
Orbul din naștere!
Sinaxarul Duminicii Orbului ne face cunoscută 

minunea pe care Domnul și Dumnezeul nostru 
Iisus Hristos o face cu acel orb din naștere, astfel: 
„Această minune, ca și cea cu samarineanca și 
cu slăbănogul, s-a făcut prin apă și s-a întâmplat 
astfel: Vorbind Hristos cu iudeii și arătându-le 
că El este deopotrivă cu Tatăl și mai înainte de 
Avraam, aceia au aruncat cu pietre asupra Lui. 
Atunci El, depărtându-Se de acolo, a întâlnit pe 
un orb rătăcind, care era așa din naștere, având 
numai forma și orbitele ochilor. Deci când l-a văzut 
Mântuitorul cum este, a fost întrebat de Ucenici 
(care Îl auziseră spunând slăbănogului de la 
scăldătoarea oilor: «Iată te-ai făcut sănătos; de 
acum să nu mai greșești», cum și că «păcatele 
părinților se răsfrâng asupra fiilor»): «Învățătorule, 

cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut 
orb?». De altfel, pe atunci, stăruia părerea unui 
oarecare filozof epicurean, cum că sufletele ar 
ființa de mai-na in te, și că, păcătuind, ele se co-
boară în chip nematerialnic în trupuri. Dar Hristos, 
respingând asemenea păreri, a zis: «Nici acesta 
n-a greșit, nici părinții lui, ci ca să se arate întru 
el lucrările lui Dumnezeu». Spunând acestea, 
Hristos a scuipat în țărână, a făcut tină, a uns 
cu ea orbitele ochilor orbului și i-a poruncit să se 
ducă și să se spele la fântâna Siloamului. Prin 
aceasta Hristos a arătat că El este Cel care la 
început, luând țărână din pământ, a plăsmuit pe 
om; și pentru că, dintre toate părțile trupului, ochiul 
este cel mai de seamă, El plăsmuiește ceea ce 
nu era, făcând dovada că tot El este Acela care 
dă puterii sufletești mișcare” (Penticostar - adică 
sfintele slujbe de la Duminica Paștilor până la 
Duminica Tuturor Sfinților, EIBMBOR, Buc. 1999, 
p. 223). 

Dar poate că acest orb din naștere reprezenta 
cel mai bine situația neamului omenesc căzut în 
și prin păcat, căruia îi lipsea lumina și posibilita-
tea vederii luminii dumnezeiești, pentru că încă 
din naștere purtam întunericul păcatului în noi, 
prin păcatul strămoșesc cu care se nășteau toți 
oamenii. Doar puțini, cum au fost prorocii și drepții 
Vechiului Testament, și aceștia printr-un har spe-
cial al lui Dumnezeu reușeau să întrezărească 
această lumină a lui Dumnezeu și să-L cunoască 
pe Dumnezeul cel Adevărat, în timp ce marea 
majoritate erau închinători la idoli, lipsiți de lumina 
cunoașterii dumnezeiești. „Nu a uns pe orb cu 
apă, ci cu scuipat, spre a ști că tot harul venea de 
la gura Celui care a scuipat și, al doilea, că trebuia 
să-l trimită să se spele în apele Siloamului. Hristos 
îndeamnă pe orb să se spele, spre a nu se pune 
vindecarea pe seama țărânei și tinei aceleia; și îl 
trimite la Siloam ca să aibă mulți martori ai acelei 
vindecări: că ducându-se el, uns la ochi cu tină, 
avea să fie întâlnit de multă lume. 

(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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(urmare din pagina 1)
Unii spun că spălându-se, tina cea făcută cu 

scuipat nu s-ar fi îndepărtat, ci, că prin atingere 
cu apa, ea s-ar fi prefăcut în puterea văzătoare a 
ochilor. Siloam se tâlcuiește «trimis», pentru că 
apa aceasta se afla în afara cetății Ierusalimului. 
Pe vremea lui Iezechia, vrăjmașii înconjurând ce-
tatea Ierusalimului și cuprinzând Siloamul, apa s-a 
tras înapoi de acolo. Mai înainte ca cei dinăuntrul 
cetății să sape fântâni și puțuri (pentru adunarea 
apelor), dacă cineva era trimis acolo din porunca 
prorocului Isaia, apa ieșea din nou la suprafață din 
abundență, și putea lua apă. Dacă însă altcineva, 
fie chiar și unul dintre vrăjmași, voia să ia din ea, 
curgerea apei se oprea. Așa se întâmpla tot prin 
puterea lui Isaia. Hristos, ca să arate tuturor că El 
este Dumnezeu, de aceea trimite pe orb la Siloam, 
și acesta dobândește pe dată lumina ochilor. Unii 
își dau cu părerea că Siloam se tâlcuiește «trimis» 
și din pricina acestui orb, care a fost trimis acolo 
de Hristos. Orbul, îndată ce s-a spălat, a dobân-
dit, deci, vedere, printr-o putere negrăită, care a 
rămas ascunsă, chiar și lui, care a simțit urmările 
acestei taine. Vecinii și cunoscuții lui, înțelegând 
că vede cu adevărat, se mai îndoiau încă. Dar 
acela mărturisea că el este cel ce mai înainte 
fusese orb, iar celor ce-l întrebau cine este acela 
care i-a dat vederea, el le grăia, sus și tare, că 
Hristos a fost tămăduitorul suferinței lui. Deci, fari-
seii, auzind de această uimitoare minune, huleau 
din nou pe Mântuitorul, ca pe Unul ce nu păzește 
sâmbăta; că într-o sâmbătă, după cât se pare, 
făcuse și această minune cu orbul. Și s-a făcut 
ceartă între dânșii, că unii, ținând seama de minu-
nile săvârșite, ziceau: Iisus este de la Dumnezeu; 
iar alții, ținând seama că nu păzește sâmbăta, 
ziceau: Nu este de la Dumnezeu. Cei ce nu aveau 
păreri bune despre Hristos, au întrebat pe orb: Tu 
ce spui despre Dânsul? Iar el a mărturisit cu glas 
tare că este Proroc, vrednicie de mare cinste la 
dânșii. Iar alții n-au dat nici un fel de crezare că, 
orb fiind, Hristos i-ar fi dat vindecare. 

Ei au trimis să cheme la ei și pe părinții lui, 
poate din cauză că nu voiau să dea crezare 
vecinilor orbului. Și, de unde ei voiau cu tot di-
nadinsul să acopere minunea ce se făcuse cu 
orbul, o făceau și mai vădită, deoarece părinții 
au mărturisit toate, chiar dacă, temându-se să 
nu fie dați afară din sinagogă, i-au îndrumat să-l 
cerceteze pe fiul lor, care este destul de în vârstă 
ca să poată răspunde. Atunci aceia au zis din nou 
orbului: Dă slavă lui Dumnezeu, că de acolo ți-a 

Orbul din naștere!
venit vindecarea, iar nu de la Hristos; că acesta 
este un păcătos, fiindcă strică sâmbăta. Orbul, 
însă, voind să dovedească prin fapte că Iisus este 
Dumnezeu, a zis: Eu nu știu aceasta; un lucru știu: 
că orb fiind, acum, prin mijlocirea Lui, văd. Deci, 
aceia i-au zis din nou: Cum ți-a deschis ochii? 
El, însă, supărat de atâtea întrebări, nu spunea 
lucrurile cu de-amănuntul, ci pe scurt, zicând că 
dacă n-ar fi fost de la Dumnezeu, nu ar fi putut 
face o astfel de minune. Aceia mai întâi l-au ocă-
rât, ca pe unul ce s-a mărturisit ucenic al Aceluia, 
zicând că: Nimeni nu a deschis ochii vreunui orb 
din naștere: că și alți orbi au dobândit vederea, 
însă nimeni n-a dat vedere unui orb din naștere. 
Deci, batjocorindu-l, l-au alungat din sinagogă. 
După acestea, întâlnindu-l Iisus, i-a zis: Tu crezi 
în Fiul lui Dumnezeu? Iar el, înțelegând cine este 
Cel ce stă de vorbă cu dânsul și că prin mijlocirea 
Lui a dobândit vederea (că mai-nainte, fiind orb, 
nu-L văzuse), s-a închinat Lui și s-a făcut ucenic 
al Lui, propovăduind cu glas tare binele ce i se 
făcuse. Cu mila Ta cea nemăsurată, Hristoase 
Dumnezeule, dătătorule de lumină, miluiește-ne 
pe noi. Amin.” (Ibidem, pp. 223-224). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a VI-a după Paști, 

a Orbului din naștere, Sf. Ev. Ioan 9, 1-38, 5 iunie)



