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Editorial

Datoria faţă de Dumnezeu!

Cine nu se va mira de înţelepciunea cea
minunată a lui Dumnezeu, spune Sfântul
Varlaam al Moldovei, care în această pildă
începe de la mila Sa şi sfârşeşte cu mânia
Sa. Cu adevărat această pildă este înfricoşată celor nemilostivi şi veselă celor milostivi,
căci aşa are să facă Dumnezeu la judecata
Sa, cu neamul omenesc, cum a făcut şi stăpânul acesta cu slujitorul său. Împăratul de
care grăieşte Domnul Hristos că este milostiv
către datornic, singur Măria Sa este, Care
este Împăratul Împăraţilor şi pentru marea
Sa milă S-a făcut Om deplin (desăvârşit),
fiind Dumnezeu desăvârşit, în timp ce slujitorii sau robii Lui sunt toţi oamenii de la cel
mic până la cel mare. Împăraţii şi domnii,
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

vlădicii şi boierii, ca oameni sunt datori cu
mulţime nenumărată de talanţi pentru binele
cel mult pe care l-am primit de la Dânsul şi
de aceea noi nici nu îi putem mulţumi cum
se cuvine pentru ce am primit, dar să îi mai
şi plătim vreodată datoria pe care o avem
faţă de Dumnezeu.
Nu numai viaţă şi hrană, pentru care vedem că ne slujesc toate făpturile, şi cerul şi
pământul, soarele, pământul cu toate făpturile de pe el, marea cu peşti şi văzduhul
cu păsările, ci şi cu Sfânt Sângele Său ne-a
răscumpărat. Deci nu cu aur sau argint,
ci singur pe Sine S-a dat ca plată pentru
noi, răscumpărându-ne pe noi din păcat şi
moarte. În schimb noi oamenii, chiar şi viaţa
noastră de am jertfi-o pentru Dumnezeu, de
fapt am da înapoi ce am primit, nu am face
nimic mai mult.
Vorbind despre mulţumirea pe care oamenii sunt datori să o aducă lui Dumnezeu,
Sfântul Varsanufie spune: „Când oamenii,
care nu sunt nimic, dau cuiva un lucru cât
de mic sau îl scapă pe el din niscai necazuri grele, acela le mărturiseşte mulţumirea
şi vesteşte tuturor binele ce i s-a făcut. Cu
cât mai mult şi cu ce gură nu trebuie să-I
mulţumim noi lui Dumnezeu, care pururea
ne umple de bunătate! Căci întîi ne-a creat, apoi ne dărueşte ajutorul Său împotriva
vrăjmaşilor, înţelepciunea inimii, sănătatea
trupului, lumina ochilor, suflarea vieţii şi,
ceea ce-i mai mult decît toate, timp de pocăinţă şi putinţa de a primi Trupul şi Sângele
Lui spre iertarea păcatelor şi întărirea inimii.
Căci „pîinea întăreşte inima omului” (Ps. 103,
17). Şi dacă cineva a socotit că aceasta s-a
zis despre pâinea materială, pentru ce zice
iarăşi Duhul că „nu numai cu pâine va trăi
omul, ci cu tot cuvântul ce iese din gura lui
Dumnezeu” (Deut. 8, 3)?
(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
Dar dacă oamenii îşi răsplătesc şi-şi
mulţumesc pentru lucruri materiale şi stricăcioase, ce putem da în schimb Celui ce

S-a răstignit pentru noi, dacă vrem să-I dăm
şi noi ceva în schimb? Trebuie să îndurăm
până la moarte pentru El.
Nu e greu deci să înţelegi mulţumirea
datorată lui Dumnezeu de oameni, mai ales
de cei păcătoşi, odată ce El a murit pentru
noi. Dacă vrei să-i mulţumeşti unui om închis
pentru tine, peste puterile tale, nu trebuie cu
atât mai mult să-I mulţumeşti Celui ce a murit
pentru tine? S-o ştii aceasta, că niciodată
nu ajungem să-I mulţumim după vrednicie.
Totuşi, să-I mulţumim după puterea noastră,
atât cu gura, cât şi cu mîinile. Şi prin iubirea
Lui de oameni ne va lua în seamă şi ne va
număra împreună cu văduva aceea pentru
cei doi bănuţi ai ei (Mc. 12, 42). Acestea să
fie spuse despre păcătoşi.
Căci drepţii chiar de sunt tăiaţi în bucăţi
şi omorâţi, aduc prisos de mulţumită, după
Sfântul Apostol, care zice: „În toate mulţumiţi” (I Tes. 5, 18), se înţelege lui Dumnezeu.
Că Lui se cuvine slava în veci. Amin” (Sfinţii
Varsanufie şi Ioan, Filocalia XI, trad. intr.
şi note Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed.
Humanitas, pp. 365-366).
De aici înţelegem că suntem datori să-I
slujim lui Dumnezeu ca mulţumire pentru
toate, iar când ne lepădăm de slujbă, atunci
rămânem şi datori. Iar datoria nu este altceva decât greşeala fiecăruia dintre noi, căci

adunăm în viaţă noastră păcate fără număr
şi de nu s-ar milostivi de noi, desigur nu fără
voia noastră, Domnul Dumnezeul nostru, nimeni nu ar putea sta în faţa dreptei judecăţi a
Lui. Căci dacă dreptul
cade de şapte ori cum
spune Solomon „Căci
dacă cel drept cade
de şapte ori şi tot se
scoală, cei fără de
lege se poticnesc în
nenorocire” (Pildele
lui Solomon, 24, 16),
ce am putea zice noi
cei păcătoşi? Când
va avea posibilitatea
cel păcătos să se plătească de datorie, el
care nu a adunat nici
o bogăţie în vistieria
fiinţei sale, fiind în cea
mai cumplită sărăcie, prin datoriile ce le are
înaintea lui Dumnezeu datorită păcatelor
sale? Sfântul Ierarh Varlaam spune că aşa
precum un ţăran care ar lovi sau răni pe împărat, nu va putea plăti datoria, chiar şi de
ar muri pentru aceasta de mai multe ori, aşa
s-a întâmplat şi cu Adam cel întâi zidit, şi prin
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el cu noi toţi, care nu a putut plăti greşeala
pe care a săvârşit-o călcând porunca lui
Dumnezeu, cu chinurile pe care le-a suferit în
iad în cei 5500 de ani. Anii aceştia, respectiv
5508, sunt ani număraţi de la căderea lui
Adam până la venirea Mântuitorului Hristos,
ci Însuşi Dumnezeu Tatăl, L-a dat pe Fiul Său
pentru răscumpărarea greşelilor neamului
omenesc, prin chinurile şi moartea Sa.
Cine a fost aşa de iubit şi plăcut lui Dumnezeu ca prorocul Moise şi totuşi pentru că
s-a îndoit de cuvântul lui Dumnezeu o singură dată, nu a putut intra în ţara făgăduită.
Când omul greşeşte unui alt om, greşeşte
unuia asemenea lui, dar când greşeşte lui
Dumnezeu, ce asemănare poate fi între om şi
între Dumnezeu, când omul este, cum spune
Avraam, pulbere şi cenuşă (Fc. 18, 27)? Şi

Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XXIII
1. Şi sculându-se toată mulţimea acestora,
L-au dus înaintea lui Pilat.
2. Şi au început să-L pârască, zicând: Pe
Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi
împiedicând să dăm dajdie Cezarului şi zicând
că El este Hristos rege.
3. Iar Pilat L-a întrebat, zicând: Tu eşti regele
iudeilor? Iar El, răspunzând, a zis: Tu zici.
4. Şi Pilat a zis către arhierei şi către mulţimi:
Nu găsesc nici o vină în Omul acesta.
5. Dar ei stăruiau, zicând că întărâtă poporul,
învăţând prin toată Iudeea, începând din Galileea până aici.
6. Şi Pilat auzind, a întrebat dacă omul este
galileian.
7. Şi aflând că este sub stăpânirea lui Irod,
l-a trimis la Irod, care era şi el în Ierusalim în
acele zile.
8. Iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte,
că de multă vreme dorea să-L cunoască pentru
că auzise despre El, şi nădăjduia să vadă vreo
minune săvârşită de El.
9. Şi L-a întrebat Irod multe lucruri, dar El nu
i-a răspuns nimic.
10. Şi arhiereii şi cărturarii erau de faţă, învinuindu-L foarte tare.
11. Iar Irod, împreună cu ostaşii săi, batjocorindu-L şi luându-L în râs, L-a îmbrăcat cu o
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totuşi această datorie cu neputinţă de plătit
i-a fost iertată de Stăpânul Dumnezeu, robului care s-a rugat, aşa cum vedem în această
pildă, urmând ca prin viaţa lui de aici înainte
să se arate vrednic de iertarea ce a primit-o.
Numai că el la rândul său nu a fost în stare
să ierte o infimă datorie pe care aproapele
său o avea către el, fapt care i-a atras mânia
şi pedeapsa din partea Stăpânului, pierzând
şi iertarea pe care o primise în dar, având să
dea seamă de toate greşelile, acestea toate
numai pentru că nu a fost în stare să ierte şi
el la rândul lui, aşa cum fusese iertat.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XI-a după Rusalii,
Pilda datornicului nemilostiv,
Sf. Ev. Matei 18, 23-35, 4 septembrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

haină strălucitoare şi L-a trimis iarăşi la Pilat.
12. Şi în ziua aceea, Irod şi Pilat s-au făcut
prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau în
duşmănie între ei.
13. Iar Pilat, chemând arhiereii şi căpeteniile
şi poporul,
14. A zis către ei: Aţi adus la mine pe Omul
acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar
iată eu, cercetându-L în faţa voastră, nici o vină
n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceţi
împotriva Lui.
15. Şi nici Irod n-a găsit, căci L-a trimis iarăşi
la noi. Şi iată, El n-a săvârşit nimic vrednic de
moarte.
16. Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera.
17. Şi trebuia, la praznic, să le elibereze un
vinovat.
18. Dar ei, cu toţii, au strigat, zicând: Ia-L pe
Acesta şi eliberează-ne pe Baraba,
19. Care era aruncat în temniţă pentru o răscoală făcută în cetate şi pentru omor.
20. Şi iarăşi le-a vorbit Pilat, voind să le elibereze pe Iisus.
21. Dar ei strigau, zicând: Răstigneşte-L!
Răstigneşte-L!
22. Iar el a zis a treia oară către ei: Ce rău a
săvârşit Acesta? Nici o vină de moarte nu am
aflat întru El. Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera.
23. Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca
El să fie răstignit, şi strigătele lor au biruit.
24. Deci Pilat a hotărât să se împlinească
cererea lor.
(continuare în pagina 4)
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(urmare din pagina 3)

25. Şi le-a eliberat pe cel aruncat în temniţă
pentru răscoală şi ucidere, pe care îl cereau ei,
iar pe Iisus L-a dat în voia lor.
26. Şi pe când Îl duceau, oprind pe un oarecare Simon Cirineul, care venea din ţarină, i-au
pus crucea, ca s-o ducă în urma lui Iisus.
27. Iar după El venea mulţime multă de popor
şi de femei, care se băteau în piept şi Îl plângeau.
28. Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis:
Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine,
ci pe voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri.
29. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite
sunt cele sterpe şi pântecele care n-au născut şi
sânii care n-au alăptat!
30. Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi; şi dealurilor: Acoperiţi-ne.
31. Căci dacă fac acestea cu lemnul verde,
cu cel uscat ce va fi?
32. Şi erau duşi şi alţii, doi făcători de rele, ca
să-i omoare împreună cu El.
33. Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al
Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii
de rele, unul de-a dreapta şi unul de-a stânga.
34. Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu
ştiu ce fac. Şi împărţind hainele Lui, au aruncat
sorţi.
35. Şi sta poporul privind, iar căpeteniile îşi
băteau joc de El, zicând: Pe alţii i-a mântuit; să
Se mântuiască şi pe Sine Însuşi, dacă El este
Hristosul, alesul lui Dumnezeu.
36. Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau,
aducându-I oţet.
37. Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor,
mântuieşte-Te pe Tine Însuţi!
38. Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti,
latineşti şi evreieşti: Acesta este regele iudeilor.
39. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi, Îl
hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te
pe Tine Însuţi şi pe noi.
40. Şi celălalt, răspunzând, îl certa, zicând:
Nu te temi tu de Dumnezeu, că eşti în aceeaşi

