbere,
Ca să-i ofere ajutorul. 

Știa că va putea să-L vadă,
Pe Milostivul Dumnezeu,
Numai atunci când sufletul 
Își va părăsi trupul greu. 

Doar soția îi mai rămăsese,
Aducându-i din cetate
De la oamenii de suflet,
Zilnic, niscaiva bucate. 

Nici de-acelea nu mânca,
De tristețe și din pricina rănilor,
Care miroseau îngrozitor…
Și de scârba viermilor.

După-un timp, chiar și nevasta,
Socotindu-l o povară,
L-a îndemnat să-L blesteme 
Pe Dumnezeu și să moară. 

Diavolul era deja sigur,
Că acum tare se va bucura 
De marea cădere a lui Iov;
Crezând că Iov va blestema. 

N-o face nici de data asta
Și spune plin de înțelepciune:
„Nu vom primi oare și pe cele rele,
Cum am primit pe cele bune?”

Iov, stâlpul neclintit al răbdării,
Smerit și cu stăpânire de sine,
A băut și paharul trădării
Celor ce le făcuse atâta bine.

A îndurat șapte ani și jumătate
Batjocura semenilor,
Deznădejdea femeii sale
Și trădarea prietenilor.

După o vreme, trei prieteni,
Cei care-au aflat de el,
Au venit ca să-l mângâie
Și s-au purtat toți la fel. 

Văzându-l nenorocit,
I-au împărtășit durerea:
Șapte zile n-au vorbit,
Păstrând, consternați, tăcerea.

Mai apoi l-au judecat,
După vechea învățătură
Și crezându-l vinovat,
Ei și-au dat drumul la gură. 

Ancorați fiind în Lege
Prietenii lui Iov știau
Că numai cei cu păcate,
Erau pedepsiți și sufereau. 

Departe de a-l consola,
Mai tare l-au întristat:
Elifaz, Bildad și Țofar,
Că mult ei l-au interogat.

Știau că Dumnezeu e drept 
Și nu lovește fără vină,
De aceea se întrebau,
De e la mijloc vreo pricină.

Dreptul Iov se tot apăra,
Știindu-se nevinovat
Și la acuzațiile nefondate,
Faptele și-a rememorat.

Și-a amintit cu de-amănuntul 
Tot ce-n viață a înfăptuit
Și oricât s-a frământat,
Nu-și amintea să fi greșit.

Din iubire, păzise toată viața,
Poruncile lui Dumnezeu
Și pentru a nu-L supăra,
S-a ferit de-a face rău:

Pe văduve le-a ajutat,
Pe cei flămânzi i-a hrănit,
Pe orfani i-a îmbrăcat
Și pe călători i-a primit.

Îi punea pe toți la masă,
Servindu-i cu mâna sa, 
Îi culca la el în casă;
El înspre seară mânca. 

De-aceea era mâhnit, 
Că pe nedrept era judecat
Chiar de cei mai buni prieteni
Și de cei pe care i-a ajutat.

Dumnezeu rupe tăcerea 
Și din mijlocul norilor
Îl face pe Iov să înțeleagă
Limitele muritorilor. 

Îi recunoaște atotputernicia 
Milostivului Dumnezeu,
Amintindu-și de darurile,
Pe care le-a primit mereu. 

Smerindu-se, Dreptul Iov,
A regretat că a îndrăznit
Să pună sub semnul întrebării 
Tainele Celui ce l-a zidit.

În spatele oricărei suferințe 
Inexplicabile ce-a apărut,
Se află rațiunea ascunsă
A Celui ce din iubire ne-a făcut. 

Rostul suferinței omului în lume,
De multe ori n-are răspuns
Și orice întrebare-am pune,
E pentru noi de nepătruns. 

Abia Noul Testament,
Vine să ne lămurească,
Că suferința din iubire,
Avea să ne mântuiască. 

Jertfa pe cruce a Domnului Hristos,
Din marea iubire acceptată,
Este sacrificiul Său suprem,
Pentru noi și lumea toată. 

Și l-a iertat Dumnezeu,
Pe robul Său mult răbdător,
Pe care l-a iubit mereu
Și i-a trimis în toate spor.

I-a dăruit din nou tinerețe 
Și putere ca la 30 de ani,
Prelungindu-i viața lui Iov,
Cu încă 140 de ani. 

L-a binecuvântat cu alți zece copii:
Șapte băieți și trei fete-a făcut,
Turme, cirezi și herghelii,
I-a dat mai multe ca la început.

Până la a cincea generație
A crescut nepoți și strănepoți;
A mulțumit cât a trăit,
Bunului Dumnezeu pentru toți.

Iov rămâne peste veacuri,
Un exemplu de urmat 
Și pentru întreaga omenire,
Modelul de neegalat.
 
Prin răbdare îndelungată,
Diavolul a fost biruit:
Simțindu-se înfrânt și rușinat,
Chipul și l-a acoperit și a fugit.

Nu mai primise așa înfrângere,
Cât prin lume a umblat
Și cu toată dibăcia și aroganța, 
Amarnic s-a mai înșelat. 

Prin evlavie și răbdare,
Iov și mai mult a fost slăvit
De toți oamenii, iar de Dumnezeu
A fost și mai mult iubit. 

El este omul cu conștiința curată
Și împăcat cu Dumnezeu,
Care prin orice încercări ar trece,
Cu nădejde se roagă mereu. 

Model de răbdare-n suferință,
E pentru toți urmașii omenirii,
Care stăruie-n credință,
Mergând pe calea mântuirii.
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OrACOLELE, PErSOAnE POSEDATE DE DIAvOLI

Predică de Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur

Creionul

„De este cineva bun credincios şi iubitor de Dumnezeu, 
să se îndulcească de acest praznic bun şi luminat; de 
este cineva slugă înţeleaptă, să intre bucurându-se întru 
bucuria Domnului său;

 De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum dinarul; 
de a lucrat cineva din ceasul dintâi, să-şi ia astăzi dreapta 
plată; de a venit cineva după ceasul al treilea, mulţumind 
să prăznuiască; de a ajuns cineva după ceasul al şaselea, 
nimic să nu se îndoiască, că de nimic nu se va păgubi; de a 
întârziat cineva până în ceasul al nouălea, să se aproprie, 
nimic îndoindu-se; de a ajuns cineva numai în ceasul al 
unsprezecelea, să nu se teamă că a zăbovit, că milostiv 
fiind Stăpânul, primeşte pe cel din urmă ca pe cel dintâi; 
odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas, ca şi pe cel 
ce a lucrat din ceasul întâi; pe cel de pe urmă îl miluieşte 
şi pe cel dintâi îl mângâie; şi aceluia plăteşte şi acestuia 
dăruieşte şi faptele primeşte şi cu voinţa se împacă, şi 
lucrul cinsteşte şi socoteala o laudă. 

Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului 
nostru şi cei dintâi şi cei de al doilea luaţi plata. Bogaţii şi 
săracii împreună dănţuiţi. Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi 
cinstiţi ziua. Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă 
astăzi. Masa este plină, ospătaţi-vă toţi; viţelul este mare, 
nimeni să nu iasă flămând, toţi vă îndulciţi de ospăţul 
credinţei; toţi luaţi bogăţia bunătăţii. Nimenea să nu plân-
gă pentru sărăcie, că s-a arătat Împărăţia cea de obşte. 
Nimenea să se tânguiască pentru păcate, că iertarea din 
groapă a răsărit. Nimenea să nu se teamă de moarte, că 
ne-a slobozit pe noi moartea Mântuitorului. Stinsu-o-a pe 
dânsa Cel ce a fost ţinut de aceea. Prădat-a iadul Cel ce 
s-a pogorât la iad. Amărâtu-l-a pe dânsul, gustând Trupul 
Lui. Şi aceasta mai înainte înţelegând-o Isaia, a strigat: 

iadul, zice, s-a amărât, întâmpinându-Te pe Tine jos. 
Amărâtu-s-a că s-a stricat. Amărâtu-s-a că s-a batjocorit. 
Amărâtu-s-a că s-a omorât; amărâtu-s-a că s-a surpat; 
amărâtu-s-a că s-a legat. Luat-a trupul şi de Dumnezeu 
s-a lovit; luat-a pământ şi s-a întâmpinat cu cerul; luat-a 
ceea ce a văzut şi a căzut întru ce n-a văzut.

Unde-ţi este, moarte, boldul? Unde-ţi este, iadule, biru-
inţa? Sculatu-S-a Hristos şi au căzut dracii; înviat-a Hristos 
şi se bucură îngerii; înviat-a Hristos şi viaţă vieţuieşte; 
înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă, că Hristos 
sculându-se din morţi, începătură celor adormiţi S-a făcut. 
Aceluia este slava şi cinstea în vecii vecilor. Amin!”

(1 Mai – Învierea Domnului – Sfintele Paşti – 
Sf. Evanghelie ce se citeşte în cadrul slujbei 
Învierii – Sf. Ev. Matei 28, 1-15; la Sfânta şi 

Dumnezeiasca Liturghie – Sf. Ev. Ioan 1, 1-17)

A fost odată un creion ce se simţea foarte 
singur.

Era bine ascuţit, dar, dintre toate creioanele 
din cutia lui, numai el nu putea să scrie.

Nu reuşea să lase nicio urmă pe foaie.
Şi copiii îl dădeau de colo, colo, fiindcă nu era 

bun de nimic.
Odată, creionul nefolosit îl întrebă pe cel cu 

vârful galben:
- Cum este când desenezi, îţi place?
Iar creionul galben îi răspundea fericit:
- Da, îmi place mult. Aş desena toată ziua 

numai raze de soare...
Apoi creionul nefolosit îl întreba pe cel roşu:
- Dar ţie ce îţi place să desenezi?
- Mie îmi plac la nebunie inimioarele, petalele 

de flori şi acoperişurile de case.
Creionul albastru se lăuda cu cerul şi cu ma-

rea pe care le colora ca nimeni altul.
Cel maro ajuta la înălţarea copacilor. Şi, fiind-

că era foarte bun prieten cu cel verde, îl chema 

să-l ajute la frunze.
Creionului portocaliu îi plăceau doar portoca-

lele coapte, pe care le agăţa în toţi merii, prunii 
şi cireşii, în vreme ce creionul negru venea din 
urmă, apăsat, ca un frate mai mare şi făcea câte 
un contur de toată frumuseţea acolo unde era 
nevoie de el.

Numai creionul nefolosit nu-şi găsea rostul 
şi suferea când celelalte plecau la plimbare pe 
hârtia atât de albă…

Într-o zi, însă, cum stătea cu ochii închişi, 
numai ca să nu mai vadă că e singur în cutie, 
se trezi că cineva îl ridică şi îl strânge cu grijă 
între degete.

Era atât de emoţionat…
Aşa că lăsă mâna aceea de copil să facă ce 

vrea din el.
Iar ea făcu, pe o foaie neagră, pe care cele-

lalte culori nu se vedeau, mai întâi un fulg, apoi 
un bulgăre, apoi un om minunat, de zăpadă.

Elia David
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Toma Credinciosul
„A răspuns Toma și a zis: Domnul meu și 

Dumnezeul meu!” (Ioan 19, 28)
Două arătări ale Domnului Iisus Hristos după Înviere 

sunt înfățișate în pericopa evanghelică din duminica a II-a 
după Paști către grupul restrâns al ucenicilor Săi, pe care 
El Însuși i-a ales și i-a numit Apostoli.

După Sfintele Pătimiri și Slăvita Sa Înviere, Mântuito-
rul S-a arătat unui număr destul de mare de persoane. 
Toate aceste arătări constituie importantele dovezi ale 
adevărului Învierii Sale. Prin Sfânta Sa Înviere, trupul 
Mântuitorului luat din Sfânta Fecioară Maria a încetat a 
mai fi trup pământesc.

Sfintele Evanghelii vorbesc despre multele arătări ale 
Domnului după Înviere. La acestea, Sfântul Apostol Pavel 
adaugă arătarea Domnului și întâlnirea pe care el a avut-o 
cu Domnul la câțiva ani după Înviere, pe drumul Damascu-
lui (I Cor. 15, 8-9). După ce L-au văzut Maria Magdalena, 
femeile mironosițe, ucenicii în 
drumul spre Emaus, Domnul 
S-a arătat în seara aceleiași 
duminici ucenicilor adunați în 
casă „de frica iudeilor” în Ie-
rusalim (casa mamei viitorului 
Evanghelist Ioan Marcu).

