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Editorial

Duminica Ortodoxiei!

În predica de la Duminica întâia din Postul Mare, episcopul
Ilie Miniat, spune printre altele: „Când mă gândesc cu cuget
evlavios la începutul, la mărirea, la întărirea credinţei noastre
ortodoxe, aflu taine, găsesc minuni, pe de o parte atât de
multe, încât îmi este cu neputinţă să le descriu cu cuvântul
şi pe de altă parte, atât de înalte, încât este cu neputinţă să
ajung până acolo cu cugetul. Căci Îl preamăresc în întregime,
cu tot extazul, admiraţia şi bucuria pe Preaînaltul Dumnezeu,
Care a învăţat asemenea credinţă, strigând împreună cu
profetul David: „Mare este Domnul nostru şi mare este tăria
Lui şi priceperea Lui nu are hotar” (Ps. 146, 4), iar pe poporul
ortodox, căruia i s-a vestit o asemenea credinţă, îl fericesc
zicând: „Fericit este poporul care are pe Domnul ca Dumnezeu al său!” (Ps. 143, 15). Deşi cuvântul cel înalt despre
credinţa ortodoxă, pentru ca să devină bunul ascultătorilor
prin toată puterea lui neînfrântă de care dispune, trebuia să
fie propovăduit de gura unuia dintre apostolii şi ucenicii lui
Hristos, sau a unuia dintre învăţătorii inspiraţi de Dumnezeu
ai Bisericii noastre, de acele organe prin care Duhul Sfânt a
lucrat de la început, pentru ca să se propovăduiască în tot
pământul vestirea adevărului evanghelic...
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

În această zi slăvită şi cinstită, care este ziua prăznuirii
biruinţei ortodoxiei împotriva ereticilor potrivnici, mă mişcă
mărturisirea celui fără de vicleşug, a israelitului Natanael,
care recunoaşte „pe Cel despre care a scris Moise în Lege
şi profeţii” şi mărturiseşte zicând către Hristos Dumnezeu:
„Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel”. Aceasta este prima mărturisire a Ortodoxiei! Şi ce
este mai fericit, ce este mai folositor decât cuvântul despre
Ortodoxie, propovăduit în fiecare zi de către învăţătorul
ortodox ascultătorilor ortodocşi, ca să se înrădăcineze
mai adânc pomul sădit de Dumnezeu, pomul credinţei
în inimile credincioşilor, să fie adăpat cu apele curate ale
adevărului evanghelic şi să lăstărească mai mult roadele
nestricăcioase ale vieţii veşnice?... O, credinţă a creştinilor, dumnezeiască la început, dumnezeiască în creştere,
dumnezeiască în întărire, în întregime dumnezeiască! Tu
ai venit de la Dumnezeu, te-ai înmulţit de la Dumnezeu,
te-ai întărit de la Dumnezeu! Tu eşti învăţătura adevărată,
cine merge cu tine ajunge cu siguranţă în Rai! Creştine
ortodox, tu ai această datorie, să mulţumeşti de mii de
ori lui Dumnezeu, Care te-a făcut şi te-a născut într-o
asemenea credintă.
Un filozof din vechime, pentru trei lucruri, mulţumea
zeilor: în primul rând pentru că s-a născut bărbat şi nu
femeie (situaţia femeii în acele timpuri era foarte grea, asemănătoare cu a sclavilor, situaţie schimbată de învăţătura
creştină adusă de Mântuitorul Hristos), în al doilea rând
că era grec şi nu barbar, în al treilea rând că era filozof şi
nu neînvăţat. Şi tu ai datoria să mulţumeşti lui Dumnezeu
pentru trei lucruri, în primul rând că te-ai născut creştin
şi nu necredincios, în al doilea rând că eşti ortodox şi nu
eretic, în al treilea rând arată răbdare şi îţi voi spune în
partea a doua.
Credinţa este regula vieţii, aşa cum credem la fel
trebuie să şi vieţuim, pentru că altfel, dacă viaţa nu este
conformă cu credinţa, această credinţă este moartă şi nu
foloseşte la nimic: „Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva
că are credinţă şi fapte nu are? Oare credinţa poate să
mântuiască?... Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e
moartă în ea însăşi” (Iacov 2, 14-17). Şi Sfântul Ioan
Gură de Aur, tâlcuind acel cuvânt al lui Hristos: „Nu tot
cel ce-mi zice Doamne, Doamne; va intra în Împărăţia lui
Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui Meu”, spune: „Aici
vrea să arate că credinţa fără fapte n-are nici o putere,
lipsa faptelor arată mort trupul credinţei, căci nu lucrează
deloc. Şi omul care crede ca un creştin, însă nu vieţuieşte
precum un creştin, să nu nădăjduiască mântuirea! Aici
trebuie şi credinţă adevărată şi viaţă bună. Prin acestea
două omul poate să se mântuiască. Cu aceste două aripi
poate să zboare în Rai”.
Continuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1
Noi am văzut care este credinţa creştinilor, să vedem
acum care este şi viaţa lor. Credinţa creştinilor în început,
în creştere, în întărire, este în întregime dumnezeiască,
în învăţătură este întreagă adevăr, în lege este întreagă