osândă?
41. Şi noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre; Acesta însă n-a făcut
nici un rău.
42. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă, Doamne,
când vei veni în împărăţia Ta.
43. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi
vei fi cu Mine în rai.
44. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi
întuneric s-a făcut peste tot pământul până la
ceasul al nouălea.
45. Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc.
46. Şi Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi
acestea zicând, Şi-a dat duhul.
47. Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a
slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul
Acesta drept a fost.
48. Şi toate mulţimile care veniseră la această
privelişte, văzând cele întâmplate, se întorceau
bătându-şi pieptul.
49. Şi toţi cunoscuţii Lui, şi femeile care Îl
însoţiseră din Galileea, stăteau departe, privind
acestea.
50. Şi iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic
fiind, bărbat bun şi drept,
51. - Acesta nu se învoise cu sfatul şi cu fapta
lor. El era din Arimateea, cetate a iudeilor, aşteptând împărăţia lui Dumnezeu.
52. Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui
Iisus.
53. Şi coborându-L, L-a înfăşurat în giulgiu de
in şi L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în
care nimeni, niciodată, nu mai fusese pus.
54. Şi ziua aceea era vineri, şi se lumina spre
sâmbătă.
55. Şi urmându-I femeile, care veniseră cu El
din Galileea, au privit mormântul şi cum a fost
pus trupul Lui.
56. Şi, întorcându-se, au pregătit miresme şi
miruri; iar sâmbătă s-au odihnit, după Lege.
bibliaortodoxa.ro

Crucea omului din chemarea Domnului!
Cinstirea Sfintei Cruci de către noi creştinii şi
închinarea ei se face cu frică şi cu bucurie; cu
frică faţă de nedestoinicia noastră şi cu bucurie
faţă de darurile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu
prin Sfânta Cruce. Când vorbim despre Cruce,
noi avem în vedere două lucruri, indisolubil

legate, şi anume ce a făcut Dumnezeu pentru
mântuirea oamenilor şi al doilea, ce trebuie să
facă oamenii prin raportare la Dumnezeu, cu
alte cuvinte, Sfânta Cruce cu toate pătimirile ei
pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a primit
pentru mântuirea noastră şi crucea pe care fi-
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ecare dintre noi trebuie să ne-o asumăm şi s-o
purtăm, urmându-L pe Hristos Domnul pentru a
ne putea mântui. Nu poţi fi creştin adevărat fără
cruce, nu poţi urma Celui care de bunăvoie S-a
răstignit pe lemnul Crucii pentru a ne scăpa pe
noi din robia păcatului şi a morţii, dăruindu-ne
viaţă veşnică, fără să purtăm şi noi la rândul
nostru propria cruce. Desigur că Domnul îi alege pe următorii Săi făcând apel la libertatea pe

care omul a primit-o ca dar de la Dumnezeu, de
a se împotrivi răului şi a alege calea adevărată
prin actul creaţiei. „Oricine voieşte să vină după
Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi
să-mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34). Nu poţi merge
fără cruce în urma Domnului Purtător de cruce;
şi toţi cei care merg în urma Lui merg, negreşit,
cu crucea. Ce e această cruce? Necazurile,
strâmtorările şi întristările de tot felul, care vin
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dinlăuntru şi din afară asupra celui ce împlineşte
cu conştiinţă dreaptă poruncile Domnului, trăind
în duhul rânduielilor şi cerinţelor Lui. Această
cruce se întrepătrunde până-ntr-atâta cu modul
de vieţuire al creştinului, încât acolo unde este
creştinul este şi ea, iar acolo unde nu e această
cruce nu poate fi vreun creştin.
Înlesnirile de toate felurile şi viaţa în dezmierdări nu sunt pentru un creştin adevărat. Sarcina
creştinului adevărat e să se curăţească şi să se îndrepteze. El e
ca un bolnav care trebuie să fie
cauterizat pe ici, tăiat pe dincolo,
iar asta nu poate avea loc fără
durere. El vrea să se smulgă din
robia unui vrăjmaş puternic; poate face asta fără să lupte şi fără
să fie rănit? El trebuie să meargă
împotriva tuturor rânduielilor (lumeşti) care îl înconjoară, iar asta
cum o poate face fără neplăceri
şi strâmtorări? Bucură-te, deci,
când simţi că te apasă crucea,
fiindcă acesta este semnul că
mergi în urma Domnului, pe calea mântuirii, în rai. Rabdă puţin.
Acum-acum vine sfârşitul, însoţit
de cununi!” (Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură
pentru fiecare zi din an, trad. Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Ed.
Sophia, Buc. 2006, pp. 47-48).
Până la urmă, cu sau fără
cruce, viaţa omului căzut tot are
în ea suferinţă şi necaz, dar creştinul şi le asumă de bună voie, în
timp ce peste ceilalţi vin fără voie.
Cel ce crede le primeşte ca din
mâna lui Dumnezeu şi aşteaptă
răsplătire şi cunună pentru răbdarea lor prin purtarea crucii cu
demnitate până la capăt, primind
ajutor pentru uşurarea lor, cel ce
nu crede le percepe ca pe ceva inevitabil, de
care va încerca să scape chiar prin renunţarea
la viaţă (Să nu fie! Doamne, izbăvește orice
suflet de ispita sinuciderii! – n.n.). Aşadar, cum
mergem, cu sau fără cruce?
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica după Înălţarea Sfintei
Cruci; Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1; Luarea
Crucii şi urmarea lui Hristos, 18 septembrie)
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Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana
(Părinții Maicii Domnului – 9 septembrie)

Sfinții Ioachim şi Ana,
Au trăit în curăție;
Învrednicindu-se în toate,
Plăcuți lui Dumnezeu să fie.

Zeci de ani au așteptat
Cu nădejde şi credinţă;
Se rugau neîncetat
Cu neîntreruptă stăruinţă.

Îi spune că va zămisli
O fiică binecuvântată,
Pe Maria, prin care se va da
Mântuire la lumea toată.