3Calea ÎnĂlȚĂrii, anul Viii, nr. 82, iunie 2016

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XX

1. Și într-una din zile, pe când Iisus învăța poporul 
în templu și binevestea, au venit arhiereii și cărturarii, 
împreună cu bătrânii, 

2. Și, vorbind, au zis către El: Spune nouă, cu ce 
putere faci acestea, sau cine este Cel ce Ți-a dat 
această putere? 

3. Iar El, răspunzând, a zis către ei: Vă voi întreba 
și Eu pe voi un cuvânt, și spuneți-Mi: 

4. Botezul lui Ioan era din cer sau de la oameni? 
5. Și ei cugetau în sinea lor, zicând: Dacă vom 

spune: Din cer, va zice: Pentru ce n-ați crezut în el? 
6. Iar dacă vom zice: De la oameni, tot poporul ne 

va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan a fost 
prooroc. 

7. Și au răspuns că nu știu de unde. 
8. Și Iisus le-a zis: Nici Eu nu vă spun vouă cu ce 

putere fac acestea. 
9. Și a început să spună către popor pilda aceas-

ta: Un om a sădit vie și a dat-o lucrătorilor și a plecat 
departe pentru multă vreme. 

10. Și la timpul potrivit, a trimis la lucrători o slugă 
ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii însă, bătând-o, au 
trimis-o fără nimic. 

11. Și a trimis apoi altă slugă, dar ei, bătând-o și pe 
aceea și batjocorind-o, au trimis-o fără nimic. 

12. Și a trimis apoi pe a treia; iar ei, rănind-o și pe 
aceea, au alungat-o. 

13. Și stăpânul viei a zis: Ce voi face? Voi trimite 
pe fiul meu cel iubit; poate se vor rușina de el. 

14. Iar lucrătorii, văzându-l, s-au vorbit între ei, 
zicând: Acesta este moștenitorul; să-l omorâm ca 
moștenirea să fie a noastră. 

15. Și scoțându-l afară din vie, l-au ucis. Ce va face, 
deci, acestora, stăpânul viei? 

16. Va veni și va pierde pe lucrătorii aceia, iar via 
o va da altora. Iar ei auzind, au zis: Să nu se întâm-
ple! 

17. El însă, privind la ei, a zis: Ce înseamnă, deci, 
scriptura aceasta: „Piatra pe care n-au luat-o în seamă 
ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului”? 

18. Oricine va cădea pe această piatră va fi sfărâ-
mat, iar pe cine va cădea ea îl va zdrobi. 

19. Iar cărturarii și arhiereii căutau să pună mâna 
pe El, în ceasul acela, dar s-au temut de popor. Căci ei 
au înțeles că Iisus spusese pilda aceasta pentru ei. 

20. Și pândindu-L, I-au trimis iscoade, care se 
prefăceau că sunt drepți, ca să-L prindă în cuvânt și 
să-L dea stăpânirii și puterii dregătorului. 

21. Și L-au întrebat, zicând: Învățătorule, știm că 
vorbești și înveți drept și nu cauți la fața omului, ci cu 
adevărat înveți calea lui Dumnezeu: 

22. Se cuvine ca noi să dăm dajdie Cezarului sau 
nu? 

23. Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, a zis către 
ei: De ce Mă ispitiți? 

24. Arătați-mi un dinar. Al cui chip și scriere are pe 
el? Iar ei au zis: Ale Cezarului. 

25. Și El a zis către ei: Așadar, dați cele ce sunt ale 
Cezarului, Cezarului și cele ce sunt ale lui Dumnezeu, 
lui Dumnezeu. 

26. Și nu L-au putut prinde în cuvânt înaintea po-
porului și, mirându-se de cuvântul Lui, au tăcut. 

27. Și apropiindu-se unii dintre saducheii care zic 
că nu este înviere, L-au întrebat: 

28. Zicând: Învățătorule, Moise a scris pentru noi: 
Dacă moare fratele cuiva, având femeie, și el n-a avut 
copii, să ia fratele lui pe femeie și să ridice urmaș 
fratelui său. 

29. Erau deci șapte frați. Și cel dintâi, luându-și 
femeie, a murit fără de copii. 

30. Și a luat-o al doilea, și a murit și el fără copii. 
31. A luat-o și al treilea; și tot așa toți șapte n-au 

lăsat copii și au murit. 
32. La urmă a murit și femeia. 
33. Deci femeia, la înviere, a căruia dintre ei va fi 

soție, căci toți șapte au avut-o de soție? 
34. Și le-a zis lor Iisus: Fiii veacului acestuia se 

însoară și se mărită; 
35. Iar cei ce se vor învrednici să dobândească 

veacul acela și învierea cea din morți, nici nu se în-
soară, nici nu se mărită. 

36. Căci nici să moară nu mai pot, căci sunt la fel cu 
îngerii și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. 

37. Iar că morții înviază a arătat chiar Moise la rug, 
când numește Domn pe Dumnezeul lui Avraam, și 
Dumnezeul lui Isaac, și Dumnezeul lui Iacov. 

38. Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al morților, 
ci al viilor, căci toți trăiesc în El. 

39. Iar unii dintre cărturari, răspunzând, au zis: 
Învățătorule, bine ai zis. 

40. Și nu mai cutezau să-L întrebe nimic. 
41. Iar El i-a întrebat: Cum se zice, dar, că Hristos 

este Fiul lui David? 
42. Căci însuși David spune în Cartea Psalmilor: 

„Zis-a Domnul Domnului meu: Șezi de-a dreapta 
Mea, 

43. Până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut 
picioarelor Tale”. 

44. Deci David Îl numește Domn; și cum este fiu 
al lui? 

45. Și ascultând tot poporul, a zis ucenicilor: 
46. Păziți-vă de cărturari, cărora le place să se 

plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în piețe 
și scaunele cele dintâi în sinagogi și locurile cele dintâi 
la ospețe, 

47. Mâncând casele văduvelor și de ochii lumii rugân-
du-se îndelung; aceștia vor lua mai mare osândă. 

bibliaortodoxa.ro
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„În această zi, duminica a șaptea după 
Paști, prăznuim întâiul sinod ecumenic, din 
Niceea, al celor trei sute optsprezece purtă-
tori de Dumnezeu Părinți. Prăznuim sărbă-
toarea de azi din următoarea pricină: Domnul 
nostru Iisus Hristos, după ce S-a îmbrăcat 
cu trup și a adus la îndeplinire toată negrăita 
iconomie cea pentru noi, S-a întors iarăși la 
scaunul Părintesc. Sfinții voind, însă, a arăta 
că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut cu adevărat 
om și că S-a înălțat la ceruri om și Dumnezeu 
desăvârșit și S-a așezat de-a dreapta măririi 
în cele înalte, și că acest sinod al Sfinților 
Părinți L-a propovăduit și L-a mărturisit pe 
Fiul de o ființă și de o întocmai cinstire cu Ta-

tăl; pentru acest motiv, după slăvita Înălțare, 
au rânduit sărbătoarea de față, vrând oare-
cum și mai mare să facă adunarea atât de 
numeroasă a Părinților care au propovăduit 
pe Acela Care S-a înălțat cu trupul, Dumne-
zeu adevărat și om desăvârșit în trup. 