sfinţenie. Dar care este viaţa creştinilor? Acest timp al
creştinilor care este? Aici nu ajung cuvintele ca s-o descriem, aici trebuie lacrimi ca să plângem. Imaginea aceea
pe care a văzut-o în visul său împăratul Nabucodonosor
ştim ce însemna. Avem sensul şi tâlcuirea ei în însăşi
Sfânta Scriptură, însă, în afară de aceasta, se potriveşte
şi în cazul nostru. Chipul acela avea capul de aur curat,
mâinile şi pieptul de argint, pântecele şi coapsele de
aramă, picioarele o parte de fier şi o parte de lut... Chipul
acela avea capul de aur curat. Şi viaţa creştinilor în primii
ani ai creştinismului avea la început capul din aur curat,
în virtute şi în sfinţenie. Arhiereii, preoţii, diaconii, ipodiaconii, călugării, toţi cei sfinţiţi împreună erau aur curat în
învăţătură şi în purtare. Erau aur curat la trup şi la suflet,
toţi străluceau prin faptele lor ca lumina adevărată, aşa
cum le-a poruncit lor Hristos: „Voi sunteţi lumina lumii”
(Matei 5, 14).
Mirenii erau la fel aur curat, prin înţelepciune, bătrânii
aur curat prin cuminţenie, tinerii prin feciorie, copiii prin
simplitate. Toţi creştinii aveau de aur mintea lor, nu cercetau altceva decât cele duhovniceşti şi cereşti. Toţi erau de
aur, prin limba lor nu rosteau cuvinte deşarte, osândindu-l
pe aproapele, ci rugându-se Îl preamăreau pe Dumnezeu.
Mâinile tuturor erau de aur, nu răpeau din iubire de arginţi
lucruri străine, ci le dăruiau pe ale lor ca milostenie. Toate
inimile erau de aur, nu-L iubeau decât pe Dumnezeu şi pe
aproapele. Pentru iubirea lui Dumnezeu erau întotdeauna
gata să-şi verse sângele lor în martiriu, pentru iubirea
aproapelui erau toţi o inimă şi un suflet. Capul de aur curat
înseamnă creştinii virtuoşi, sfinţi, adevăraţi creştini. După
aceea a urmat pieptul care era de argint şi s-a micşorat
şi cinstea. Argintul este preţios, dar nu ca aurul curat.
Odată cu trecerea timpului, s-a răcit acea credinţă fierbinte, virtutea creştinilor s-a micşorat, viaţa creştinilor era
bună, dar niciodată precum a primilor. Mai târziu a venit

pântecele de aramă şi a fost din ce în ce mai rău. A venit
atunci un alt mod de viaţă, mult mai scăzut decât cel dintâi
şi cel de-al doilea, obiceiuri dure şi grele... Dar la urmă, în
aceste timpuri nefericite, noi am ajuns la părţile cele mai
de jos ale chipului, la picioare, care sunt o parte de fier
şi o parte de lut, lucru care
înseamnă că am ajuns la o
stare netrebnică şi nu putem
să ajungem nici mai jos, nici
mai rău, căci o parte suntem
de fier şi o parte de lut. Suntem de fier fără strălucirea
virtuţii, ruginiţi din pricina
neştiinţei, învârtoşaţi din
pricina păcatului, suntem
lut prin purtările noastre,
prin faptele noastre necurate, fără valoare, fără preţ.
Răutatea noastră a ajuns
la culme, credinţa noastră
este creştinească, dar viaţa
este păgână...” (Predică la
Duminica întâia din Postul
Mare, a Ortodoxiei, a lui Ilie
Miniat, episcopul Calavritelor şi Cernicăi, Învăţătură
despre credinţă, Predici ale Sfinţilor Părinţi la Duminicile
de peste an, trad. Pr. Victor Manolache, Ed. Egumeniţa
şi Cartea Ortodoxă, 2009, pp. 410 - 424).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica întâi din Post, a Ortodoxiei,
Sf. Ev. Ioan 1, 43-51, 5 martie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL IV