Partea a II-a a Evangheliei 
cuprinde relatarea întâlnirii cu 
Toma, intrat în mentalitatea 
comună ca Toma „necredin-
ciosul”. Sfântul Evanghelist 
Ioan, autorul Evangheliei 
care ne înfățișează acest 
episode, n-a avut intenția de 
a-l descrie pe Toma ca pe un 
necredincios.

La prima arătare, fără 
Toma, toți Apostolii au avut 
nevoie de dovezi, așa că Domnul „le-a arătat mâinile și 
coasta Sa” (Ioan 20, 20). Datorită acestei încredințări, 
„s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul” (Ioan 20, 20). 
Deși aveau mărturia mironosițelor, și Apostolii aveau 
nevoie de ceva care să-i încredințeze asupra Învierii. 
Cuprinși de frică mai întâi, ucenicii primesc invitația de a 
vedea „mâinile și picioarele”, adică locurile unde Trupul 
Domnului fusese străpuns de cuiele Răstignirii.

Ținând cont de aceasta, putem spune că Sfântul 
Apostol Toma nu face excepție în grupul Apostolilor. 
„Necredința” lui nu este mai mare sau mai vinovată decât 
a celorlalți zece. Deși numele Său, Toma, numit Geamănul, 
înseamnă „dublu”, „îndoit”, el este mai degrabă un om 
ezitant. El nu este prezent la arătarea Domnului în casă, 
iar când aceștia mărturisesc: „Am văzut pe Domnul”, Toma 
nu voiește să primească mărturia lor. Are mai degrabă 
nevoie pentru a crede de o experiență personal, o întâl-
nire cu Domnul prin care să se convingă singur. Vrea o 
experiență directă și progresivă – să vadă și apoi să pipăie: 
„Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor și dacă 
nu voi pune degetul meu în locul cuielor, și dacă nu voi 
pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (In. 20, 25). 

Acest mod de a-și exprima pretenția va fi determinat mai 
apoi pe Mântuitorul să-l califice „necredincios”, un epitet 
cu care Toma a intrat în conștiința creștinătății.

După opt zile (în Duminica următoare), Toma era împre-
ună cu ceilalți când Domnul Se arată la fel ca prima dată, 
prin ușile încuiate și îi salută cu „Pace vouă”. Totul începe 
să se petreacă de acum între Domnul și Toma. De acum 
Toma încetează de a mai fi „necredincios”, vede ceea ce 
ceruse, Iisus îi arată rănile Sale, nu pune mâna în coastă, 
însă exclamă cu puternică mărturisire: „Domnul meu și 
Dumnezeul meu”. Cuvintele lui nu sunt rodul vederii sau 
al pipăitului, ci sunt dovada că inima sa este străpunsă 
deplin și definitiv de harul credinței.

Toma „necredinciosul” devine Toma credinciosul. L-a 
mai văzut Toma pe Domnul la pescuirea minunată de după 

Înviere și a fost învrednicit și 
el de a fi invitat la masă. Toma 
nu mai apare menționat în 
scrierile canonice ale Noului 
Testament, dar asta nu ne 
face să ne îndoim de puterea 
credinței sale. Biserica din 
India este rodul lucrării sale 
misionare. Eusebiu al Ceza-
reei în Istoria Bisericească 
spune că „lui Toma i-a căzut 
sorțul să meargă în Parția”, iar 
el a depășit granițele Parției, 
ajungând în partea apuseană 
a Indiei. 

Cu Toma, Domnul fericește 
pe toți cei ce n-au văzut, dar 
au crezut. Toți cei ce cred 
în Dumnezeu sunt oameni 

fericiți. Cel ce nu este fericit nu crede sau nu crede destul. 
Credința însăși în Dumnezeu este izvorul fericirii noastre. 
Cel ce crede în Dumnezeu crede ca Toma și sufletul i se 
umple de fericire.

Tâlcuitoarea acestei pericope evanghelice este Biseri-
ca. Ea ne spune în una din cântările acestei zile: „Coasta 
a dat putere dreptei celei de lut, de a putut pipăi osul cel 
de văpaie, de a putut pipăi patimile care au zguduit cele 
de sus și cele de jos”. Și totul a îngăduit Domnul ca să-l 
încredințeze pe Toma și pe noi. 

Așa să fim încredințați, prin rugăciunile Sfântului 
Apostol Toma să credem deplin și statornic în Înviere, 
să ajungem a fi numiți fericiți pentru că și noi credem în 
El. Și noi trebuie să mărturisim ca Toma: „Domnul meu 
și Dumnezeul meu! Fii cu mine în toate zilele vieții mele 
și ajută-mă să Te pot mărturisi în fața semenilor mei, ca 
Domn și Stăpân al Vieții, ca Biruitor al morții și al păcatului 
prin Sfânta Ta Înviere celei de a treia zi.” Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a II-a după Paşti – a Sfântului 

Apostol Toma, Sf. Ev. Ioan 20, 19-31, 8 mai)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Judecătorul
A fost odată, în marea familie a Pădurii din Povești, o 

ceartă grozavă. Toate animalele au participat la ea. Numai 
gȃzele scăpară, fiindcă pe gȃze nu le poţi prinde uşor să 
le baţi atunci cȃnd ceva nu îţi convine sau cȃnd cearta se 
încinge prea tare.

Dacă vreun om ar fi trecut prin pădure în acea zi, ar fi 
zis că nu mai e de trăit. Iar dacă ar fi putut, printr-o minune, 
să cunoască felul în care gȃndeşte un animal sigur pe el 
şi pe dreptatea lui, ar fi simţit un fior rece pe şira spinării 
şi ar fi luat-o la sănătoasa.

Şi totuşi, spre marea surprindere a multora, în acea 
pădure locuia şi un om. Un om bătrȃn, pe care anii îl 
învăţaseră o grămadă de lucruri şi-l scoseseră teafăr din 
nenumărate încercări, tocmai pentru a le desluşi şi altora 
tainele de nepătruns ale vieţii.

La el, aşadar, se înfiinţă, primul, un leu uriaş, rănit ca 
de moarte de cearta aceea aprigă, în care nu avu cum să 
ucidă pe cineva, toţi stȃndu-i împotrivă:

- Omule-înţeleptule, pentru care pricină animelele 
astea proaste din pădure nu recunosc că dreptatea este 
de partea mea?