Sinodul acesta a fost pe vremea lui Con-
stantin cel Mare, în al douăzecilea an al dom-
niei lui, după încetarea prigoanei creștine de 
către păgâni. Constantin a început a împărăți 
întâi la Roma, dar mai târziu, în anul 5838 
de la Facerea lumii, a zidit cetatea cea prea 
frumoasă care îi poartă numele. Tot atunci 
s-au început și cele privitoare la Arie. Acesta 
era originar din Libia și venise la Alexandria 

și fusese hirotonit diacon de Sfântul sfințit 
Mucenic Petru al Alexandriei. Arie a început, 
însă, a huli împotriva Fiului lui Dumnezeu, 
bârfind cu glas tare că El ar fi făptură, năs-
cut din neființă, și că s-ar găsi departe de 
dumnezeiasca vrednicie, și că în chip greșit 
se numește Înțelepciunea și Cuvântul lui 
Dumnezeu, împotrivindu-se, după cum cre-
dea el, nelegiuitului Sabelie, care zicea că 
Dumnezeirea este o singură persoană și un 
singur ipostas, care este când Tată, când Fiu, 
când Duh Sfânt. Arie, hulind în felul acesta, 
marele Petru l-a îndepărtat din preoție, vă-
zând pe Hristos, pe Sfântul Jertfelnic, ca un 
prunc îmbrăcat în haine rupte, Care spunea 

că Arie este cel ce 
I le-a rupt. 

Venind Ahila ar-
hiepiscop al Alexan-
driei, după Petru, a 
iertat din nou pe 
Arie, la făgăduința 
acestuia că se va 
îndrepta. Pe lângă 
aceasta l-a hirotonit 
preot și l-a pus la 
școala din Alexan-
dria. După moartea 
lui Ahila, a ajuns ar-
hiepiscop Alexan-
dru, care, aflând că 
Arie învață aceleași 
huliri, și încă și mai 
rele, l-a scos din 
Biserică, depunân-

du-l prin sobor. Teodoret spune că Arie mai 
învăța că firea lui Hristos ar fi schimbătoare; 
și tot el a născocit cel dintâi hulirea că Hristos 
ar fi luat asupra Sa un trup neînsuflețit și fără 
judecată [adică nu ar fi luat firea omenească 
întreagă, ci îi lipsea sufletul și partea rațională 
a firii, așa cum de altfel învăța Apolinarie 
din Laodiceea. Acesta învăța că omul este 
alcătuit din trup, suflet senzitiv (care îl au și 
necuvântătoarele) și suflet rațional, spirit sau 
nous, care i-ar fi lipsit Domnului și locul aces-
tuia l-ar fi luat Logosul sau Nous-ul divin]. 

Este scris că Arie a înșelat pe mulți cu 
învățăturile lui nelegiuite și că ar fi momit de 
partea lui pe Eusebiu al Nicomidiei, pe Pa-

Duminica Părinților de la Sinodul I ecumenic
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ulin al Tirului, pe Eusebiu al Cezareei și pe 
alții. El a pornit împotriva lui Alexandru; iar 
Alexandru, făcând cunoscute în toată lumea 
învățăturile pline de hulire ale lui Arie și ca-
terisirea lui, pe mulți i-a ridicat la împotrivire. 
Deci, fiind tulburată Biserica și nearătând ni-
meni grijă și dragoste pentru biruința dogmei, 
marele Constantin a adunat la Niceea, din 
toate părțile lumii, pe cheltuiala statului, pe 
Părinții despre care este vorba, și chiar și el 
s-a dus acolo. Astfel, toți Părinții adunându-se 
și fiind chemat și împăratul, el a luat loc nu pe 
tron împărătesc, ci pe un scaun mai prejos 
de vrednicia lui. Și grăind ei despre cele ale 
lui Arie, l-au supus anatemei atât pe el, cât și 
pe toți cei ce gândeau la fel cu el. Iar Cuvân-
tul lui Dumnezeu a fost mărturisit de Sfinții 
Părinți ca fiind de aceeași ființă și de aceeași 
cinstire și împreună fără de început cu Tatăl. 
Aceștia au alcătuit și Simbolul credinței, du-
cându-l până la articolul: «Cred [em] și întru 
Duhul Sfânt ...»; căci partea următoare va 
fi plinită de Sinodul al doilea ecumenic. Tot 
acel întâi Sinod a întărit pe lângă acestea și 
sărbătorirea Paștilor, arătând cum și când 
trebuie să-l săvârșim și că nu trebuie să-l 
sărbătorim odată cu iudeii, cum era obiceiul 
mai-nainte. Ei au întocmit și douăzeci de 
canoane pentru întărirea Bisericii. Iar marele 
și întocmai cu Apostolii împărat Constantin 
a întărit la sfârșit sfântul Simbol al credinței 
cu semnătura lui, făcută cu cerneală roșie. 
Printre Părinții care au fost la Sinodul întâi 
ecumenic, două sute treizeci și doi erau ar-
hierei, iar optzeci și șase erau preoți, diaconi 
și călugări; adică, numărul celor ce au fost de 
față s-a ridicat la trei sute optsprezece. Cei 
mai de frunte dintre aceștia trebuiau să fie: 
Silvestru, arhiepiscopul Romei, și Mitrofan 
al Constantinopolului, care era bolnav; ei 
au fost de față prin locțiitori. Apoi Alexandru 
al Alexandriei, cu marele Atanasie, care pe 
atunci era arhidiacon; Eustațiu al Antiohiei 
și Macarie al Ierusalimului; Osie, episcopul 
Cordobei; Pafnutie Mărturisitorul; izvorâtorul 
de mir Nicolae și Spiridon al Trimitundei, 
care, învingând în discuție pe un filosof de 
acolo, l-a botezat, arătându-i Lumina cea în 
trei Străluciri. Mutându-se la Dumnezeu doi 
părinți arhierei în timpul sinodului, marele 
Constantin a pus în coșciugele lor, bine închi-
se, așezămintele tocmite de Sfântul Sinod, 

care s-au aflat iscălite și întărite și de aceștia 
în cuvinte dumnezeiești nespuse.

 La sfârșitul Sinodului s-a terminat de 
zidit și Constantinopolul. Atunci Constantin 
cel Mare a chemat pe toți acei sfinți bărbați, 
care, înconjurând cu toții cetatea și făcând 
rugăciuni pentru ea, au întărit-o din destul 
să fie împărăteasă a tuturor cetăților și au 
închinat-o, la sfatul împăratului, Maicii Cu-
vântului. După acestea, fiecare dintre Sfinții 
Părinți s-a întors la locul lui. După ce marele 
Constantin s-a mutat către Domnul, și scep-
trul împărăției era ținut de fiul său Constanțiu, 
Arie a venit la împărat, zicând că vrea să lase 
toate rătăcirile și să se unească cu Biserica 
lui Dumnezeu. Deci, scriindu-și hulele pe o 
tăbliță, și-a legat-o de gât și, ca și cum s-ar 
fi supus Sinodului, lovea cu mâna tăblița, 
zicând: Mă supun hotărârilor acestuia. Atunci 
împăratul a dat poruncă patriarhului Constan-
tinopolului ca Arie să fie primit iarăși, negreșit, 
în sânul Bisericii. Și atunci, după moartea lui 
Alexandru, pe scaunul Alexandriei era Mitro-
fan, care știind firea rea a lui Arie, stătea la 
îndoială și se ruga lui Dumnezeu să-i desco-
pere dacă primirea lui Arie în sânul Bisericii 
este după voia cea dumnezeiască. Și sosind 
vremea ca Arie să slujească împreună cu 
el, rugăciunea lui s-a făcut și mai fierbinte. 
Iar Arie, mergând la biserică, undeva prin 
apropiere de stâlpul târgului, fiind cuprins de 
dureri de pântece, a intrat într-o umblătoare 
obștească. Pedepsit fiind, toate mădularele 
cele dinlăuntru și le-a dat afară, pătimind 
aceeași sfâșiere ca și Iuda, pentru aceeași 
trădare a Cuvântului. Astfel, de vreme ce el 
a rupt pe Fiul lui Dumnezeu de ființa Tată-
lui, a fost și el sfâșiat, fiind găsit mai târziu 
mort. Și astfel a scăpat Biserica de pacostea 
aceluia. Pentru rugăciunile celor trei sute 
optsprezece Părinți, purtători de Dumnezeu, 
Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. 
Amin. (Penticostar - adică sfintele slujbe 
de la Duminica Paștilor până la Duminica 
Tuturor Sfinților, EIBMBOR, Buc. 1999, pp. 
280-281).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a VII-a după Paști, 