1. Deci când a cunoscut Iisus că fariseii au auzit că El face
şi botează mai mulţi ucenici ca Ioan,
2. Deşi Iisus nu boteza El, ci ucenicii Lui,
3. A lăsat Iudeea şi S-a dus iarăşi în Galileea.
4. Şi trebuia să treacă prin Samaria.
5. Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape
de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său;
6. Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de
călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas.
7. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus
i-a zis: Dă-Mi să beau.
8. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca să cumpere
merinde.
9. Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu,
ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru
că iudeii nu au amestec cu samarinenii.
10. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut
de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie.
11. Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e
adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie?
12. Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov,
care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea şi fiii lui
şi turmele lui?
13. Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va
înseta iarăşi;
14. 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.
15. Femeia a zis către El: Doamne, dă-mi această apă ca să
nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot.
16. Iisus i-a zis: Mergi şi cheamă pe bărbatul tău şi vino
aici.
17. Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus i-a zis:
Bine ai zis că nu ai bărbat.
18. Căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi
este bărbat. Aceasta adevărat ai spus.
19. Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti prooroc.
20. Părinţii noştri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceţi
că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm.
21. Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici
pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui.
22. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia
ştim, pentru că mântuirea din iudei este.
23. Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători
se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de
închinători îşi doreşte.
24. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se
închine în duh şi în adevăr.
25. I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia care se cheamă
Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate.
26. Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine.
27. Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea
cu o femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o întrebi, sau: Ce vorbeşti
cu ea?
28. Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis
oamenilor:
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29. Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut.
Nu cumva acesta este Hristosul?
30. Şi au ieşit din cetate şi veneau către El.
31. Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Învăţătorule,
mănâncă.
32. Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi
nu o ştiţi.
33. Ziceau deci ucenicii între ei: Nu cumva I-a adus cineva
să mănânce?
34. Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce
M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui.
35. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul?
Iată zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele că sunt albe
pentru seceriş.
36. Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună roade spre viaţa
veşnică, ca să se bucure împreună şi cel ce seamănă şi cel ce
seceră.
37. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: Că unul este
semănătorul şi altul secerătorul.
38. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii
au muncit şi voi aţi intrat în munca lor.
39. Şi mulţi samarineni din cetatea aceea au crezut în El,
pentru cuvântul femeii care mărturisea: Mi-a spus toate câte
am făcut.
40. Deci, după ce au venit la El, samarinenii Îl rugau să
rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile.
41. Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui,
42. 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.
43. Şi după cele două zile, a plecat de acolo în Galileea.
44. Căci Iisus însuşi a mărturisit că un prooroc nu e cinstit
în ţara lui.
45. Deci, când a venit în Galileea, L-au primit galileenii, cei
ce văzuseră toate câte făcuse El în Ierusalim, la sărbătoare, căci
şi ei veniseră la sărbătoare.
46. Deci iarăşi a mers în Cana Galileii, unde prefăcuse
apa în vin. Şi era un slujitor regesc, al cărui fiu era bolnav în
Capernaum.
47. Acesta, auzind că Iisus a venit din Iudeea în Galileea,
s-a dus la El şi Îl ruga să Se coboare şi să vindece pe fiul lui,
că era gata să moară.
48. Deci Iisus i-a zis: Dacă nu veţi vedea semne şi minuni,
nu veţi crede.
49. Slujitorul regesc a zis către El: Doamne, coboară-Te
înainte de a muri copilul meu.
50. Iisus i-a zis: Mergi, copilul tău trăieşte. Şi omul a crezut
cuvântului pe care i l-a spus Iisus şi a plecat.
51. Iar pe când cobora, slugile lui, l-au întâmpinat spunându-i
că fiul lui trăieşte.
52. Şi cerea, deci, să afle de la ele ceasul în care i-a fost mai bine.
Deci i-au spus că ieri, în ceasul al şaptelea, l-au lăsat frigurile.
53. Aşadar tatăl a cunoscut că în ceasul acela a fost în care
Iisus i-a zis: Fiul tău trăieşte. Şi a crezut el şi toată casa lui.
54. Aceasta este a doua minune pe care a făcut-o iarăşi Iisus,
venind din Iudeea în Galileea.
bibliaortodoxa.ro
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Despre vindecare

Mulțimile, auzind că Iisus este în Capernaum,
L-au înconjurat pe dată, năvălind peste Dânsul
ca să-L vadă, să-L asculte, să asiste la vreo
minune. Însă casa în care a intrat Iisus era prea
mică. N-au intrat toți, așa că au umplut curtea,
au blocat ușile, au stat în dreptul ferestrelor, ca
să-L audă grăind „cuvântul lui Dumnezeu.”
Deodată au apărut patru inși ducând pe o
targă, un pat, pe un slăbănog, un om paralizat.
Îl știau că tămăduiește pe bolnavi și când au

auzit că este în părțile lor, au vrut să profite din
plin. Nutrea în ei speranța că va fi vindecat. Văzând că nu pot intra pe ușă, au urcat pe scara
exterioară care duce pe acoperiș, ducându-l și
pe cel bolnav.
Casele din Orient au acoperișuri drepte, ca
niște terase, și astfel desfăcându-l, l-au introdus
pe cel bolnav în casă, cu patul său cu tot. Fapta
lor l-a impresionat pe Mântuitorul, care „văzând
credința lor”, i-a zis bolnavului: „Fiule, ți se iartă
păcatele.” Între cei mulți erau prezenți și cărturarii care, ascultându-L, voiau să-L încurce în
cuvânt. Așa au început să gândească: „De ce
grăiește acesta hule? Cine poate să ierte păcatele, decât numai Dumnezeu?” Mântuitorul le-a
răspuns gândurilor lor cu voce tare: „Ce este mai
ușor? A zice slăbănogului: Ți se iartă păcatele?
Sau a zice: Scoală, ia-ți patul tău și umblă?”
Domnul n-a stat să aștepte răspunsul lor, ci
le-a arătat pe loc că amândouă, și iertarea păcatelor, și vindecarea, erau în puterea Sa și că
erau legate una de alta. Omul s-a ridicat, și-a
luat patul și a ieșit, de data aceasta pe ușă, în
văzul tuturor. Toți L-au aclamat, văzuseră încă o