Erau o familie aleasă,
Cu credinţă-n Dumnezeu,
Ce-au născut la bătrânețe
Pe Maica Fiului Său.

Plecând Ioachim cu daruri,
Cum făcea de obicei
La biserică, la un praznic mare,
A fost întâmpinat de arhiereu.

A alergat Ana la Ierusalim
Să dea mulțumire lui Dumnezeu
Cel Care S-a milostivit
Şi i-a adus darul Său.

Cu-o educație deosebită,
Ei se trăgeau din neam ales;
Au dus o viață cinstită
Şi roade bune au cules.

Isahar, n-a vrut să primească
Darurile aduse spre cinstire;
Dimpotrivă, l-a refuzat,
Ocărându-l pentru nerodire.

În același timp, același înger
S-a arătat şi în pustie
Şi i-a spus lui Ioachim
Minunata bucurie.

Sfântul şi Dreptul Ioachim
Era de neam împărătesc,
Iar soția sa, Sfânta Ana
Era dintr-un neam preoțesc.

Tot aşa şi un evreu,
L-a certat pentru îndrăznire
Că-aduce daruri ca şi ei,
Fiind el fără de rodire.

Ca semn că-i adevărat,
La Templul din Ierusalim l-a trimis,
Spunând că-o va întâlni pe Ana
Şi astfel a fost convins.

Fiind de familie bună
Aveau bogăție pământească,
Dar mai presus de toate,
Aveau o bogăție duhovnicească.

A plecat mâhnit, întristat,
Rușinat şi cu părere de rău,
La păstorii lui din pustie,
Să se roage lui Dumnezeu.

Au mulțumit împreună
Şi-au plecat la casa lor;
Au zămislit pe Fecioara Maria,
Nădejdea şi bucuria tuturor.

Ei erau drepți şi cinstiți
Şi trăiau făr-de prihană
Şi din toate câte-aveau,
Împărțeau şi de pomană.

A plâns cu lacrimi amare,
Dar n-a deznădăjduit
Şi-a amintit de Avraam şi Sara,
Care la bătrânețe au rodit.

Văzând viața lor curată,
Dumnezeu a hotărât
Ca prin fiica lor cea sfântă,
Să pogoare pe Pământ.

O parte dădeau celor săraci,
Iar alta lui Dumnezeu
Pentru trebuințele bisericești,
Ducând-o la arhiereu.

A hotărât ca 40 de zile,
Să petreacă-n rugăciune,
Departe de casa sa,
Fără să mănânce pâine.

Trebuia să vină-n lume
Cea mai minunată fată
Dintre toate pe pământ;
De mii de ani așteptată.

Nu erau în acea vreme
Oameni mai bine plăcuți
Decât ei, cu viață neprihănită
Şi-n fapte bune neîntrecuți.

Domnul, Care vede toate,
A văzut cugetul lor curat
Şi-n a douăsprezecea zi
Pe amândoi i-a cercetat.

Din părinți preaînfrânaţi,
S-a născut Sfânta Fecioară,
Că erau ei la bătrânețe;
Ana născând prima oară.

Au dus o viață după legea
Şi porunca lui Dumnezeu,
Şi-au ajuns la bătrânețe
Rugându-se tot mereu,

Ana, plângând în grădină,
Fără nicio mângâiere
Se ruga din tot sufletul
Şi continua să spere.

Maria s-a născut la începutul
Anului Bisericesc (8 septembrie);
Fiind o scară vie către Cer,
A neamului omenesc.

Ca să aibă ei urmași
Şi nicicând n-au încetat,
Chiar de știau că sunt sterpi
Tot timpul ei au sperat.

Cum stătea dusă pe gânduri,
Deodată a auzit
Glasul îngerului care,
Să-i spună vestea, a venit.

Ca o stea călăuzitoare
În noaptea de păcate,
A apărut, ca Fiul Ei Cel Prea Înalt,
Să ni le șteargă toate.

Lacrimi multe au vărsat,
Cu mult post şi rugăciune,
Cu plecare de genunchi
Şi cu multe fapte bune.

-Ana, rugăciunile şi suspinele,
Toate norii au străpuns
Şi înaintea lui Dumnezeu
Lacrimile tale au ajuns.

Cine va putea vreodată,
Să descrie în cuvinte
Frumusețea şi darurile,
Acestei copile sfinte.
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Nu se găsesc în lumea asta
Părinți curați mai fericiți,
Decât Ioachim şi Ana
Şi-atât de îmbunătățiți.

Îmbrăcată-n cămășuță albă,
Cu părul despletit pe spate,
Ca o porumbiță albă,
A urcat treptele toate.

Ca să fie împreună
Cu Sfânta Fecioară Maria;
Văzându-i calitățile cereşti,
Îndoită-i era bucuria.

C-au născut aşa minune,
Mai-naltă decât toată zidirea,
Prin care taina cea din veac
Va reînnoi omenirea.

Pe-a douăsprezecea treaptă
A templului, era pragul de argint,
Lustruit ca o oglindă,
Peste care ea a sărit,

După terminarea treburilor,
Copila Sfântă se retrăgea
În Sfânta Sfintelor,
Unde postea şi se ruga.

Datoare le e toată zidirea,
Că prin cei doi s-a născut
Cea mai sfântă-ntre fecioare
Şi mântuirea noastră a început.

Purtată de arhiereu în brațe,
Bucuroasă şi senină,
C-a ales să crească-n templu,
Această copilă divină.

Când a împlinit 10 ani
Şi Sfânta Ana a plecat,
La vârsta de 79 de ani
Şi la Cer s-a ridicat.

De nașterea ei minunată,
Cerul şi pământul s-au bucurat,
Că prin vrednicia ei, toți,
Din păcat ne-am ridicat.

Părinții veneau şi se-ndulceau
De frumusețea ei îngerească
Şi mulțumeau lui Dumnezeu
Pentru comoara cea cerească.

De-acolo, de sus, veghează
Sfinții părinți Dumnezeiești
Şi se roagă pentru noi,
Împreună cu cetele îngerești.

În a opta zi, părinții,
Au făcut un ospăț mare,
Punând numele Maria,
Celei fără de asemănare.