a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, 
Sf. Ev. Ioan 17, 1-13, 

Rugăciunea lui Iisus,12 iunie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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OrACOLELE, PErSOAnE POSEDATE DE DIAvOLI

Sfântul Ierarh Ghelasie de la râmeț (jud. Alba) (sec. XIv-Xv)
E-un vestit egumen din Ardeal,
Cinstit ca „sfânt” încă din viață,
Iar pentru locuitorii apuseni,
Duhovnicul ce da povață. 

Originar din aste locuri,
De tânăr, jugul lui Hristos,
A luat din dragoste creștină
Și din al inimii sale prinos. 

Ghelasie s-a nevoit ca sihastru,
Spre-a sufletului curăție,
Câștigând în lumea asta,
Cereasca împărăție:

Comori în cer agonisind,
Ce carii nu le vor mânca,
Întreaga viață-a petrecut
Spre-a se ruga și cugeta. 

A deprins din tinerețe (sec. XIV)
Meșteșugul luptei cu cel rău
Și-a stăruit pe calea dreaptă,
Îmbunătățindu-se mereu. 

Mintea el și-a curățit,
De toate cugetele rele
Cât în peșteri s-a nevoit;
Și-a scăpat complet de ele. 

Pe valea pârâului Râmeț, (Alba)
Mulți ani el a viețuit
În post și în rugăciune neîncetată
Și astfel s-a desăvârșit. 

De darul facerii de minuni,
Mai apoi s-a învrednicit
Și prin profunde rugăciuni,
Mulți bolnavi a tămăduit. 

Întărit, a coborât în obște
Pentru a păstori cu folos,
Frații din Mănăstirea Râmeț
Pe calea Domnului Hristos.

Îndruma spre mântuire,
Pe cei doisprezece ucenici,
Supraveghind îndeaproape,
Viețuirea împreună aici. 

Săvârșeau cu osârdie 
Și cu frică de Dumnezeu,
Noaptea, Sfânta Liturghie,
Iar ziua lucrau din greu. 

Egumenul Ghelasie, numai
Cu Sfintele Taine se-ndestula,
Cu toate că, în permanență,
Muncea, slujea și se ruga. 

La trapeza mănăstirii,
Sâmbăta și Duminica cobora
Și-mpreună cu ucenicii,
În cele două zile mânca.

Participa cu monahii
La toate muncile de jos,
Pentru că purta, din suflet, 
Crucea Domnului Hristos. 

Mare părinte duhovnicesc
A devenit prin curăție;
Creștinii din Apuseni,
Veneau la el cu bucurie. 

Pe toți sihaștrii din peșteri,
Cu dragoste îi cerceta
În toate posturile anului
Și împreună cu ei se ruga.

Cobora apoi în mănăstire,
Unde cu evlavie îl așteptau
Sătenii din Țara Moților,
Cu necazurile pe care le aveau. 

Se destăinuiau cu sinceritate,
Ca unui părinte sfânt,
Luând binecuvântare
Și pace prin al său cuvânt. 

Aduceau pe cei bolnavi,
Cu nădejdea vindecării;
Cei stăpâniți de duhuri rele,
Primeau liniștea iertării. 

Că mare har primise Sfântul
De la Bunul Dumnezeu
Și prin rugăciuni înălțătoare
Îi elibera de sub jugul celui rău. 

Într-o vară, la adunat de fân,
Ucenicii își doreau
Apă să se răcorească,
Că de sete sufereau.

Și-n poiana din Hopagi,
Cât zăreai în depărtare,
Nu era nici un izvor;
Și era arșiță mare. 

Cuviosul Ghelasie,
Cu credință s-a rugat;
A făcut „semnul crucii” de 3 ori
Cu toiagul, pe pământul însetat.

Îndată, ca la comandă,
Apă rece-a izvorât
Ca și pe vremea lui Moise;
Cu toții, Domnului I-au mulțumit.

Chiar și în zilele noastre
A rămas spre mărturie:
„Izvorul Cuviosului Ghelasie”,
Spre a moților bucurie;

Fiind el pentru sănătate 
Și spre binecuvântare,
Celor ce prin rugăciune
Și credință, primesc iertare.

Altădată, Ghelasie a urcat,
Pe asin, fiind bătrân,
În poiana mănăstirii,
Cu ucenicii la strâns fân. 

Cunoscându-și el sfârșitul,
Îndelung, la Domnul, s-a rugat;
Apoi, ca un părinte responsabil,
Monahii în juru-i a adunat:

I-a îndemnat să se iubească
Cu dragoste adevărată,
De păcat să se ferească
Și să ducă-o viață curată. 

Biserica lui Hristos s-o prețuiască,
Să fugă de desfrânare;
Lui Dumnezeu să-I slujească,
Cu osârdie, fiecare. 

I-a îmbrățișat frățește 
Și, pe rând, i-a sărutat.
Le-a poruncit să se iubească
Și pe toți i-a binecuvântat. 

În speranța vieții veșnice,
Sufletul și-a încredințat
În mâinile Domnului
Și spre ceruri a plecat,
 
Pe când cobora călare
Pe asin spre mănăstire;
Șapte clopote-au răsunat
Spre-a creștinilor vestire,

Fără să fie ele trase
De vreun om, cum trebuia,
Ci parcă, de întristare,
Glasul lor se tânguia. 

Sunetele clopotelor,
Se auzeau în depărtare;
Chiar și-al Mănăstirii Râmeț,
La a Celui-de-Sus chemare.
 
Copita măgărușului 
Ce l-a adus la mănăstire,
A rămas adânc imprimată
Pe lespede, spre amintire. 
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S-au adunat cu mic cu mare,
Toți cei ce l-au cunoscut;
Monahii au plâns cu jale mare,
Păstorul pe care l-au pierdut.

Le-a fost părinte și păstor
Și la bine și la greu;
Le-a împărtășit tuturor
Credința-n Bunul Dumnezeu.

Lângă zidul mănăstirii
Sfintele Moaște-au îngropat,
Iar cei ce au crezut în Domnul,
Aici, de multe boli s-au vindecat. 

În Transilvania, Ghelasie, (sec. XIV)
A fost primul arhiepiscop atestat,
(În vremea regelui ungar Ludovic,)
Care, pe românii ardeleni, a luminat.

Că pe zidul Mănăstirii Râmeț,
A fost inscripționat („2 iulie 1377”)
„De zugravul Mihul de la Crișul Alb”,
Numele „Ghelasie” cel minunat. 
 
Marele arhiepiscop
Ghelasie era povățuitorul călugărilor,
Podoaba credincioșilor
Și lauda arhiereilor. 