minune în fața ochilor lor. Cel venit pe un pat și
adus de prieteni, mergea acum în văzul tuturor
sănătos și iertat de păcate. Toți preamăreau
pe Dumnezeu, pentru că nimeni nu mai făcuse
astfel de minuni în Israel.
Mântuitorul a fost foarte mișcat de credința și
generozitatea celor patru. Lucrul acesta scoate
în evidență marea valoare a rugăciunii pentru
alții. Este dovada sentimentului de comuniune,
de frățietate, de răspundere a unora pentru alții.
Suntem învățați că toți ne suntem
datori unii altora. Câte nu suntem
datori? Ne cresc părinții, ne învață
dascălii și profesorii, avem pe masă
pâinea pentru care a curs multă
sudoare.
Domnul apreciază grija, credința
și rugăciunea pe care le avem pentru
semenii noștri. Pentru fapta celor
patru merită toată lauda.
Bolnavul a primit lucrul cel mai
important: iertarea păcatelor. Când
au venit la Domnul nu se gândeau la
păcate, voiau să-l vadă pe tovarășul
lor vindecat și să meargă. Dar Iisus
a tratat mai întâi cauza bolii: păcatul.
În cuvintele Domnului și în iertarea păcatelor trebuie să vedem taina vindecării trupești. Cărturarii
n-au văzut aceasta și s-au scandalizat. Când Fiul
Omului le-a arătat legătura dintre păcat și boală,
a mai făcut o minune: i-a vindecat pe cărturari de
orbirea sufletească. De aceea, amintirea faptelor
acestora ne-a fost păstrată de Evangheliști până
astăzi, nu numai pentru a ne relata întâmplarea
cu paraliticul, ci și pentru a da o lecție cărturarilor
prezenți la minune.
Domnul S-a străduit întotdeauna să arate că
învățătura Sa despre Dumnezeu, despre Sine și
despre oameni se înscrie în canoanele gândirii
celei adevărate, în canoanele gândirii logice.
Puterea, despre care ei spuneau că o are doar
Dumnezeu, a dat-o Mântuitorul mai târziu Apostolilor: „Cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, și
cărora le veți ține, vor fi ținute.” (Ioan 20, 22-23)
Până la Hristos, o astfel de dezlegare nu exista,
iertarea era rezervată numai lui Dumnezeu.
Cărturarii erau în logica vechitestamentară
și apărați de ea, dar Iisus voia să le predea o
învățătură nouă, care nu o excludea pe a lor,
chiar o confirmă, căci Dumnezeu iartă. El voia ca
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ei să deducă cine era El, Fiul lui Dumnezeu, care
iartă păcatele. Pentru aceasta Iisus a legat iertarea păcatelor de vindecare. Iertarea păcatelor nu
se poate controla, vindecarea este controlabilă
pe loc. Slăbănogul s-a ridicat și asta a confirmat
încă o dată spusele Mântuitorului. Omul a simțit
din nou forță în mușchii săi, în corpul său, și-a
simțit trupul restabilit, vindecat, înnoit, s-a ridicat,
a ieșit afară uluit de ceea ce i se întâmplase,
învăluit de entuziasmul celor care-l vedeau și
care „slăveau pe Dumnezeu.”
Peste toți care participaseră ca martori la minune, poate chiar și peste cărturari, s-a așternut
supunerea. Acum nu s-a mai putut face decât
un singur comentariu: niciodată n-am văzut
asemenea lucruri!
Prin vindecare, Domnul Și-a justificat dreptul
de a ierta păcatele. Parcă i-ar fi întrebat: dacă
am putut să vindec, înseamnă că am avut dreptul
de a ierta păcatele? E logic? Desigur. E o probă
prin fapte. Iisus n-a ezitat niciodată să-Și probe-
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ze afirmațiile prin fapte. După Înviere S-a lăsat
pipăit de Sfântul Apostol Toma: „Pune degetele
tale în coasta Mea…” Pe Toma l-a lăsat să se
convingă prin fapte. Logica lui Iisus ne arată că
El este Dumnezeu, Care iartă și vindecă.
Este o lecție pe care ne-o dă și nouă având
ca scop să ne pregătească sufletește pentru cea
mai mare demonstrație pe care ne-o va face la
capătul acestei perioade de post: Învierea Sa din
morți. Și după cum mulțimea l-a văzut pe paralitic
umblând și bucurându-se din nou de viață „și slăvea” pe Dumnezeu, așa să fie și pentru noi, bun
prilej de a aduce slavă lui Dumnezeu, căci Fiul
Său, Mântuitorul nostru a venit la noi și pentru
credința noastră ne iartă păcatele, ne vindecă și
izbăvește din moarte sufletele noastre. Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a II-a din Post, a Sf.
Grigorie Palama, Sf. Ev. Marcu 2, 1-12, Vindecarea slăbănogului din Capernaum, 12 martie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

POESIS

Dumitra GROZA

Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

(17 martie)

A trăit în Roma veche
Un bărbat dreptcredincios,
Foarte bogat şi de bun neam,
Un om drept şi mărinimos.

Văzând credința şi bunătatea lor,
Dumnezeu S-a milostivit
Şi după ani de așteptare,
Un minunat prunc le-a dăruit.

În sufletul lui s-a aprins
Dorința de-a trăi frumos,
Într-o dulce desfătare
A credinței în Hristos.

Acesta era patricianul
Eufimian, un înalt dregător
De la cârma împărăției,
Însă nu avea moștenitor.

Ca rod al rugăciunii lor,
Cu multe calități l-a înzestrat
Şi pentru mântuirea multora,
Cu har l-a binecuvântat.