Bătrȃnul zȃmbi, mȃngȃind leul pe coama ciufulită, pȃnă 
cȃnd acesta uită de ce veni.

După leu, sosi o vulpe, cunoscută pentru agerime, 
gata-gata să se împiedice văzȃnd că înaintea sa ajunse 
un leu ramolit.

- Omule-înţeleptule, întrebă, revoltată vulpea, eu ştiu că 
am dreptate, dar cum se face că animalele astea jalnice 
şi îndărătnice o ţin mereu pe a lor?

Bătrȃnul îi zȃmbi şi vulpii, căutȃnd să dea la o parte, 
din ochii ei, mȃndria cea vicleană, care o făcea să-i judece 
pe alţii atȃt de strȃmb.

Apoi sosiră şi celelalte animale, răcnind una la alta şi 
arătȃndu-și colţii, de parcă dreptatea ar fi fost a făpturii 
care te speria cel mai tare.

Iar întrebarea, motiv bun pentru o nouă ceartă, era 
aceeaşi:

- Omule-înţeleptule, cine are dreptate, dacă nu eu?

Văzȃndu-le adunate pe toate, cunoscȃndu-le suferinţa 
ascunsă a inimii – căci nu e uşor să crezi doar în tine şi, 
astfel, să te simţi mereu atacat – bătrȃnul le răspunse pe 
un ton blajin:

- Dragile mele animale, în această pădure, judecător 
nu sunt eu, judecător este Timpul… Aveţi răbdare și veţi 
afla de partea cui este dreptatea. Pȃnă atunci, însă, nu 
vă faceţi unele altora niciun rău, ca Timpul să nu se arate 
necruţător!

Animalele se priviră un pic dezamăgite că nu aflaseră 
pe dată ceea ce voiau, găsind însă că este, într-adevăr, 
mai înţelept să se îngăduie unele pe altele şi să aştepte, 
fie şi toată viaţa, răspunsul care avea să le dea mult dorita 
întȃietate.

Pagină de Elia David

Păhărelul cu nectar vEvErIţA CArE ÎşI 
rODEA UnGHIILE

A fost odată o familie de veveriţe.

Locuinţa lor era o scorbură destul de arătoasă pe dinăuntru: 
mici tablouri pictate pe frunze de stejar împodobeau pereţii, 
iar, din loc în loc, atârnând de tavanul scorburii, felinare 
cioplite în ghindă aruncau blânde sclipiri de lumină.

În căsuţa aceasta trăia şi veveriţa care îşi rodea unghiile.
Era o veveriţă simpatică.
Ale cărei unghii, însă, se micşorau în mare si dureros 
secret.

-Unghiile veveriţelor este bine să fie oleacă mai lungi! îi ţinea 
mereu aceeași lecţie bunica, dovadă că observase – sau 
nu? – ce făcuseră nişte dinţişori bine ascuţiţi.

-Da, bunico, unghiile veveriţelor este bine să fie… foarte 
lungi! răspundea nepoţica, în timp ce se lupta cu o alună 
rotundă, lucioasă… şi încăpăţânată. Se străduia de câteva 
zile, dar, fără unghii, nu putea deloc să o apuce, darămite 
să o ducă la gură!

-Dar ce tot faci tu, acolo, prinţeso? o întrebă tatăl, aruncân-
du-i, pentru prima dată, o privire plină de dragoste peste 
filele mototolite ale unei cărţi cu poveşti.

-Mă joc! spuse ea; deşi stomacul îi gemea de foame, iar 
ochii îi plângeau după aluna... plină, plină, plină de miez!

-Bravo! răspunse părintele mândru; apoi îşi reluă lectura, 
înfăşurându-se, fără să-i fie frig, în coada stufoasă.

-Veve, hai să mă ajuți! o strigă, atunci, mama, de undeva din 
adâncul scorburii, unde se verificau zilnic proviziile pentru 
iarna cea lungă: ghinde, alune şi nuci…

Cu glas stins, aproape leşinată de foame, privindu-şi înlă-
crimată degetele, veveriţa o rugă să aştepte... puţin.

Doar puţin.

Doar până se întâmplă o minune, şi o mică zână – care 
crede în această poveste – va face ca tuturor degetelor 
boante din lume să le crească unghiile din nou.
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Mironosiţele!
În general locuitorii din ţinuturile unde căldurile 

sunt mari au fost cei care au purtat o deosebită grijă 
faţă de cei morţi. Pe de o parte pentru a împiedica 
răspândirea sau împrăştierea mirosurilor grele ale 
descompunerii trupurilor, iar pe de alta, spre a da 
posibilitate celor dragi să se mai apropie un timp de 
trupurile celor plecaţi, manifestându-şi astfel durerea 
despărţirii, mai ales că nu exista credinţa în înviere. 
La unele popoare, străduinţa era, conform credinţelor 
pe care le aveau, ca să facă trupurile plăcute înaintea 
stăpânului ţinutului de dincolo, care trebuia să le ia 
în purtarea lui de grijă odată ajunşi sub pământ. La 
alte popoare, ca de exemplu în China, exista obiceiul 
ca la moartea împăratului să fie omorâtă şi garda sa 
personală, uneori erau îngropaţi chiar de vii, pentru a-l 
însoţi pe împărat şi a-l apăra şi în ţinuturile de dincolo, 
până când s-a găsit un inspirat de Dumnezeu, ca în 
locul soldaţilor din garda sau oastea împăratului să 
le facă din lut chipurile lor, de unde ne minunăm noi 
astăzi de aşa numiţii „soldaţi de teracotă” din muze-
ele chineze, a căror vechime este de mii de ani, în 
loc să mai fie omorâţi oameni nevinovaţi. Mai mult 
chiar, unii locuitori din ţările răsăritului, ca de exemplu 
egiptenii, îşi dădeau toată silinţa de a păstra pentru 
vecie trupurile celor morţi şi pentru aceasta le ungeau 
cu diferite uleiuri şi amestecuri pentru a împiedica 
descompunerea, mărturie până astăzi stau mumiile 
şi piramidele folosite ca locuri de îngropare pentru 
faraoni. O parte din aceste obiceiuri au trecut şi la 
iudei, unde cei morţi nu erau înmormântaţi înainte de 
a fi unşi cu miresme. 