Era un apărător neînfricat
Al credinței strămoșești,
Pusă la grea încercare (sec. XIV)
În ținuturile ardelenești.

Își dorea atât de mult,
Ca toți să se mântuiască
Și-a luptat din răsputeri,
Pe cel rău să-l biruiască.

Pe monahi și pe mireni
Deopotrivă-i îndruma
Și pe cei împovărați,
Cu răbdare-i asculta.

Mult de tot s-a străduit
Să apere-n Ardeal credința
Și pentru Ortodoxie,
A luptat cu toată ființa. 

S-a transmis din gură-n gură,
Despre Sfântul Cuvios
Și despre minunile făcute
În numele Domnului Hristos. 

Peste ani, din apele învolburate,
Ale pârâului Râmeț s-au ivit
Părți din „sfintele moaște”,
Cum Dumnezeu a rânduit. 

Capul sfânt, purtat pe apă, 
Vechea biserică a ocolit (în 1924);
A înconjurat-o de 3 ori 
Și pe fereastra Altarului s-a oprit.

Cu o culoare gălbuie
Și bine-mirositor,
Celor ce aveau nevoie,
Fiind de mare ajutor.

A fost păstrat cu mare grijă
În biserică și cu dragoste mereu, 
Așa cum sunt de multe veacuri,
Toți sfinții plăcuți lui Dumnezeu.

Unei femei bolnave din Negrești-Oaș 
Care cu credință s-a rugat,
Că e al Sfântului Ierarh Ghelasie,
Noaptea-n vis i s-a arătat. 

Făcându-i-se Sfântul Maslu,
Femeia, de epilepsie, s-a vindecat;
Preoții și credincioșii prezenți,
Pe Dumnezeu au binecuvântat.

Cele ce s-au transmis prin tradiție,
Despre vindecările minunate,
Prin cercetările de la Râmeț (1978)
Au fost întregite și confirmate.
 
Prin viața lui cea curată,
Mănăstirea Râmeț a blagoslovit
Și prin ale sale sfinte rugăciuni,
Pe toți viețuitorii i-a ocrotit.

Ghelasie a fost canonizat ca sfânt
În Biserica Ortodoxă Română,
În iunie 1992, de Sfântul Sinod,
Fiind pentru România, aleasă 

cunună. 

În miez de vară-l prăznuim (30 iun.)
Cu duhovnicească bucurie
Și cu evlavie îl cinstim,
Rugându-l, protector să ne fie.

Prinos de mulțumire să aducem,
Acestui sfânt din 

vremuri aspre trăitor,
Pe meleagurile transilvănene 

(sec. XIV-XV)
Și românilor de mare ajutor. 

Dumitra GROZA

Despre lucrările Sfântului Duh
„Bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel 

ce preaînțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor Duhul 
Sfânt și printr-înșii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, 
slavă Ție.” (Troparul praznicului)

La cincizeci de zile de la Sărbătoarea Sfintei Învieri, 
Biserica prăznuiește marele Praznic al Pogorârii Prea-
sfântului Duh, numit și Duminica Rusaliilor. Sfântul Duh 
S-a pogorât peste Sfinții și dumnezeieștii Apostoli în chip 
de limbi ca de foc și i-a îmbrăcat cu putere de sus (F. A. 
2, 2-4) ca prin ei să înnoiască toată lumea. Acolo unde 
este lucrarea Sfântului Duh, acolo este și Cel ce lucrea-
ză, adică Însuși Duhul Sfânt, Cel de o ființă cu Tatăl și cu 
Fiul. Orice lucrare săvârșită de Dumnezeu în lume este 
săvârșită deodată de cele trei persoane dumnezeiești în 
această ordine: pornește din Tatăl, înfăptuită de Fiul și 
desăvârșită de Duhul Sfânt.

Lucrările Sfântului Duh în sânul Preasfintei Treimi sunt 
următoarele: prin Hristos intrăm în Tatăl, iar prin Duhul 

Sfânt intrăm în Hristos. Hristos este ușa spre Tatăl, iar 
Duhul Sfânt este cheia care ne deschide această ușă. 
Duhul Sfânt ne deschide pe Hristos pentru că deschide 
mintea încuiată pentru Dumnezeu.

Sfântul Simeon Noul Teolog spune: „Ce altceva este 
cheia cunoștinței, dacă nu harul Preasfântului Duh care 
se dă prin mijlocirea credinței? Acest har deschide mintea 
noastră încuiată și întunecată și pricinuiește cu adevărat 
cunoștința prin luminarea dumnezeiască. Ușa este Fiul 
precum Însuși zice: „Eu sunt ușa... Prin Mine de va intra 
cineva, se va mântui...” (Ioan 10, 9) Cheia ușii este Duhul 
Sfânt… și casa este Tatăl. Căci zice: „În casa Tatălui Meu 
multe locașuri sunt.” (Ioan 14, 2) Luați seama deci că dacă 
cheia (Duhul) nu deschide, ușa (Hristos) nu se deschide 
și nu intră nimeni în casa Tatălui, cum zice Mântuitorul: 
„Nimeni nu vine la Tatăl decât numai prin Mine.” Sfântul 
Irineu zice la fel că „Duhul pregătește pe om în Fiul, Fiul îl 
duce la Tatăl, iar Tatăl îi dă nestricăciune pentru viața cea 
veșnică.” (Învățătura de credință ortodoxă)

(continuare în pagina 8)
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(urmare din pagina 7)
Sfântul Apostol Pavel spune că darurile și lucrările 

Sfântului Duh în lumea văzută și în Biserica creștină 
sunt de mai multe feluri și nu au măsură. La fel spune și 
Sfântul Vasile cel Mare: „Posibilitățile Sfântului Duh nu 
au măsură.”

Duhul Sfânt face totul întru toate, cum spune Sfântul 
Apostol Pavel: „Darurile sunt diferite, dar este același 
Duh.” (I Cor. 12, 4) El este pricinuitorul renașterii noastre 
spirituale, Duhul este izvorul vieții și al nemuririi care învață 
pe om cele bune, El este izvorul înțelepciunii noastre și al 
cunoștinței, El ne sfințește și locuiește în cei credincioși. 
El a inspirat pe proroci și a vorbit prin Sfinții Apostoli, El 
trimite pe slujitorii lui Dumnezeu în lume. El ne mângâie și 
ne întărește pe toți credincioșii din Biserica lui Hristos.

Duhul Sfânt sfințește viața noastră prin cele șapte 
daruri ale Sale. Două sunt ieșirile Duhului Sfânt: una a 
fost mai înainte de toți vecii prin purcederea Lui din Tatăl 
(Ioan 15, 26), iar a doua este trimiterea Lui în lume de 
către Fiul și pogorârea peste Sfinții Apostoli în chip de 
limbi de foc.

Timp de 40 de zile după Sfânta Înviere, Mântuitorul S-a 

arătat de mai multe ori ucenicilor Săi și femeilor mironosițe, 
iar după Înălțarea la cer au mai trecut 10 zile până ce Fiul 
lui Dumnezeu S-a așezat întru slavă de-a dreapta Tatălui 
și a trimis pe Sfântul Duh în lume, numit de Iisus Hristos 
Duhul Adevărului și Mângâietorul.