Renunțând de bunăvoie,
De la bucate-alese s-a-nfrânat,
Iar pe sub hainele lui scumpe,
Cu-o haină aspră s-a-mbrăcat.

Împreună cu (soția) Aglaida,
Din suflet își doreau copii,
Să-şi întregească familia
Şi să le-aducă bucurii.

Părinții l-au botezat Alexie
Şi cu toţii s-au veselit,
Iar pentru această mare împlinire
Domnului I-au mulțumit.

Să nu-şi supere familia,
A primit să se logodească
Cu-o fecioară de neam împărătesc
Şi să se căsătorească.

Pentru averile pământești,
Aveau şi slugi nenumărate,
Ce erau cu brâie de aur încinse
Şi cu haine de mătase îmbrăcate.

Cu multă dragoste l-au crescut
Întru credința cea dreaptă;
Alexie, primii ani i-a petrecut,
În această familie înțeleaptă.

În Biserica Sfântului Bonifaciu,
Cu mireasa a fost cununat
De către cinstiți arhierei,
Dar în noaptea nunții a plecat.

Îl iubeau mult pe Dumnezeu
Şi-şi foloseau cu grijă bogăția,
Hrănind bolnavi, văduve, orfani;
Uşurându-le sărăcia şi supărarea.

La vârsta de 6 ani, părinții,
L-au şi dat la învățătură:
Gramatica, retorica,
Mai ales Sfânta Scriptură

Intrând în camera miresei,
Chiar înainte de culcare,
Brâul scump şi inelul de aur
I le-a oferit ei spre păstrare.

Puneau trei mese pe zi,
Pentru cei ce-aveau nevoie,
Iar Eufimian mânca după-amiază,
Înfrânându-se de bunăvoie.

Şi cărțile bisericești,
Repede-au fost asimilate,
Iar învățăturile desprinse
Au fost curând asumate.

S-a schimbat în haine simple,
Bani şi multe bijuterii a luat
Şi-ntr-o mare discreție,
A ieșit afară din palat.

În fața lui Dumnezeu şi a oamenilor,
Mult de tot el se smerea,
Iar despre binefacerile primite
De la Domnul, spunea că nu le merita.

La gândul vieții veșnice,
S-a umplut de înțelepciune
Şi toate bogățiile pământești,
I se păreau deșertăciune.

A luat o corabie spre Laodiceea,
Departe, către răsărit,
Şi mergând spre Mesopotamia,
În cetatea Edesa a sosit.
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Alexie s-a închinat cu bucurie
Chipului cel nefăcut
Al Domnului Iisus Hristos,
Când cu ochii lui L-a văzut;

La țărm, a aflat o corabie,
Ce spre Cilicia mergea,
Şi vrând să ajungă-n cetatea
Sfântului Pavel, s-a urcat în ea.

Nădăjduia că prin răbdare
Şi-ai lui se vor mântui
Şi-n Împărăția cea de sus,
Cândva, se vor întâlni.

Chip ce fusese trimis înainte de patimi,
Chiar de Domnul nostru Iisus
Lui Avgar, domnul Edesei,
Acesta bucurându-se nespus.

Aici, în Tarsul Ciliciei,
Nimeni nu l-ar fi cunoscut
Şi voia ca în anonimat,
Timpul rămas, să-l fi petrecut.

Deși era de multe ori,
Batjocorit şi umilit
De slugile tatălui său,
Nicicând nu s-a necăjit.

Simțind că aici îi este locul,
A rămas ca un necunoscut
Lângă biserica Născătoarei,
Apoi, bijuteriile le-a vândut.

Numai că Bunul Dumnezeu,
Lui Alexie, alt sălaș i-a pregătit
Şi printr-o mare furtună,
În Cetatea Romei a nimerit.

Dimpotrivă, îi ierta,
Văzând el ca pe-o-ncercare,
Pe care-o putea învinge
Prin iubire şi răbdare.

Banii i-a împărțit săracilor
Şi s-a îmbrăcat ca un cerșetor;
Se ruga ziua şi noaptea,
Cerând Domnului ajutor.

Atunci a hotărât să petreacă,
Tot ca un necunoscut,
Dar în casa părinților săi,
Fără să fie de cineva știut.

Îi iubea pe cei sărmani
Şi de bine îi sfătuia,
Le dăruia celor bătrâni,
Tot ce el agonisea.

Întotdeauna mânca post,
Doar pâine şi apă gusta,
Iar celelalte bunătăți primite,
Celor bătrâni le împărțea.

Cunoscând pe tatăl său
Ca de săraci şi străini iubitor,
I-a ieșit întru întâmpinare,
La prânz, cerându-i ajutor.

Pentru viața lui curată
Şi lepădarea de sine,
A luat din lumea asta,
Numai facerea de bine.

În toate Duminicile,
Cu Tainele Domnului Hristos,
Smerit, se împărtășea
Spre al sufletului folos.

Fără să mai stea pe gânduri,
Deși nu l-a recunoscut,
Tatăl s-a oferit să-l ajute,
Gândindu-se la fiul pierdut.

Bunul Dumnezeu l-a iubit
Pentru sufletul său minunat
Şi înainte de sfârșit,
Pe Sfântul Alexie l-a înștiințat.