Din mărturiile pe care ni le dă Sfânta Evanghelie, 
vedem că în cazul Mântuitorului, pentru a le grăbi 
moartea le-au zdrobit picioarele, apoi darea jos de 
pe cruce şi punerea în mormânt s-au făcut în grabă, 
pentru că urma ziua sâmbetei, şi era mare ziua acelei 
sâmbete, fiind ziua în care iudeii îşi serbau paştile. 
„Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână tru-
purile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei 
aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele 
picioarelor şi să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au 
zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt, care era 
răstignit împreună cu el. Dar venind la Iisus, dacă 
au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele. Ci 
unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi în-
dată a ieşit sânge şi apă (In. 19, 31-34). Îngroparea 
Domnului a fost făcută de Iosif şi Nicodim: „După 
acestea Iosif din Arimateea, fiind ucenic al lui Iisus, 
dar într-ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca 
să ridice trupul lui Iisus. Şi Pilat i-a dat voie. Deci a 
venit şi a ridicat trupul Lui. Şi a venit şi Nicodim, cel 
care venise la El mai înainte noaptea, aducând ca 
la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe. Au 
luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu 
miresme, precum este obiceiul de înmormântare la 
iudei” (In. 19, 38-40). Desigur că Mântuitorul ca Dum-
nezeu prevăzuse că nu va avea parte să primească 
toată rânduiala legată de sfârşitul Său pământesc şi 
de aceea, în timpul mesei din Betania, când Maria s-a 
apropiat de Domnul ţinând în mâini vasul cu mir de 

mare preţ cu care i-a uns picioarele şi apoi le-a şters 
cu părul capului ei, supărând pe Iuda vânzătorul care 
avea punga şi lua din ce se punea în ea, considerând 
că mirul se putea vinde cu trei sute de dinari şi să se 
dea săracilor, Domnul spune: „Las-o, că pentru ziua 
îngropării Mele l-a păstrat” (In. 12, 7). Pe ea o cântă 
Biserica în Sfânta şi marea zi de Miercuri, în sedelna 
glas III, de la Denia de Marţi seara: „Păcătoasa a ve-
nit la Tine, vărsând mir cu lacrimi pe picioarele Tale, 
Iubitorului de oameni, şi s-a vindecat cu porunca Ta 
de mirosul greu al răutăţilor; iar ucenicul cel nemul-
ţumitor, suflând împotriva harului Tău, l-a lepădat pe 
el şi s-a amestecat cu noroiul, vânzându-Te pentru 
dragostea banilor. Slavă Hristoase, milostivirii Tale” 
(Triodul Mic, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, p. 258). 

Dar femeile nu au putut să-şi manifeste dragostea 
şi ataşamentul jertfind şi ele mirurile lor pentru Cel pe 
care Îl urmaseră pretutindeni, pentru că nu fuseseră 
pregătite. Nimeni nu se aştepta ca lucrurile să ia aşa 
o întorsătură, după ce Domnul avusese parte de o aşa 
primire, la intrarea în Ierusalim, peste câteva zile să fie 
prins, judecat sumar şi în grabă, condamnat şi omorât, 
ca nu cumva ucenicii şi cei care cât de cât mai păstrau 
cumpăna dreptăţii să poată împiedica omorârea. După 
ce a trecut ziua sâmbetei, zi de odihnă la iudei, când 
nu aveau voie să facă nici un lucru şi cei morţi trebu-
iau îngropaţi de vineri pentru a nu rămâne neîngropat 
sâmbătă, în plus fiind şi Paştile iudaic, femeile s-au 
pregătit, numite după mirul ce-l purtau cu ele: Mirono-
siţe, pe când era încă întuneric s-au dus la mormânt 
să ungă trupul Celui pe care Îl căutau mort. „Şi după 
ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, 
mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, 
ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi 
a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au 
venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli 
nouă piatra de la uşa mormântului?” Deci fără a ţine 
seama de obstacolele care aveau să le întâmpine, ele 
ştiau un singur lucru, că trebuie să meargă la mormânt 
să ungă trupul Domnului. Dar rânduiala lui Dumnezeu 
a făcut ca mergând să caute pe Cel răstignit, au aflat 
pe Cel Înviat. „Mironosițele femei, cu miruri venind la 
groapa Ta, Mântuitorule, plângeau; iar îngerul către 
dânsele a grăit, zicând: De ce socotiți pe Cel viu cu cei 
morți? Căci, ca un Dumnezeu, a înviat din mormânt.” 
(Binecuvântările Învierii). 

Pentru a nu se uita slujba pe care au făcut-o Domnu-
lui Hristos, Sfânta noastră Biserică a rânduit prăznuirea 
şi pomenirea Sfintelor femei mironosiţe în Duminica a 
treia după Învierea Domnului. De asemenea, prăznui-
rea lor se mai face pentru a se pomeni şi suferinţele şi 
Moartea, dimpreună cu Îngroparea şi Învierea pe care 
Domnul nostru Iisus Hristos le-a primit pentru noi şi 
pentru mântuirea noastră, nu ca urmare a vreunui bine 
pe care le-am fi făcut noi, ci pentru mila Sa cea mare 
prin care ne-a scos din osânda greşelii pe care a făcut-o 
Adam şi prin el tot neamul omenesc. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a III-a după Paşti, a Miro-

nosiţelor, Sf. Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; 15 mai)
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Eșuata închinare
În sfânta mănăstire, la ceas de liturghie,
Când Cerul se coboară în sfântă armonie
Şi îngerii din ceruri coboară ca pe-o navă,
Pe umeri purtând Pruncul, cântând cu mare slavă,

Îl pun pe Sfânta Masă şi s-au înfricoşat
Că Mielul, din iubire, Se lasă-njunghiat,
Şi-n mii de părticele Îl taie cu sfială
Că viu e-n părticele şi-ntreg în marea-I fală.

Apoi, în Sfântă Taină, carnea se preface
În pâine a vieţii de re-ntregită pace.
Şi tot în Mare Taină, sângele divin,
Pentru-ndumnezeire ni se preface-n vin.

În haina cea de nuntă, curată, iubiţi fraţi,
Veniţi cu-nfricoşare de vă cuminecaţi!
Deşi-n nevrednicie, cu lutul în război,
Prin sfânta-mpărtăşire, tot Raiul e în voi.