Maria intra în Sfânta Sfintelor,
Unde Arhanghelul Gavriil o vizita;
I-aducea mană din Cer
Şi să citească Scripturile o învăța.

Ei ne sunt exemple vii
De răbdare şi speranță,
Care-au cules bucurii
Rugându-se-ntreaga viață.

Au vegheat cu dăruire
Trei ani, comoara neprețuită,
Fiind conștienți de menirea-i,
Cu care-a fost învestită.

O pregătea cu răbdare,
Pentru marea-i misiune,
De-a ne fi mijlocitoare
Şi ea se umplea de-nţelepciune.

Noi îi rugăm cu căldură
Să ne fie ocrotitori,
Iar celor ce-şi doresc copii,
Să le fie de-ajutor!

Ca prinos de bună mireasmă,
Ana a dat-o lui Dumnezeu,
Pentru că o promisese
Pe când era-n pântecele său.

Arhiereul era uimit,
Când vedea arhanghelul vorbind cu ea;
Prin calitățile ei deosebite,
Tot poporul o iubea.

La trei ani şi jumătate,
Printr-o ceremonie frumoasă,
Însoțită de părinți şi fetițe
A părăsit sfințita-i casă.

Când Maria a împlinit șapte ani,
Ioachim la Cer a plecat
La vârsta de 80 de ani,
Iar Ana la templu s-a mutat,

Îi cinstim cu bucurie (pe 9 sept.)
Pentru că ne-au dăruit,
Pe Maica Domnului Iisus,
Prin Care ne-am mântuit!
Dumitra Groza

Păhărelul cu nectar

„Puncte negre”

A fost odată o gărgăriţă.
Şi era foarte drăguţă şi fericită gărgăriţa.
Dar avea câteva puncte negre, acolo, pe spate, care
o supărau mereu.
Tot ştergea la ele cu o cârpă mică făcută dintr-o
frunză, însă punctele nu dispăreau.
Ele erau necazul cel mai mare.
Totuşi, dacă nu le-ar fi avut, poate că gărgăriţa ar
fi murit de fericire şi toată lumea insectelor ar fi plâns
după ea.
Într-o zi, după ce a stat la masă şi s-a făcut aproape
rotundă, gărgăriţa a observat ceva ciudat.

Când mânca pe săturate şi se umfla, punctele negre
creşteau.
Sau când dormea mai mult decât trebuia.
Ba, în ultima vreme şi când uita de muncă, pentru că
se distra ore în şir cu gâzele pe malul lacului.
Numai ce privea în oglinda apei, că le şi vedea: nişte
puncte mari şi negre, de se speria de ele.
Degeaba le ştergea cu cârpa ei înmuiată în apă
dulce.
Punctele nu ieşeau.
Dar nici nu mai erau puncte, erau nişte pete întunecate.
- Gărgăriţă, gărgăriţă, chiar nu-ţi dai seama ce se
întâmplă cu tine? a întrebat-o într-o seară o albinuţă
care se întorcea acasă de la serviciu.
- Nu-mi dau seama, surioară! Eram atât de viu colorată, de frumoasă şi de uşoară în zborul meu...
Acum nici nu pot să mă ridic de jos şi nici să mă uit
în oglindă.
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Punctele astea urâte sunt de vină.

- Ba nu.

- Ba nu, gărgăriţo, nu punctele sunt de vină.
- Ba da.

Şi tot aşa, până când gărgăriţa se făcu neagră de tot
de la cearta aceea cu albinuţa.

O să fiu Verde

A fost odată un fir de iarbă necăjit, necăjit...
- Cine te-a supărat, firule? îl întrebă mama Iarbă, mângându-i încet trupul firav.
- Eu m-am supărat, răspunse el, sucindu-se şi răsucindu-se pe loc.
M-am supărat pentru că nu sunt roşu.
Iarba începu să râdă, acoperită de clipocitul apei în
care fiul său îşi văzu pentru prima oară culoarea.
- Şi de ce, mă rog, ai fi vrut să fii tocmai roşu? îl întrebă
ea atunci, dornică să afle.
- Pentru că am auzit că roşul e culoarea iubirii, şi e
cea mai vie.
Şi dacă te îmbraci în culoarea asta nu treci aşa de
neobservat ca mine.
Atunci mama Iarbă se vorbi cu o sfeclă să rezolve
împreună problema.
Fericit că dorinţa i-a fost îndeplinită de Doamnă Sfeclă, care n-a stat prea mult pe gânduri, firul se aplecă
deasupra apei:
- Eşti frumos, spuse apa, dar nu mai semeni cu tine.
O broască îl zgândări şi ea:
- Oaaa...., te observ, dar nu te recunosc.
Atunci firul se necăji şi mai tare. Roşul ăsta nu îl
ajuta deloc să iubească pe cine îl supăra. Şi dori să fie
galben.

eprubetă. Galben din cap până în picioare, firul de iarbă
se oglindi iar în apa foarte sinceră:
- Ce te-ai ofilit aşa? îi spuse ea.
- Nu m-am ofilit, sunt galben ca o rază de soare.
- Oaaa..., veni şi broasca, privind printre degetele
răsfirate cu care îşi acoperi ochii bulbucaţi… La soare mă
pot uita, dar la tine ba!
Atunci firul de iarbă se spălă şi de galben, gândindu-se
că albastrul e culoarea lui preferată.
Mama ca mama, plină de răbdare şi de înţelegere,
se urcă pe treptele unui rug în vârful căruia se bronza
ultima mură.
Şi aceasta fu dispusă, în schimbul unei dulci sărutări
de copil, să-l mânjească puţin. Numai puţin, cât să devină
tot albastru.
- Cât de frumos sunt! zise el atunci primul, căutând
aprobare în ochii adânci ai apei.
- Dar de ce nu te văd? zise ea, plină la ora aceea doar
de albastrul văzduhului.
- Oaaa…, sări şi broasca de colo, mirată. Cerule… câte
pot să-i treacă unui fir de iarbă prin cap!