Stătea cu faţa-n jos plecată,
Dar gândul, sus, la Dumnezeu,
Şi de atâta înfrânare,
Mult slăbise trupul său.

A poruncit să-i facă o căscioară
Chiar la porțile palatului,
De unde el putea să-l vadă
Zilnic, amintindu-i de fiul lui.

Aflând că-i chemat la Domnul,
Tare mult s-a bucurat:
A așternut pe hârtie,
Modul în care de-acasă a plecat,

Frumusețea lui se vestejise,
Doar pielea şi oasele se vedeau,
În credinţă, mai mult se întărise,
Şi numai la cele de sus cugeta.

Se mângâia şi Alexie cu gândul,
Chiar de-i vedea întristați,
Că sunt bine, sănătoși,
Deși mereu nemângâiați.

Rugându-i pe părinți să-l ierte
Pentru mâhnirea provocată,
Când i-a părăsit, în taină,
Chiar după nuntă, îndată.

Era de nerecunoscut
Atât de mult se transformase;
Ochii i se adânciseră,
Iar privirea i se întunecase.

Din porunca tatălui,
O slugă s-a angajat
Să aibă grijă de el,
Dându-i mâncare de la palat.

Papa Inocențiu (402-417),
Într-o zi când a slujit
În biserica Sfinților Apostoli,
Un glas din Altar a auzit.

Rugăciunea lui se înălța
Ca o tămâie cu bun miros,
Care de-a pururea urca
La Domnul Iisus Hristos.

Primea mâncare zi de zi,
Dar cu puțin se-ndestula;
Restul dădea la săraci,
Pe care, cu dragoste, îi ajuta.

Era atunci prezent la slujbă
Şi împăratul Onorie (395-423)
Auzind minunatul glas,
Toți au prins să se sperie.

Pentru viața îngerească
Domnul l-a iubit mereu
Şi l-a făcut cunoscut printr-un glas:
„Aduceți pe omul lui Dumnezeu.”

Cu înţelepciune-i sfătuia,
Ca povara sărăciei să o poarte
Prin credinţă şi răbdare;
Putând mai ușor să-o suporte.

„Căutați pe omul lui Dumnezeu”
Şi-n toată Roma l-au căutat;
Au făcut priveghere de toată noaptea,
Dar nici atunci nu l-au aflat.

Şi s-a aflat, de-atunci, la mulţi,
Viața lui cea îngerească,
Dar Sfântul Alexie a fugit,
De slava deșartă, omenească.

A petrecut aici multă vreme;
Șaptesprezece ani în modestie,
Împărtăşindu-se Duminicile,
Cu gândul la veșnica împărăție.

„În casa lui Eufimian căutați”
S-a auzit din nou glasul sfânt;
Au rămas toți stupefiați
Şi n-au mai spus un cuvânt.

Stătuse șaptesprezece ani
În smerenie şi iubire;
Susținea pe cei neajutorați,
Dar nu își dorea cinstire.

Nu doar pentru el se ruga,
Ci pentru toată omenirea
Şi pentru părinți şi mireasă,
Ca toți să obțină mântuirea.

Au pornit ei spre castel
Investigându-i pe servitori;
Dumnezeu l-a luminat
Pe unul din slujitori.

Pentru a nu-şi lua plata sa
De la oameni, aici, pe pământ,
A plecat din cetatea Edesa,
Cu nădejdea-n Domnul Sfânt.

Se întrista adeseori,
Văzându-i pe-ai lui suferind,
Dar dragostea pentru Părintele
Ceresc, îi era mereu în gând.

Spunându-i lui Eufimian,
Că cel de care se îngrijește,
După porunca dată lui,
Pare că se potrivește:
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Că el se roagă neîncetat,
Duminica se împărtășește,
Mănâncă doar pâine şi apă
Şi pe toți oamenii îi iubește.

Au înțeles, atunci cu uimire,
Cine era cu-adevărat;
Alexie, fiul lui Eufimian
Şi pe Dumnezeu au lăudat.

Orbii-şi recăpătau vederea,
Leproșii se curățau,
Diavolii intrați în oameni,
Prin Sfântul Alexie se izgoneau.

Eufimian când a intrat
În cameră şi l-a descoperit,
Cu stupoare a observat,
Chipul lui cel strălucit.

Alexie a plecat la ceruri (17.03.411)
Încărcat de fapte bune;
Plâns de părinți şi mireasă,
De papă şi-ntreaga lume.

Bunul Dumnezeu a arătat,
Căile multe şi minunate,
De sfințenie ale celor
Care renunță la păcate.

Faţa-i era ca de înger,
Iar în mână ținea strâns,
O scrisoare îndrăgită
Şi vrând să o ia, nu i-a permis.

Sfintele Moaşte-au fost puse
Într-un sicriu minunat;
Duse-n biserica cea mare
Şi mii de oameni i s-au închinat.

Cu toţii să ne smerim
Şi pe Domnul să-L urmăm;
Blânzi cu inima să fim
Şi cele înalte să lucrăm.

Făcând ei o rugăciune,
Degetele s-au slăbit,
Iar Aetie, arhivarul,
Hârtia scrisă a citit.

Racla s-a umplut de mir curat,
Iar bolnavii care se ungeau,
Cu toţii s-au vindecat
De orice boală sufereau:

Că nimic în astă lume
Nu este mai valoros,
Decât sufletul smerit,
Iubit de Domnul Hristos.