Isaia Prorocul a profețit despre darurile Sfântului Duh: 
„duhul înțelepciunii și al înțelegerii, duhul sfatului și al 
tăriei, duhul cunoștinței și al buneicredințe, duhul temerii 
de Dumnezeu.” (Isaia 11, 2-3)

Și profetul și împăratul David amintește de înnoirea 
omului prin Duhul Sfânt: „inimă curată zidește întru mine, 
Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru 

ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău 
cel Sfânt nu-L lua de la mine.” (Ps. 50, 11-12)

Însuși Mântuitorul vorbește despre venirea Duhului: 
„Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la 
voi, iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite la voi.” (Ioan 16, 7) 
Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinții Apostoli, Duminica 
dimineața, în ziua Cincizecimii, pe la ora nouă, în chip de 
limbi de foc, nu în chip de porumbel ca la Botezul Dom-
nului. Prima minune în clipa venirii Sfântului Duh a fost 
darul grăirii în alte limbi, adică glosolalia. Apoi a urmat 
umplerea lor de înțelepciune duhovnicească și începutul 
propovăduirii Evangheliei lui Hristos.

În ziua Cincizecimii s-a întemeiat Biserica lui Hristos 
în chip văzut, după predica Apostolilor s-au botezat ca la 
trei mii de suflete. După primirea Duhului, trăgând sorți, 
Apostolii s-au dus în toate părțile pământului să vesteas-
că Evanghelia mântuirii, începând de la Ierusalim. Astfel 
împlineau porunca dată de Mântuitorul Iisus Hristos, Care 
le-a poruncit înainte de Înălțare: „Mergând, învățați toate 
neamurile...” (Matei 28, 19) Apostolii n-au păstrat Duhul 
pentru ei, ci L-au împărțit în toată lumea prin cuvântul 
credinței și prin cele șapte Sfinte Taine. Cei care primeau 

cuvântul Evanghe-
l iei erau îndată 
botezați în nume-
le Sfintei Treimi și 
prin punerea mâini-
lor pe capetele lor, 
se împărtășeau de 
darurile Sfântului 
Duh, unii dobân-
deau darul proro-
ciei, alții al grăirii în 
limbi, iar alții darul 
minunilor.

S ă  f i m 
încredințați de da-
rurile Duhului, îm-
plinind poruncile lui 
Hristos, ascultând 
de Biserică și măr-
turisind dreapta 
credință. Să iubim 
rugăciunea, că ea 
ne unește cu Hris-
tos și ne face vase 
ale Duhului Sfânt. 

Să iubim viața, adevărul și dreptatea și să chemăm peste 
noi harul Sfântului Duh cu această rugăciune: „Împărate 
ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Carele pretu-
tindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților 
și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și 
ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, 
Bunule, sufletele noastre.” Amin. 

Părintele Marius Olivian Tănasie 
(predică la Pogorârea Sfântului Duh, Cincizecimea 

sau Rusaliile, Duminica a VIII-a după Paști; Sf. Ev. Ioan 
7, 37-53; 8, 12; 19 iunie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Despre lucrările Sfântului Duh
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În Duminica întâi după Rusalii se face prăznuirea 
Tuturor Sfinților, de pretutindeni, din toată lumea. 
„Dumnezeieștii noștri Părinți au așezat să prăznuim, 
după Pogorârea Sfântului Duh, sărbătoarea de azi, 
ca și cum ar fi voit să arate că venirea Preasfân-
tului Duh a lucrat prin Apostoli niște lucruri atât de 
mari, încât a sfințit și a înțelepțit pe cei de un aluat 
cu noi și, așezându-i din nou în locul cetei aceleia 
îngerești căzute, i-a adus, prin Iisus Hristos, la 
Dumnezeu: pe unii, adică, prin mucenicie și sânge, 
iar pe alții prin trăire și viață virtuoasă, Duhul Sfânt 
săvârșind, astfel, fapte mai presus de fire. Sfântul 
Duh S-a pogorât în chipul focului, ca unul ce are, în 
firea Lui, înclinarea de la ceea ce este mai sus spre 
ceea ce este mai jos; iar țărâna, cu firea ei înclinată 
spre cele de jos, adică frământătura noastră, este 
ridicată la cele cerești. Cu puțin înainte, trupul luat 
și îndumnezeit de Dumnezeu-Cuvântul a fost înălțat 
și a șezut de-a dreapta slavei părintești; iar acum, 
după făgăduință, îi atrage la Sine pe toți cei ce vor, așa 
cum ne arată lucrarea mântuitoare a Dumnezeu-Cu-
vântului și rostul cel mai din urmă al venirii Sale în 
trup, printre noi, și al iconomiei. Că pe cei căzuți mai 
de mult din credință, îi aduce la unirea și prietenia 
cu Dumnezeu, iar dintre nemulțumitori a adus lui 
Dumnezeu, ca pe o pârgă a firii omenești, pe cei 
care în multe chipuri au bine-plăcut Lui. Într-acest 
fel deci, așa prăznuim sărbătoarea Tuturor Sfinților. 
În al doilea rând, prăznuind această sărbătoare, noi 
cinstim și pe mulți alții, care, deși au bine-plăcut lui 
Dumnezeu prin virtutea lor cea desăvârșită, totuși, 

din cine știe ce pricină, ori poate din pricina unor 
împrejurări lumești, au rămas neștiuți de nimeni, 
cu toate că au multă slavă înaintea lui Dumnezeu. 
Pe de altă parte, sunt mulți care au viețuit după 
voia lui Hristos, și în India, în Egipt, în Arabia, în 
Mesopotamia, în Frigia, în părțile de sus ale Mării 
Negre, cum și în tot Apusul, până chiar și în insulele 
britanilor și, pe scurt grăind, în Răsărit și în Apus, 
a căror cinstire nu era ușor de făcut, după cum se 
cuvine și după obiceiul Bisericii, din pricina mulțimii 
lor. Deci, pentru ca să primim și ajutorul acelora, al 
tuturor care au bine-plăcut lui Dumnezeu, în orice 
parte a pământului, iar, pe de altă parte, și pentru 
Sfinții care se vor adăuga mai târziu, dumnezeieștii 
Părinți au așezat să prăznuim praznicul Tuturor 
Sfinților, care cuprinde în sine pe toți cei dintâi și 
pe toți cei de mai târziu, pe cei cunoscuți și pe cei 
necunoscuți, pe care Duhul Sfânt, sălășluindu-Se 
întru ei, i-a sfințit.

În al treilea rând, prăznuirile Sfinților, ce se fac în 
fiecare zi în parte, trebuiau adunate într-o singură 
zi spre a se arăta că ei au luptat pentru un singur 
Hristos și că toți s-au găsit pe aceeași cale a virtuții, 
și astfel s-au încununat după vrednicie, ca niște sluji-
tori ai unui singur Dumnezeu. Ei au alcătuit Biserica, 
împlinind lumea cea de sus și încurajându-ne și pe 
noi a ne sârgui să ducem cu toată râvna aceeași 
luptă, care este deosebită și de mai multe feluri, 
potrivit cu puterea fiecăruia. Spre care nevoiască-se 
fiecare, după puterea și cu toată osârdia lui. 

(continuare în pagina 10)

Duminica Tuturor Sfinților

Psalm 2Un Univers aparte Tu, Doamne, ai creat
Și Cosmosul uimit e, cât e de minunat.
Planeta cea albastră și-atâta de frumoasă,
Cunună a iubirii mi-ai dat-o mie casă.

Și toată panoplia de-atâtea frumuseți
Ce întregesc făptura dând farmec astei vieți,
Cum numai în iubire slujește armonia,
Pe toate, Tu, Stăpâne, le-ai pus în România.

Și munții de granit, cu râuri în cascade,
Sub cetina umbroasă, cu turmele nomade,
Cu fauna și flora de pe-un picior de plai,
Mi-ai dat ca zestre mie din Preasfințitul Rai.

Cu dealuri înverzite de vie și de pomi,
Cu binecuvântata ambroziei aromi,
Cu holdele mănoase din frageda câmpie,
Cu Delta și cu Marea, de toate mi-ai dat mie.

Din colbul cel de stele, atât de minunat,
Ca perlă a coroanei, la viață m-ai chemat.
Nimicul din nimica, în marea-Ți bucurie,
Să Te urmez ca viață ferice-n veșnicie.