Mama Iarbă, neavând încotro, bătu la uşa Domnului
Şofran, pe care îl găsi în toane bune, aplecat peste o

Descurajat, firul de iarbă privi în jur. S-ar fi tăvălit prin
cenuşă, ba nu, prin cărbune, numai ca să se asorteze cu
tristeţea ce-l făcea să-şi simtă sufletul negru. Când, deodată, îi veni ideea salvatoare, care îl umplu de bucurie,
de dragoste şi de viaţă:
- Ştiu: o să fiu Verde!
Rubrică de Elia David

Sfânta Scriptură, în cartea Facerii, ne descrie
cum Dumnezeu a încercat pe Avraam și i-a zis:
„Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe
care-l iubești și du-te în pământul Moria și adu-l
acolo ardere de tot, pe un munte pe care ți-l voi
arăta Eu.” (Facere 22, 1-2) Și Avraam a ascultat
această poruncă și a plecat să-l jertfească pe fiul
său. Și deși tatăl era într-o ascultare deplină față
de Dumnezeu, Acesta a oprit mâna celui care
era gata să-și jertfească fiul.
Într-un chip tainic și încă învăluit, înțelegem
că Dumnezeu nu vorbește despre Avraam, ci
despre Sine Însuși. Înțelegem că nu vorbește
doar despre Isaac, ci despre Fiul Său. Înțelegem
că Fiul Cel Unul născut, Fiul Cel prea iubit este,
de fapt, Fiul Cel Unul născut din Sfânta Treime.
Înțelegem că Dumnezeu îi descoperă lui Avraam într-un mod cu totul înalt și de negrăit taina
lucrării Sale de mântuire. Cei doi, Dumnezeu
și Avraam vorbesc acum ca de la Tată la tată.

Patriarhul Avraam are „urechi de auzit” glasul
lui Dumnezeu și are gură pentru urechea lui
Dumnezeu. El aude când Dumnezeu îl cheamă
pe nume și răspunde: „Iată-mă!” Iar Dumnezeu
Tatăl îi descoperă taina iubirii Sale. Dumnezeu
îi descoperă lui Avraam, dar și nouă voința Sa
de a ne înălța la măsura iubirii Sale, de a ne
face asemenea Lui. Îl provoacă pe Avraam și îi
spune „Așa iubesc Eu!” Iar noi dacă nu ajungem
la puterea credinței lui Avraam, nu ne este cu
putință să vizăm revelația iubirii lui Dumnezeu
în Hristos.
Când ascultăm sau citim Evanghelia acestei
Duminici nu putem să nu ne gândim la istorisirea
despre Avraam și jertfa sa. Cu ce sentimente
mergea pe munte tatăl trimis să-și jertfească fiul,
ce-l încerca atunci când vedea că fiul său duce
în spate lemnele pentru focul jertfei?
Și iată-L pe Hristos, noul Isaac, ducând în
spate Lemnul Jertfei Sale, Sfânta Cruce. El este

„Căci Dumnezeu așa a iubit lumea”
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cu adevărat „oaia jertfei” dumnezeiești despre
care ne spune Avraam. El merge spre Jertfă,
spre Jertfa unică, căci nu mai există „oaie”
care să-I ia locul. Un dor Îl mână înainte, pe un
drum fără întoarcere: „Căci Dumnezeu așa a
iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut
L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci
să aibă viață veșnică.” (Ioan 3, 16) Și unde L-a
dat? La Cruce, la culmea pedepsei chinuirii, la
pedeapsa cea mai crudă și mai cumplită. Și după
cum spunea cuvântul Scripturii „blestemat este
înaintea Domnului tot cel
spânzurat pe lemn” , trupul
unuia ca acesta trebuia să
fie îngropat în grabă ca să nu
spurce pământul Țării Sfinte.
(Deut. 21, 23)
Lumea pe care Dumnezeu a zidit-o era gata să
piară, singura ei salvare era
ca Tatăl să-L dea pe Fiul Cel
Unul Născut. Negrăită și fără
margini este durerea Tatălui.
Aceasta și pentru faptul că
negrăită și fără margini este
iubirea Sa. Din veci știe că
are „să-L dea” pe Fiul Său.
Din veci Tatăl și Fiul merg
„amândoi împreună” asemenea lui Avraam și Isaac.
Printr-o șoaptă dumnezeiască ce răsună prin insuflarea Duhului Sfânt, Tatăl
Îi spune Fiului: „Tu ești oaia Jertfei.” Iar această
taină a răsunat, tot prin Duhul Sfânt, în urechile
prorocilor. Ei descoperă taina mântuirii lumii prin
jertfa Celui care „ca un miel spre junghiere S-a
adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce
o tund.” (Isaia 53, 7)
Profetul Isaia întrevede dumnezeiasca
suferință a Tatălui: „Disprețuit era și cel din urmă
dintre oameni, om al durerilor și cunoscător al
suferințelor, unul înaintea căruia să-ți acoperi
fața.” (Isaia 53, 3) El suferă și moare în locul
nostru: „El a luat asupra-Și durerile noastre și cu
suferințele noastre S-a împovărat. Și noi Îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu.
Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre
și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost
pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile
Lui noi toți ne-am vindecat. Toți umblau rătăciți
ca niște oi, fiecare pe calea noastră. Și Domnul
a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre
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ale tuturor.” (Isaia 53, 4-6) Și mai rămâne ceva
adânc de descoperit: chinul cumplit al Tatălui
atotiubitor.
Sfântul Evanghelist Ioan descoperă această
taină: „ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viață veșnică.” Sfinții Părinți spun că: „Sfânta Cruce este cel mai bun teolog.” Sfântul Ioan
Evanghelistul împreună cu Maica Preacurată au
descoperit pe chipul Răstignitului de pe Golgota
chipul iubirii, „în aceasta - scrie el – am cunoscut
iubirea: că El Și-a pus sufletul Său pentru noi.”
(I Ioan 3, 16) Prin Fiul, Apostolul iubirii a avut revelația
iubirii Tatălui. Pe aceasta
își întemeiază Sfântul Ioan
Teologul îndemnul de a împlini „porunca cea nouă.” (I
Ioan 2, 8)
Drumul lui Hristos este
coborâre-suire: „Și nimeni
nu s-a suit în cer, decât Cel
ce S-a coborât din cer, Fiul
Omului, care este în cer.” (v.
13) Dar Evanghelia acestei
Duminici ne mai descoperă
și calea pe care o suie El,
calea înălțării la cer, Calea
la care suntem chemați să
suim și noi, pe urmele Lui.
Și calea aceasta, scară spre
cer, este Crucea.
Mântuitorul Își numește propria Sa Răstignire
„înălțare.” Și Născătoarea de Dumnezeu este
scară cu ambele sensuri, Fiul lui Dumnezeu
S-a făcut Om prin Maica Domnului și S-a suit
la cer cu umanitatea pe care a luat-o din sânul
ei. Maica Domnului nu este doar „scară pentru
Dumnezeu”, ci și scară pentru noi. Lucruri adânci
ne descoperă această pericopă evanghelică
în preajma sărbătorii împărătești a Praznicului
Înălțării Sfintei Cruci. Căci la iubire singurul
răspuns este iubirea. Dumnezeu ne-a iubit și
voiește să ne ridice la un răspuns adecvat de
iubire. Dumnezeu ne-a descoperit iubirea Sa
pentru noi, care este deopotrivă descoperirea
înălțării noastre la comuniunea cu Cel ce „atât
de mult ne-a iubit.”
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica dinaintea Înălţării
Sfintei Cruci, Sf. Ev. Ioan 3, 13-17,
Convorbirea lui Iisus cu Nicodim,
11 septembrie)
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Mintea care se supune lui Dumnezeu