Despre Sfânta Cruce!

În această zi, Sfânta noastră Biserică pune
înaintea tuturor celor credincioşi Sfânta Cruce pe
care S-a răstignit Domnul nostru Iisus Hristos făcând izbăvire a tot neamul, ca să ne închinăm cu
bucurie, pentru că mare folos şi izbândă dobândim noi prin cruce. Acest lucru s-a făcut mai întâi
pentru a ne pregăti de momentele ce vor urma în
săptămâna Sfintelor Pătimiri, când vom vedea cu
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atât mai mult acum, când vrem să ne apropiem
mai mult de Dumnezeu, încercând să biruim poftele trupului, ne trebuie ajutor şi armă împotriva
vrăjmaşilor noştri nevăzuţi, ca să biruim şi să
ne întărim împotriva vicleşugurilor şi amăgirilor
diavoleşti.
Sfântul Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei
se întreabă: Ce alt ajutor avem de la Dumnezeu
mai mare decât Sfânta Cruce,
sau ce armă mai straşnică vrăjmaşilor noştri decât Cinstita
Cruce? Crucea este diavolilor
rană şi izgonire. Crucea este
laudă şi bucurie a toată lumea,
căci cu dânsa biruind puterea
vrăjmaşilor săi, se bucură şi se
veselesc oamenii. Crucea este
mucenicilor mărire şi laudă,
că şi-au făcut cruce şi au băut
otravă, şi în foc au intrat, şi la
lei au fost aruncaţi şi puterea
Sfintei Cruci de toate acestea
i-a izbăvit. Şi otrava s-a îndulcit,
şi focul s-a stins, şi gurile leilor
înfometaţi s-au închis. Crucea
ochi duhovniceşti, prinderea, legarea, chinurile, este hrană sihaştrilor, căci făcându-şi cruce se
răstignirea şi îngroparea Mântuitorului.
satură sufletul lor de darul dumnezeiesc şi pentru
Sfânta Cruce ne întâmpină astăzi pentru ca să aceasta unii dintre ei nu am mâncat câte 40 de
ne pregătim, să ne curăţim cu ajutorul postului, zile, alţii şi mai mult. Această armă, zice Domnul
al rugăciunii şi al faptelor bune, să fim destoinici nostru Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie de asa prăznui pătimirile Domnului nostru Iisus Hris- tăzi, să o luăm asupra noastră, de grăieşte aşa:
tos, care au adus Învierea Sa şi prin ea iertarea Cel care voieşte să vină după Mine să se lepede
păcatelor şi învierea noastră. Apoi creştinii se de sine, adică de toată voia sa cea lumească, şi
închină Sfintei Cruci pentru că în vremea Sfân- să-şi ia crucea sa.
tului Post şi nu numai în timpul postului, dar cu
Continuare în pagina 8
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Despre Sfânta Cruce!

Urmare din pagina 7
„Să nu se întristeze nimeni dintre cei care se
hrănesc cu postirea, nici să-şi schimbe aspectul
feţei cu expresia întunecată a durerii. Să venim la
răsăritul Sfintei Cruci şi să ne luminăm, şi feţele
noastre nu se vor ruşina. „Şă se însemneze peste
noi lumina feţei Tale, Doamne” (Psalmul 4, 7) şi
feţele noastre vor străluci precum soarele şi atunci
demonii cei întunecaţi vor pleca departe de noi,
neputând să ne privească în faţă... prin arătarea şi
închinarea Sfintei Cruci, să se sfinţească ochii şi
buzele noastre aşa cum privim şi sărutăm instrumentul creat de Dumnezeu al mântuirii noastre.
Între timp, să îndrăznim să mergem cu mintea
în Raiul cel mult desfătat al Edenului. Este sigur
că sabia de foc ne va îngădui, de vreme ce s-a
însemnat asupra noastră pecetea lui Hristos,
deoarece este cinstită în chip absolut lumina
feţei Stăpânului. Mai ales îşi va schimba pentru
puţin firea ei învăpăiată şi ameninţătoare, întruna luminoasă şi paşnică. Pentru că, într-adevăr,
Stăpânul Hristos nu S-a înălţat pe Cruce ca să
judece lumea, ci ca să ţintuiască pe lemn zapisul
păcatelor noastre şi să şteargă vechile noastre

păcate cu Preasfânt Sângele Său. Şi sabia de foc
îşi va întoarce spatele înaintea noastră deoarece, de dragul nostru, Stăpânul Hristos şi-a arătat
spatele Lui biciuirilor. Iarăşi, nu ne va privi ca pe
slugi netrebnice şi vrednice de dispreţ, deoarece
ştie că toţi am fost vindecaţi de rănile lui Hristos şi
că, oricâte stigmate ne-a pricinuit vrăjmaşul, le-a
luat pe toate asupra Lui, Cel Unul fără de păcat.
Dar nici cel puţin nu ne va împiedica. Şi aceasta
din mai multe motive, în principal însă pentru că
gurile credincioşilor sunt pline de harul cântărilor
Crucii şi de slava Celui răstignit. Dimpotrivă, ne
va săruta cu sărutare sfântă, datorită credinţei şi
devotamentului nostru faţă de Stăpânul comun,
Domnul nostru Iisus Hristos.” (Predică la Duminica a treia, din Postul cel Mare, a închinării Sfintei
cruci, a Sfântului Gherman I, patriarhul Constantinopolului, Cuvânt la închinarea Sfintei şi de viaţă
Făcătoarei Cruci, la vremea înjumătăţirii Postului,
op. cit., pp. 440-441)
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a III-a din Post, a Sfintei
Cruci, Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1; 19 martie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Păhărelul cu nectar