Şi Tatăl Sfânt, al nostru, din ceruri Se coboară
Şi Duhul Sfânt veghează cereasca-ne comoară.
Cu îngerii stau sfinţii, cântând melodios,
Fecioara-mpărăteasă şi Maica lui Hristos,

Cu toţii vin în taină-n biserica cea sfântă,
Când Sfânta Liturghie în imn de slavă cântă. 
Albeşte-ţi, deci, veşmântul, spre a te înălţa,
Că Dumnezeu coboară spre-ntâmpinarea ta.

Când Sfânta Liturghie în slavă s-a-ncheiat,
Din mii de părticele, iar Pruncul S-a-ntrupat
Şi viu şi-ntreg e Pruncul, în marele mister,
Alaiul Sfânt se-nalţă şi-i bucurie-n Cer.

Să-aflăm acestea toate, Domnul făcu minune
Şi un sfinţit călugăr avu o viziune:
Privind deasupra-n naos, lângă sfinţit altar,
Cu cartea vieţii-n braţe şi se vedea în clar,

Cum îngerul luminii pe toţi cei ce intrau
La Sfânta Liturghie şi-n rugă se plecau,
Îi însemna în carte cu nume şi prenume,
Să fie ca răsplată când vor ieşi din lume.

Pe cei ieşiţi devreme, privi cum n-aveau parte,
Şi îngerul luminii-i ştergea din Sfânta Carte.
Din bucuria sfântă atunci când au intrat,
Ieşind, îi risipeşte şi-i foarte întristat.
 

 **
- Mă iartă, Doamne Sfinte, că vin atât de rar,
Dar vin c-o lumânare la Sfântul Tău Altar.
Nu pot să stau la slujbă, deşi mi-ar fi plăcut,
Dar am ieşit în faţă, sper, Doamne, c-ai văzut. 

Mai ştiu că-atâta vreme Tu m-ai tot aşteptat 
Şi toată săptămâna eu nu Te-am căutat.
Cum ştii, mă lupt cu timpul, dar nu e chiar eşec:
Am treburi importante, abia de vin şi plec! 

 ***
Când ceas de ceas doar trupul în minte l-ai avut,
Se risipeşte-n ţărnă, dar faci în juru-i scut,
Tu sufletului veşnic, mereu împovărat,
Spre-ntoarcerea la Tatăl, cât timp i-ai dedicat?

Radu Cârstoiu Arbore
 17.01.2016, Târgu-Jiu

Iisus este medicul suprem
„Te vindecă Iisus Hristos.” (Fapte 9, 34)

În duminica a IV-a după Paști, Biserica – una evan-
ghelică și una apostolică – a rânduit, nu întâmplător, două 
pericope asociate pentru lectură pentru a pune în lumină 
dragostea lui Dumnezeu pentru omul aflat în suferință 
trupească sau sufletească. Ambele tratează două vinde-
cări de oameni paralizați, una săvârșită de Mântuitorul la 
scăldătoarea Vitezda din Ierusalim, iar cealaltă de Sfântul 
Apostol Petru, la începutul activității misionare a Sfinților 
Apostoli în orașul Lida. Cea de-a doua vindecare a fost 
urmată de învierea unei femei evlavioase, Tavita, sau 
Căprioara, în orașul învecinat, Iope (Iaffa de azi), port la 
Marea Mediterană.

Din scrierile Evangheliștilor reiese că Mântuitorul a 
mai vindecat câțiva paralizați (Mt. 4, 24), (Mc. 2, 3-5), 
(Lc. 5, 18-20). Cea de astăzi se petrece în orașul sfânt 
Ierusalim, lângă „Poarta oilor.” Aici era o „scăldătoare”, 
Vitezda se numea, în traducere „Casa milostivirii” și avea 
cinci pridvoare.

Potrivit Sfintei Evanghelii după Ioan, „scăldătoarea” 
atrăgea „mulțime multă de bolnavi: orbi, șchiopi, uscați” 

care „așteptau mișcarea apei”, pentru că „un înger al 
Domnului se cobora în scăldătoare și tulbura apa, și cel 
ce intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, de 
orice boală era ținut” (Ioan 5, 3-4). Între cei mulți năpăstuiți 
zăcea de 38 de ani, un om nefericit, un om care nu avea pe 
nimeni să-l ajute să intre în apă după tulburarea acesteia 
de către înger.

Invidia, egoismul celor din jur au făcut ca nimeni să 
nu se milostivească și de el sau să cedeze locul acestui 
nefericit, când la vremea cuvenită, s-ar fi putut vindeca și 
el prin mijlocirea harului dumnezeiesc venit de sus. După 
o cumplită așteptare, la el nu vine un înger, ci Însuși Mân-
tuitorul Hristos, care-l vindecă pe răbdătorul bolnav fără ca 
acesta să mai intre în scăldătoare. Nu știa cel vindecat cine 
este binefăcătorul său, nu auzise de El, dar Îl reîntâlnește 
în Templu, semn că paraliticul venise să mulțumească lui 
Dumnezeu pentru binefacerea Sa.

Trecând la relatarea de la Faptele Apostolilor (cap. 9), 
constatăm unele diferențe. Paraliticul Enea zăcea doar de 
8 ani. Vindecarea lui se produce prin rostirea de către Petru 
a cuvintelor: „Te vindecă Iisus Hristos! Ridică-te și strânge-ți 
patul! Și el de îndată s-a ridicat.” (F.A. 9, 34). Deci nu Petru 
vindecă, ci el este mijlocitorul harului dumnezeiesc. 
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Din vindecările relatate reiese că Dumnezeu este Cel 
ce vindecă. Cu siguranță cei doi, ca și alții, au încercat 
să se vindece prin mijloace medicale empirice ale vremii, 
dar n-au reușit.

 În toată istoria omenirii, au existat și vor exista suferințe 
trupești care îl însoțesc pe om de la naștere și până la 
moarte și în același timp, au existat și vor exista medici 
și oameni de știință care s-au străduit și se vor strădui să 
găsească cele mai potrivite mijloace terapeutice pentru 
îndepărtarea lor. De multe ori când apar diferite remedii 
pentru anumite boli, apar alte boli pe care înaintașii noștri 
nu le-au cunoscut.