Despre Sfântul Apostol Petru se spune
că a făcut minuni mari. E de ajuns să citim
Faptele Apostolilor și să vedem cum a vindecat un olog la Poarta Frumoasă a Templului, cum a vindecat un paralitic cu numele
Enea sau cum a înviat pe Tavita și toate cu
puterea Domnului nostru Iisus Hristos. La
acestea adăugăm predicile sale însuflețite
ținute înaintea celor ce ascultau cuvintele
sale și în urma cărora se botezau mulți. Prin
Sfântul Apostol Petru primim și noi o întărire
a credinței noastre atunci când citim pericopa
duminicii acesteia. Mare bucurie trebuie să fi
avut Sfântul Apostol Petru când Mântuitorul
Hristos învăța mulțimile din barca sa.
E mare bucurie să-L ai pe Domnul aproape, să știi că L-ai găzduit întru cele ale tale. E
mare bucurie să știi că L-ai putut primi vreodată în sufletul tău, că I-ai ascultat învățătura,
că I-ai văzut minunile, că a spus ceva și din
cuprinsul ființei tale și o poate arăta prin tine
însuți. Pentru aceasta trebuie să-L ai pe
Domnul Iisus Hristos în sufletul tău cum L-a
primit Sfântul Apostol Petru în barca sa.
După o noapte întreagă de strădanie,
după o noapte de osteneală, după o noapte de trudă, Sfântul Apostol Petru a stăruit
să asculte cuvintele Mântuitorului. Pentru
că prețuia cuvintele Domnului, nu a ținut
seama de osteneală, deși atunci când L-a
primit în barca sa, nu știa despre El decât
că este un învățător. După ce Domnul S-a
adresat mulțimilor, făcând din barcă amvon
ca să asculte cei de pe malul Lacului Ghenizaret, Și-a îndreptat vorba spre Simon, fiul
lui Iona: „Mână la larg și aruncați mreaja în
mare, ca să pescuiți.” (Luca 5, 4) Era cu totul
neobișnuit ce le cerea Domnul, ținând cont
că pescarii își spălau acum mrejele, semn că
lucrarea pescuitului se terminase.
Odată ce osteneala și truda lor se
sfârșiseră, nu mai aveau nici încrederea de
a mai prinde pești. Cu alte cuvinte, erau pe
punctual de a pleca acasă. Petru, neputincios parcă, Îi spune Domnului: „Învățătorule,
toată noaptea ne-am trudit și n-am prins ni-

mic. Dar pentru cuvântul Tău (porunca Ta),
voi arunca mreaja.” (Luca 5, 5) Pare-se că
Petru Îi spune Domnului: „Fac ce spui Tu,
nu ce cred eu.”
În această întâlnire și în aceste cuvinte
stă cheia legăturii noastre cu Dumnezeu:
să facem ce a făcut Petru, să ne supunem
voinței Domnului. Dacă nu era ascultător,
n-ar fi văzut minunea. Astfel și noi, când nu-L
ascultăm, nu-I vedem minunile, iar de-L ascultăm, vedem schimbarea vieții noastre în
bine. Iar Sfântul Apostol Petru a făcut ceva,
fără să știe că face spre pilda tuturor oamenilor, a făcut ce a vrut Domnul Iisus Hristos
să facă. A aruncat mreaja și a prins mulțime
multă de pești.
Sunt lucruri pe care omul nu le-ar face
bucuros, dar dacă-L ascultă pe Dumnezeu,
vede puterea cuvântului Lui. Cum ar fi, de
pildă, să iubești pe vrăjmașul tău, nu ar face-o omul bucuros dacă n-ar ști că iertarea
greșiților noștri atrage de la sine iertarea
noastră. Un părinte duhovnicesc spune că
mai întâi cuvintele folositoare trebuie să
le împlinim ca să le înțelegem. Că nu le
înțelegem mai înainte de a le împlini, nu
înțelegem puterea lor, câtă vreme avem
mintea care discută cu Dumnezeu, în loc să
se supună lui Dumnezeu fără discuții. Întru
aceasta ne dă pildă Sfântul Apostol Petru
ca să ne întărească nouă credința, nu ca să
ne-o scadă.
Sfântul Cuvios Isaac Sirul spune: „numai
acela a cunoscut pe Dumnezeu, care se
minunează de Dumnezeu.” Iar Petru s-a înspăimântat, s-a cutremurat, s-a minunat, L-a
cunoscut pe Dumnezeu. Și cine a cunoscut
măreția lui Dumnezeu, a cunoscut și mila Lui,
căci zice: „Pe cât este mărirea Ta, așa este
și mila Ta.”, iar la Sfânta Liturghie spunem:
„Că bun și iubitor de oameni, Dumnezeule
ești…”
O spunem noi, cei păcătoși, ca o angajare
de preamărire a lui Dumnezeu, noi cei care
am cunoscut ceva din măreția lui Dumnezeu, o spunem dacă ne-am supus cu mintea
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învățăturilor celor sfinte și ne minunăm ca
Sfântul Petru. În fața măreției lui Dumnezeu,
omul nu se poate considera decât păcătos,
ca Petru: „Du-Te de la mine, Doamne, că-s
om păcătos.” (Luca 5, 8)
Cum te poți simți altfel, tu, om păcătos
lângă Cel care face minuni neașteptate și
nebănuite?
Și cei care erau cu Petru, Ioan și Iacob, fiii
lui Zevedeu, au fost cuprinși de teamă, dar
n-au stat nepăsători în fața măreției Domnului și asemenea lui Petru au lăsat toate și au
urmat pe Domnul. Supunerea totală lui Dumnezeu este lepădarea de părerea noastră,
lepădarea de mintea noastră, de gândirea
noastră cea străină de Dumnezeu.
Dacă ne-am gândi doar că am trudit și
n-am prins nimic, am face doar voia noastră.
Dacă aruncăm mreaja sau facem altceva
după voia Domnului, atunci ne lepădăm de