Pământul românesc mi-ai dat să-mi fie vatră,
Să nu mă smulgă vântul din munții mei de piatră,
Să nu mă plec la idoli, doar Tu să-mi fii Stăpân
Mi-ai dat o viață-n lume în neamul meu român.

Să țin cărarea dreaptă, să nu orbecăiesc,
Urmând ortodoxia în neamul creștinesc,
În vremuri de restriște un drum mi-ai luminat
Prin bunii mei părinți pe care mi i-ai dat.

Să fiu ceea ce sunt, nimic n-a fost prea greu,
Că-n tot ce-am făptuit e ajutorul Tău.
Și drumul mult prea lin pe care am urcat
E marea Ta iubire, iar eu… un răsfățat.

Pentru-atâtea daruri în care lenevesc
Aș vrea Stăpâne, Doamne, smerit să-ți mulțumesc,
Dar prea legați de lume trecut-au anii mei
Și-atunci talanții-daruri, cum am lucrat cu ei?

Radu Cârstoiu Arbore
 08 02 2016 Târgu Jiu
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(urmare din pagina 9)
În cinstea tuturor acestor Sfinți din veac, Leon, 

preaînțeleptul și vrednicul de laudă împărat, 
a zidit o biserică măreață și foarte frumoasă 
înăuntrul cetății Constantinopolului, aproape de 
biserica Sfinților Apostoli. După cum se spune, el 
ar fi zidit această biserică pentru Teofana, soția 
lui cea dintâi, care ar fi bineplăcut lui Dumnezeu 
în chip desăvârșit, petrecându-și viața, lucru de 
mirare, chiar în mijlocul tulburărilor și al palatelor 
împărătești. Astfel, după ce împăratul a făcut 
cunoscut Bisericii scopul său, aceasta nu s-a 
plecat voii lui. Adică, s-a împotrivit îndată părerii 
împărătești, sub cuvânt că nu este cu cale a nu-
măra între Sfinți, și a cinsti numaidecât pe Teofa-
na, în așa fel încât să i se sfințească ei chiar și o 
biserică, peste măsură de frumoasă, celei care 
până ieri, numai cu câteva zile mai înainte, trăise 
sub ispita înfumurării și a desfătării împărătești și 
că, deși a bine-plăcut lui Dumnezeu, totuși încă 
nu a sosit vremea a i se da cinstire și închinare ca 
unui sfânt. Preaînțeleptul împărat, împărtășind 
părerea întregii Biserici, a hărăzit Tuturor Sfinților 

biserica zidită de el, zicând: «Dacă și Teofana 
este sfântă, să fie și ea socotită cu toți Sfinții». 
Socotim, deci, că prăznuirea sărbătorii de azi, de 
aici mai ales și-a luat începutul, cu toate că s-ar 
fi putut întâmpla ca ea să fi fost și mai înainte. 
Pentru aceasta ea este așezată ca o încheiere 
a Triodului și a Penticostarului, înconjurând în-
tocmai ca un zid toate praznicele, fără osebire. 
Că buna rânduială și tocmeala Bisericii, deși 

începuse din vechime și se închegase puțin câte 
puțin, precum trebuie, totuși ea s-a orânduit și 
s-a așezat în întregime în zilele acestui împărat, 
așa cum este rânduiala și așezământul ei de 
acum. Triodul, ca să vorbim pe scurt, cuprinde 
într-însul tâlcuirea cu grijă, în cuvinte nespuse, 
a tuturor celor făcute de Dumnezeu pentru noi: 
căderea diavolului din cer pentru neascultarea 
cea dintâi; alungarea lui Adam din Rai și păcatul; 
toată iconomia, cea pentru noi, a lui Dumnezeu-
Cuvântul. Iar Penticostarul ne arată cum am fost 
ridicați din nou la ceruri, prin Sfântul Duh, și cum, 
acolo, am înlocuit ceata îngerească cea căzută, 
lucru care e știut că s-a făcut prin toți Sfinții. 

Să se mai știe că acum prăznuim toate câte 
Duhul Sfânt, cu dăruiri de bine, a sfințit: sufle-
tele cele prea înalte și sfințite, adică cele nouă 
cete, pe strămoși și patriarhi, pe prooroci și pe 
sfinții apostoli, pe mucenici și ierarhi, pe sfinții 
mărturisitori și pe cuvioșii mucenici, pe cuvioși, 
pe drepți și pe toată ceata sfintelor femei și pe 
toți ceilalți Sfinți necunoscuți, împreună cu care 
să fie și cei ce se vor adăuga în viitor. Dar, mai 

presus de toți și 
între toți și cu toți 
Sfinții, pe Sfânta 
Sfinților, pe Prea-
sfânta și cea fără 
de asemănare mai 
mărită decât ce-
tele îngerești, pe 
Doamna și Stă-
pâna noastră, de 
Dumnezeu Născă-
toarea și pururea 
Fecioara Maria. 
Cu rugăciuni le 
Preacuratei Tale 
Maic i ,  Hr istoa-
se Dumnezeule, 
și cu ale Tuturor 
Sfinților celor din 
veac, miluiește-ne 
și ne mântuiește 
pe noi, ca un bun 

și de oameni iubitor. Amin.” (Penticostar - adică 
sfintele slujbe de la Duminica Paștilor până la 
Duminica Tuturor Sfinților, EIBMBOR, Buc. 1999, 
pp. 372-373). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica întâi după Rusalii, a 

Tuturor Sfinților, Sf. Ev. Matei 10, 32-33 și 37-
38; 19, 27-30; 26 iunie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Duminica Tuturor Sfinților
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Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos:
1. Deschis e Cerul cel senin
Pe Fiul Sfânt în el primind
Se suie Mielul Cel Divin
La Tatăl Sfânt, binevoind!
2. Apostolii mâhniți privesc
Cum Domnul Cel pe nori purtat
De tot soborul îngeresc
Este smerit înconjurat!
3. De pe pământ azi cu slăvire
Din nou se ’nalță Cela care
Pe Golgota la răstignire
’Nălțat răbda chinuri amare!
4. Din nou în slava dinainte
Se urcă Domnul și Cuvântul
Se bucură cetele Sfinte
Și se spăimântă mult pământul!
5. Se pleacă îngerii, cântând:
„O! Sfânt Ești, Doamne, Fiu slăvit!
Cel ce Te ’nalți de pe pământ
Luând iarăși Locul Tău Mărit!”
6. La fel stihiile răspund:
„Stăpâne, Domn al păcii sfinte,
Ia iarăși Locul Tău, urcând
În slava Marelui Părinte!”
7. Suspină iadul și grăiește:
„Vai, vai și vai, Nazarineanul!
Cum azi la Ceruri Se suiește
Și mântuie, veghind tot neamul!”
8. Iar Maica Sfântă Preacurată
În mijlocul mulțimii stând
Strigă și Ea mult întristată
’Nălțarea Fiului văzând:
9. „Unde Te duci, o! Fiu Iubit?
Unde răsari, al lumii Soare?
Cui lași pe cei ce au privit
Puterea Ta cea ziditoare?
10. Cui lași pe fiii Tăi creștini?
Prin Jertfa Ta răscumpărați,
Cum fi-vor ei aici străini
Fără de Tine dar aflați?”
11. Asemenea degrab grăind
Și ucenicii spun în cor:
„Ce ne vom face noi, trăind
Tot singuri, Scump Mântuitor?”
12. Dar Domnul de pe nori răspunde
Cu Glasul blând și mult milos:
„Cu voi Sunt Eu pe orișiunde
Vă veți afla în lume jos!
13. Cu voi voi fi ai Mei copii!
Orfani Eu nu vă las nicicând
Și iată, urc spre a găti
La toți un loc în Cerul Sfânt!
14. Nu Mă despart nicicum de voi
Ci Sus din Cer vă voi veghea!
Iar Duhul Vieții mai apoi
Spre voi cu pace vă voi da!
15. Eu nu vă las, ci Eu urcând
La Tatăl, vouă voi trimite
Pe Duhul Mângâierii Blând
Ca pavăză întru ispite!
16. Că dacă Eu nu voi sui
La Tatăl vostru și al Meu
Nici Duhul Sfânt nu va veni
Să vă aline dar în greu!
17. Dar dacă Eu Mă voi urca
Acolo iar în slava Mea
Pe El din Cer Îl veți afla
Și întru tot vă va ghida!