Asta ne face pe mulți să căutăm permanent cei mai 
renumiți medici, cele mai bune tratamente, chiar și când 
uneori omul își cheltuie toată averea pentru a-și dobândi 
sănătatea. Este chiar o datorie, potrivit moralei creștine, ca 
omul să se îngrijească de propria lui sănătate și viață.

Uităm de multe ori de „medicul suprem”, de „Doctorul 
sufletelor și al trupurilor noastre”, Cel care ne-a dat viața, 
ne ocrotește și ne prelungește viața. Uităm de toți parali-
ticii, orbii, surzii sau îndrăciții pe care Sfintele Evanghelii 
ni-i amintesc tocmai pentru a ne aduce aminte de Dum-
nezeu. Uităm de cuvintele Sfântului Apostol Iacob: „Este 

vreunul din voi în suferință? Să se roage… Este cineva 
bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage 
pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului, 
și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul 
îl va ridica, și de va fi făcut păcate, i se vor ierta lui” (Iac. 
5, 13-15).

Când Domnul îi spune celui vindecat în Templu: „Iată, 
te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești!” ne atrage 
atenția tuturor lucrul pe care-l putem și singuri constata că 
suferințele noastre fizice se datorează păcatelor.

Nu știm să-L căutăm pe Dumnezeu, nu știm să cerem 
iertare de păcate, iertare care să ne aducă vindecare de 
boli. Uităm că Dumnezeu dă înțelepciune și pricepere me-
dicilor care consultă, operează sau tratează. Pe fiecare îl 
vindecă Dumnezeu, însă puțini se întorc să-I mulțumească 
prin rugăciune cum a făcut cel vindecat la Vitezda.

Pentru vindecare, Mântuitorul ne cere credință, după 
dobândirea ei, Biserica ne recomandă recunoștință. Mulți 
dintre noi credem că Mântuitorul a săvârșit minuni și 
vindecări doar în cursul vieții Sale pământești. Nimic mai 
greșit decât o asemenea părere.

Minuni se fac și astăzi, dar ni se cere credință. Nu 
degeaba poporul român, în înțelepciunea sa, spune: 
„Dumnezeu lucrează prin oameni”. Dumnezeu lucrează cel 
mai mult prin sfinți, pe care i-a învrednicit să săvârșească 
minuni, vindecări pentru cei care se roagă lor cu credință. 
Dacă trăim despărțiți de Biserică, trăim departe de harul 
lui Dumnezeu, departe de Vitezda, de apa Botezului care 
ne-a făcut fiii lui Dumnezeu, după har. Aici este apa tă-
măduitoare de boli, aici este pocăința cu lacrimi, aici sunt 
Sfintele Taine. Doar aici putem auzi cuvintele: „Te vindecă 
Iisus Hristos.” Amin. 

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a IV-a după Paşti, Vindecarea 

slăbănogului de la Vitezda, Sf. Ev. Ioan 5, 1-15; 22 mai)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Copil iubit 
 de Traian Dorz

Copil iubit cu ochi senini 
Tu vii din nou printre străini 
în peşteră pe paie reci 
Tu iarăşi capul Ţi-l apleci. 

-Dar astăzi magii nu mai vin 
şi nici păstori să-Ţi cânte lin, 
Copil iubit cu ochi senini 
Tu vii străin printre străini... 

Copil iubit cu chipul blând 
Te naşti şi azi ca oarecând 
de mii de ani în chip sărman 
Tu vii în lume an de an. 

Şi ştii că cei ce-Ţi cântă azi 
scuipa-vor mâine-al Tău obraz 
şi totuşi Tu Copil preablând 
cobori ca anii rând pe rând. 

Demult, cu suflet plin de dor 
Te-ai coborât de mila lor- 
în ieslea rece-ai fost culcat, 
şi nimeni nu s-a-nduioşat.

L-ai Tăi Iisuse ai venit, 
ei, neştiind Te-au răstignit. 
Iar Tu cu suflet plin de dor 
iertând, cereai iertarea lor. 

Copil iubit, ceresc hoinar, 
azi baţi la uşi închise iar. 
O, Te-am văzut Copil iubit 
din mii de praguri izgonit,

la mii de uşi ai aşteptat 
dar în zadar!-Erai uitat. 
Azi tot mai mulţi Te-aruncă-afar? 
ceresc şi sfânt şi drag hoinar! 

Şi totuşi, iar, sub chip sărman 
cobori la oameni an de an 
cu bine răul să-l plăteşti 
să chemi, să ierţi şi să iubeşti;

să-mparţi avutul Tău divin 
acelor ce la Tine vin, 
murind pe cruce între hoţi 
s-arăţi cât îi iubeşti, pe toţi! 

Copil, ceresc şi sfânt copil 
ascuns sub chipul cel umil, 
Tu baţi la toţi, dar toţi se-nchid 
mai reci ca piatra lor din zid...

-O, mâine şi ei uşa Ta 
pe veci închisă-o vor afla. 
Azi plângi Tu starea-n care zac,
dar mâine ei vor plânge-n veac. 

www.poezie.ro
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Vorbind despre femeia samarineancă, părintele Nicolae 
Steinhardt spune că „Hristos a recunoscut în femeia care a 
venit să scoată apă una din acele firi necăldicele vrednice de a 
fi provocate şi cucerite de El” (Dăruind vei dobândi, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 1994, p. 44). Părintele vrea să spună că această 
femeie păcătoasă, de altfel cine poate spune că este fără de 
păcat, la întâlnirea cu Dumnezeu nu a rămas aceeaşi femeie 
de până atunci, ci s-a schimbat, a devenit alta, a devenit o lu-
minată de lumina dumnezeiască – muceniţa Fotinia, prăznuită 
pe data de 26 februarie, împreună cu fiii şi surorile ei. Aceasta 
în timp ce majoritatea oamenilor, după întâlnirea cu Dumnezeu, 
adică după ce L-au cunoscut, au rămas aceiaşi păcătoşi de 
până atunci, aceiaşi căldicei: „Ştiu faptele tale; că nu eşti nici 
rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece 
sau fierbinte! Astfel, fiindcă eşti 
căldicel – nici fierbinte, nici rece – 
am să te vărs din gura Mea” (Ap. 
3, 15-16). Cu toate acestea însă, 
nimeni nu trebuie să-i urască pe 
păcătoşi, căci nici Domnul nu i-a 
urât, ci S-a rugat pentru ei: „Să nu 
urăşti pe păcătos. Căci toţi suntem 
vinovaţi. Şi dacă te mişti către el 
pentru Dumnezeu, plângi pentru 
el. Şi de ce îl urăşti pe el? Urăşte 
păcatele lui şi roagă te pentru el, 
ca să te asemeni cu Hristos, Care 
nu Se mânia împotriva păcătoşilor, 
ci Se ruga pentru ei. Nu vezi cum 
Se ruga pentru Ierusalim? Căci 
prin multe suntem batjocoriţi şi 
noi de diavol. Şi de ce urâm pe cel 
batjocorit ca şi noi de diavolul care ne batjocoreşte pe noi? De 
ce urăşti pe păcătos, o, omule? Oare pentru că nu e drept cu 
tine? Dar unde este dreptatea ta, odată ce nu ai iubire? De ce 
nu plângi pentru el, ci îl prigoneşti? Căci din neştiinţă se mişcă 
unii în mânia lor, deşi socotesc că deosebesc faptele păcătoşilor” 
(Sfântul Isaac Sirul, „Cuvinte despre nevoinţă”, Filocalia, 10, trad. 
Pr. Dumitru Stăniloae, București, EIBMBOR, 1981, p. 313). 