Când ne aducem aminte de Sfântul Apostol Petru, ne place să spunem că s-a lepădat
de Hristos pentru că ne gândim la noi, dar
trebuie să spunem și că s-a întors, ceea ce
noi n-am făcut. Ne amintim căderea, dar
uităm căința sa. Pentru că s-a supus voinței
Domnului, Iisus nu „S-a dus” de la Petru, ci
l-a făcut ucenic, „pescar de oameni.”
Într-o poezie a Zoricăi Lațcu („Cer nou”),
se spune așa:
„Ca Petru, ani de-a rândul Te-am izgonit
mereu,
Ieși de la mine, Doamne, că păcătos sunt
eu!
Dar n-ai plecat. Ba încă cu pasul Tău
curat,
Ai coborât tot cerul, în iadul meu spurcat.”
Și Dumnezeu Care S-a „pogorât întru
cele de jos ale pământului” Se va coborî

cele ale noastre și facem cele ale lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne primește osteneala
pentru preamărirea numelui Său. Deci fără
lepădare de sine, nu poți vedea minuni. Iar
când avem scăpări în viață, „să plângem cu
amar” ca Petru care s-a lepădat de Domnul
sau ca altădată când a fost mustrat: „Nu
cugeți cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele
ce sunt ale oamenilor.” (Matei 16, 23)

și-n sufletele noastre întărite în credință de
cuvintele Evangheliei, de exemplele sfinților,
de rugăciunile noastre și de voința Sa care
supune toate. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XVIII-a după
Rusalii; Sf. Ev. Luca 5, 1-11,
Pescuirea minunată, 25 septembrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

12

Calea ÎnĂlȚĂrii, Anul VIII, nr. 85, septembrie 2016

Om ceresc

Tu, omule, ce pari pierdut în colb
Şi grijile de colb te tot absorb,
Te naşti şi creşti cu-n soare la Zenit,
Dar moartea din Nadir te-a risipit.
Un fir de praf şi nici atâta eşti,
Când te rezumi la cele pământeşti;
Bogat îţi pari, tu, bietule calic,
Un Goliat, mai mic decât nimic.
Pământul doar păstrează urma ta
Cât i-e îngăduit a o păstra,
Că ţi-ai uitat destinul şi-al lui mers
Ca unicat creat în Univers.
Şi-atunci Satana, cu forţa-i colosală
De ce trudeşte atâta şi te–înşeală,
Pierzând atâta timp cu un pigmeu
Doar pentru a-l răpi lui Dumnezeu?

de Radu Cârstoiu Arbore

Să te răscumpere căderii în păcat
Că înviind, cu El, şi tu ai înviat!
O omule, ce este-atât de greu
Să înţelegi în lume rostul tău?
Cât te iubeşte pe tine Dumnezeu
Că-I eşti asemănare, după chipul Său,
Te-a răsfăţat, creând, să-ţi fie bine,
Un colţ de Univers, doar pentru tine!
Ştii tu cel mic, ce mare poţi să creşti
Când te desprinzi de cele pământeşti
Şi că se-ntâmplă cu tine o minune
Când te cobori, îngenunchiat, în rugăciune?,
Că doar smerit te poţi înţelepţi,
Când te faci mic, ce mare poți să fii!
N-ai nici prezent și n-ai nici viitor
Decât urmând pe Bunul Creator.

În Univers, se mai cunoaşte, oare,
Ca Dumnezeu din Cer să Se coboare
Şi micşorându-Se, cât nici n-ar încăpea, Că gravitaţia şi firele ei pier
Să fie una cu făptura Sa?
Şi te înalți în rugă pân-la Cer,
Ori că destinul tău ţi-e împlinit
Iar tu, cel decăzut şi insignifiant
Ca Om Ceresc şi Îndumnezeit!
Să fii la Cer atât de important,
Ca Dumnezeu, Cuvântul, din iubire
02.04.2015, Târgu-Jiu
Să Se smerească până la răstignire?

Apel de la Alianța Părinților Gorj
Vi se pare normal, ca părinți, să fie copiii noștri, la școală, împătimiți din cauza
educației sexuale primite? Să fie învățați
că homosexualitatea, lesbianismul, masturbarea, perversiunile sexuale de tot
felul (ți-e și rușine să le pomenești!) sunt
perfect normale, eventual au și beneficii
multiple??!
E timpul să luăm atitudine! Creștinului i se
cere blândețea porumbelului și înțelepciunea
șarpelui. Ca părinți, vom da seamă în fața lui
Dumnezeu de educația dată și permisă copiilor
noștri. Să avem curaj, să acționăm…

Mai multe detalii la 0768.35.76.75 sau la
adresele:
http://aliantaparintilor.ro/
https://www.facebook.com/aliantaparintilor.
gorj/ 					
(R. B.)

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”
4 septembrie: Duhovnicul – prieten sau dușman?
11 septembrie: Acatistul Sf. Teodora din Alexandria.
18 septembrie: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 23.
25 septembrie: Iubire sau patimă?
Informații la avizierul Bisericii.
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