18. Și Dânsul vouă vă va spune
Ce să grăiți și cum oricând
Chiar prigoniți fiind voi în lume
Har și izbândă prin El luând!
19. Pentru aceasta, dragii Mei
Nu plec de lângă voi, ci Eu
În anii cei ușori sau grei
Voi fi cu voi, voi fi mereu!”
20. Așa grăiește în văzduh
Stăpânul-robul și Păstorul
Venirea Sfântului Său Duh
Vădind atunci la tot poporul!
21. Surâd acum cei întristați
Și află lesne mângâiere,
De chiar Hristos încredințați
Că nu sunt singuri în durere!
22. Iar noi, acum, în astă zi,
Când iarăși ouăle ciocnind,
Cu toți cei dragi vom prăznui
Lui Înălțarea mult slăvind!
23. Acum, când iar în mâini vom ține
Un roșu ou lin glăsuind:
„S-a înălțat Hristos, creștine!”
Să fim voioși curați trăind!
24. Privind spre Cel ce în Icoană
E arătat pe nori purtat
Să cuvântăm fără de teamă
Spre El – spre Domnul Îndurat!
25. Să spunem Celui ce suind
La Ceruri locuri ne gătește
Cu toții într-un duh grăind
Spre Cela ce ne mântuiește:
26. „Iisuse, Doamne, Împărate,
Cela ce azi Te ’nalți spre Cer,
Primește Sfinte, lăudate,
Al nostru glas cel mult stingher!
27. Stăpâne, Blânde ce acum
Iei iarăși slava Ta cea mare,
Pe greul Vieții noastre Drum
Fii lângă noi, ne dă scăpare!
28. Deși din nou astăzi Te sui
La Tronul Tatălui Ceresc
Ne sprijinește și oricui
Dă Darul Tău Dumnezeiesc!
29. Nu ne lăsa aici străini!
Ci stai cu noi, în noi viază!
Suntem ai Tăi, ai Tăi creștini!
Spre Tine doar ne îndreptează!
30. Trimite nouă cum ai spus
Divinul Duh al Mângâierii
Veghează-ne din Ceruri Sus
Ca să-Ți urmăm plinirea Vrerii!
31. Ne cerne, Doamne, izgonind
Din noi pe tot cel rău aflat
Ce e ascuns descoperind
Și pierde lucrul întinat!
32. Ne dă a Tale daruri Sfinte!
În harul Tău ne înveșmântă!
Ca prin lucrări, gândiri, cuvinte
Să Te urmăm și-n clipa cruntă!
33. Și stai în noi oricând lucrând
Cele ce vrei, căci fără Tine,
Nu am putea nimic, nicicând
Ci am umbla pe căi străine!
34. Dar dacă Tu cu noi vei Fi,
Toți suntem vii adevărat
Putând și azi a glăsui
Și-n veci că Tu Te-ai înălțat!”

Ana-Georgiana Grigore, 19 ani
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12 iunie: Tinerii și cinstirea Maicii Domnului.
19 iunie: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 20.
26 iunie: Cum să ne purtăm cu sectanții? 

Informații la avizierul Bisericii.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Scăunelul șchiop
A fost odată un scăunel care avea trei picioare.
Semăna cu un cățeluș șchiop.
Câți copii au stat pe el și au colorat povești, doar 
mama lui, masa, știa.
Numai că nu putea să-l spună nimănui pe copilul 
care a rupt într-o zi piciorul scăunelului ei drag.

Nu putea fiindcă nu avea gură.

Dacă la masă nu e frumos să vorbești, de ce să-i 
facă cineva gură?
Așa că ea stătea toată ziua în mijlocul sufrageriei 
și își privea copilașul de lemn, care ținea în brațe 
un ursuleț fără ochi.

- Ursulețule, te-ai trezit? îl întreba scăunelul, noap-
tea, când copiii casei nu mai auzeau nimic, din 
cauză că visau.
- Nici nu am adormit, dacă vrei să știi! răspunse 
ursulețul.
- Vrei să povestim ceva? îl întrebă, rugător, micuțul 
cu trei picioare.
- Nu știu, scăunelule, astăzi sunt tare obosit. Mai 
bine îmi zici tu o istorioară.
- Dar eu nu știu decât ce mi-ai povestit tu.
- Spune ce știi și ce simți și o să fie bine. Numai 
să nu inventezi.

- Nu înțeleg, zise după un timp, scăunelul. Toate 
poveștile tale, pe care nu prea le credeam, erau 
adevărate?
- Da. Le-am trăit în brațele copiilor care m-au iubit 
atât de mult, încât m-au luat cu ei peste tot.
- Dar unul ți-a scos ochii.
- Din greșeală.
- Și cum de nu ți i-a mai pus la loc din greșeală? în-
trebă nedumerit; după care, dacă văzu că ursulețul 
tace supărat, scăunelul începu o poveste.

O poveste trăită de el, când avea patru picioare și 
credea că are cinci.
Așa de caraghioasă, că prietenului său de pluș i se 
făcu blănița moale, moale și începu să râdă.

Păhărelul cu nectar PăLărIA

A fost odată o floare de păpădie foarte geloasă pe 
o ciupercuță.
Și ciupercuța tot din același pământ răsărise, nu-
mai că ea primise la naștere, de la Zânele naturii, 
o pălărie de toată frumusețea.
Nemulțumită, păpădia se gândea numai la ziua în 
care, dintr-un smoc galben, o să-i crească părul 
lung de doi metri și mătăsos. Măcar atât.
Dar părul i se decolora și i se subția, până devenea 
un puf și cădea înainte să-i crească.

- Ciupercuțo, își făcu păpădia curaj într-o zi, tu de 
ce nu-ți scoți niciodată pălăria?
- Pentru că mi-e frică să nu mi-o fure cineva!
- Cine să ți-o fure? Vezi pe cineva hoț?
- Nu văd nimic, dar eu simt că e mai bine s-o țin 
trasă bine pe cap și pe ochi!
- Bine, dacă nu vrei să facem schimb, treaba ta!
- Dar tu... ce pălărie ai? fu curioasă ciupercuța. E 
frumoasă?
Păpădia nu vru să mintă prea mult, așa că răspunse 
cu jumătate de gură:
- Eu? Eu am acum o perucă. Pălăriile nu se mai 
poartă demult.

Cât s-a sucit și s-a răsucit ciupercuța…
Cât s-a necăjit că trăise în întuneric atâta vreme și 
nu aflase ce mai e nou.
De aceea, ca să fie în pas cu moda, a zis hotărâtă:
- Poftim! Dă-mi peruca ta.
Păpădia își scoase peruca de puf, pe care tocmai 
o periase cu multă grijă.
Ciupercuța îi dădu pălăria, deși îi veni destul de 
greu să se despartă de ea.
Și erau tare fericite amândouă că se păcăliseră 
una pe alta.

A doua zi, însă, când voiau să facă schimb înapoi, 
peruca... nu mai exista.

Iar pălăria...
Pălăria atârna atât de greu pe firul de păpădie, că nu 
putea să și-o mai dea jos în nici un fel de pe cap.

Pagină de Elia David