Cunoştinţa de Dumnezeu îl atrage pe om, îi dă putere şi 
odihnă celui ostenit de căutări şi împovărat de păcate, care nu 
se mulţumeşte şi nu se complace în starea respectivă, simţin-
du-se într-o stare nefirească, aşa cum femeia din istorisirea de 
astăzi care a primit această cunoştinţă de Dumnezeu la fântâna 
lui Iacov, lepădând rătăcirile de mai înainte, s-a transformat din 
femeie păcătoasă în uceniţa şi muceniţa lui Hristos. Ardoarea 
credinţei ce o mistuia se arată în faptul că, după ce L-a descoperit 
pe Hristos şi a primit de la El apa cea vie, a uitat de apa pentru 
care venise la fântâna lui Iacov, a lăsat găleata acolo şi a fugit 
în Sihar pentru a le împărtăşi şi altora bucuria cunoştinţei de 
Dumnezeu, aducându-i la Hristos. 

„Întâlnirea lui Hristos cu samarineanca, aşa cum e povestită 
de Sfântul Apostol Ioan (4, 4-12) – nu altminteri decât a lui Iacov 
cu îngerul Domnului (Facerea 32, 4 şi urm.) – este prezentarea 
unui duel. Analogia între cele două ciocniri e izbitoare: atât Iacov, 
cât şi femeia din Sihar au ceea ce psihologii numesc persona-
litate marcată şi nu-s nici unul, nici cealaltă de ieri, de alaltăieri 
pe acest pământ. Hristos are de înfruntat (şi biruit) o ființă vie şi 
puternică, o femeie, o înfiptă, tare de cerbice şi pe drepturile ei 
de făptură înzestrată cu inteligenţă şi judecată, mândră, ironică, 

arţăgoasă. Domnul o acceptă aşa cum este, se supune tacticii, 
fentelor, regulilor, răbdărilor şi impetuozităţilor duelului, dar şi 
marii lui legi nescrise, căreia toate i se pleacă: a învinge cu orice 
preţ. De aceea Domnul procedează mai întâi fără grabă, accen-
tuând aspectul întâmplător al întâlnirii şi parcă încercân du-şi, 
măsurându-şi, iscodindu-şi adversara; abia la sfârşit şi numai 
după ce va fi deprins punctul vulnerabil al partenerei – situaţia ei 
matrimonială (Bine ai zis că nu ai bărbat ...) – va da (asemenea 
medicului chirurg: izolează abcesul înainte de a-l cauteriza) 
lovitura cea mare, lovitura de graţie, irezistibilă: Eu sunt, Cel 
care vorbesc cu tine” (N. Steinhardt, op. cit., pp. 44-45). Este 
important să înţelegem demersul pedagogic dumnezeiesc al 
Domnului, care o aduce în situaţia în care ea se arată vrednică 

de a primi descoperirea divină, 
căci îşi recunoaşte păcatele şi 
cu toate acestea îşi dă pe faţă şi 
dorinţa sufletului ei după apa cea 
vie, pe care nu o înţelege, dar o 
căuta: „Doamne, nici găleată nu 
ai, şi fântâna e adâncă; de unde, 
dar, ai apa cea vie? Nu cumva eşti 
Tu mai mare decât părintele nostru 
Iacov, care ne-a dat această fân-
tână şi el însuşi a băut din ea şi fiii 
lui şi turmele lui? ... Doamne, dă-mi 
această apă ca să nu mai însetez, 
nici să mai vin aici să scot”. 

Ne minunăm cum a devenit ea 
păcătoasa, am zice noi păcătoşii, 
vrednică încât Mântuitorul să i Se 
descopere că El este Cel aşteptat: 
„Eu sunt, Cel care vorbesc cu tine”. 

Vrednicia ei se mai vădeşte şi în faptul că, după ce L-a aflat 
pe Mesia cel aşteptat – Hristos, ea a fugit de îndată în cetate, 
lăsând găleata şi apa pentru care venise, ca şi cum ar fi uitat de 
sete şi de sine, să le vestească şi celor din Sihar, care probabil 
o şi dispreţuiau pentru viaţa ei de până atunci, pe Dumnezeu 
Care i S-a descoperit ei. Iar după cele două zile în care Domnul 
a rămas în cetate au constatat şi ei că: „Şi cu mult mai mulţi au 
crezut pentru cuvântul Lui, iar femeii i-au zis: Credem nu numai 
pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta 
este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii”. El este Cel care 
dăruieşte apa cea vie, curgătoare spre viaţa veşnică, pe care 
nimeni altcineva nu o poate da: „Dar cel ce va bea din apa pe 
care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care 
i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă 
veşnică”.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a V-a după Paşti – a Samarinencii, 

Sf. Ev. Ioan 4, 5-42; 29 mai)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Duminică, 8 mai – Tinereţe, credinţă, bucurie!
15 mai: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 19.
22 mai: Datoriile tânărului ortodox faţă de Biserică și Patrie.
29 mai: „Nu trebuie să dai din buzunar, ci din suflet”.

Info. la avizierul Bisericii. 

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Apa cea vie!