Povestea celor trei fluturi

Scrisă de Anca pe 17 martie 2017

Erau odată trei fraţi fluturi, unul alb, unul roşu şi
unul galben. Cei trei dansau cât era ziua de lungă
în jurul florilor din grădină, se jucau voioşi în lumina
soarelui şi nu se plictiseau nicio clipă pentru că erau
foarte fericiţi.
Într-o zi a venit o ploaie torenţială şi le-a udat
aripile frumoase. Cei trei fluturi au zburat spre casă,
însă au găsit uşa închisă. Aşa că au fost nevoiţi să
rămână în ploaia care reuşise să îi ude foarte tare.
Fraţii fluturi au pornit în căutarea unui adăpost şi
au zburat către o lalea roşie cu dungi galbene: „Draga
noastră lalea, poţi să îţi deschizi petalele şi să ne laşi
să ne adăpostim între ele până trece furtuna?”
Laleaua le răspunde: „Cel roşu și cel galben pot
intra, pentru că sunt ca mine, dar cel alb nu.”
Cei doi fraţi galben şi roşu îi spun: „Dacă fratele
nostru alb nu se poate adăposti între petalele tale,
atunci și noi vom rămâne în ploaie, cu el.”
Afară ploua tot mai tare, iar fluturaşii erau tot mai
uzi, aşa că şi-au luat zborul spre un crin alb căruia
i-au spus: „Poţi să îţi deschizi floarea pentru a ne

adăposti şi noi de ploaie?”
Crinul răspunde: „Fluturele alb poate intra la
adăpost, pentru că este ca mine, dar cel roşu și cel
galben vor rămâne afară, în furtună.”
Fluturele alb spune: „Dacă nu ne primeşti pe toţi
trei, atunci eu voi rămâne în ploaie alături de fraţii
mei. Mai bine rămânem în furtună decât să stăm
despărţiţi.”
Astfel, cei trei fluturi şi-au luat zborul.
Dar soarele, care se afla în spatele unui nor, a
auzit totul, şi ştia că sunt trei fraţi buni care au rămas uniţi chiar şi în faţa unei furtuni care aproape
îi nimicise.
Aşa că a ieşit dintre nori, a alungat ploaia şi a început să strălucească cu putere deasupra grădinii.
Soarele a uscat aripile celor trei fluturi şi le-a încălzit trupurile fragile. Cei trei fraţi şi-au reluat imediat
joaca şi au dansat în jurul florilor din grădină până
seara. Apoi au fugit spre casa lor unde au găsit, de
această dată, uşa larg deschisă.
Sursa: www.anidescoala.ro
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Vindecarea fiului lunatic
Duminica a IV-a din Post este închinată unuia
din sfinții ostenitori ai vieții creștine: Sfântul Ioan
Scărarul. Se mai numește și Duminica Sfântului
Ioan Scărarul. Biserica l-a așezat în calendar
pentru a ne sugera să-l amintim credincioșilor
ca pe un model de creștin realizat.
În al doilea rând, Biserica ne readuce în
amintire Evanghelia după Marcu, în care ni se
istorisește una din importantele minuni ale Mântuitorului. În al treilea rând, tipicul Bisericii indică
să se citească astăzi și textul Fericirilor.
Cinstim astăzi figura unui mare ascet, viața
lui de peste 70 de ani pe care și-a închinat-o lui
Dumnezeu, cu post și rugăciune, în care n-a

9

pe care i-a trăit Mântuitorul pe pământ, timpul în
care Și-a propovăduit învățătura. A ales să scrie
„Scara” mai mult pentru monahi, căci ei și-au ales
să ducă o luptă duhovnicească deosebită, cu ei
însuși, cu relele și păcatele din ei. „Scara” este
valabilă pentru toți, chiar dacă este scrisă pentru
monahi, căci toți trebuie să realizăm virtutea. Ea
ne învață că trebuie să fim în toate începători,
căci nu putem urca dintr-o dată la virtutea cea
mai înaltă, dar nici dacă ajungem acolo să le
lăsăm pe cele mai mici.
Ce este interesant la această lucrare a sa
este faptul cum a putut realiza acest Părinte
din secolul al VI-lea o scriere care să sesizeze
și să analizeze cu infinite
amănunte cele mai subtile
mișcări ale sufletului omenesc și cum a prescris metode care pot dirija sufletul
de la rău la bine.
Cartea „Scara” a intrat în
zestrea spiritualității ortodoxe românești din momentul
în care Varlaam a tradus-o în
limba română. El a dat-o spre
meditație tuturor călugărilor
din Țările Române. Așadar
acest sfânt se impune ca un
model de desăvârșire, iar
scrierile sale ne invită să ne
folosim de ele pentru a urca
pe treptele virtuților. Dintre
făcut altceva decât să-și ușureze sufletul, în așa toate cărțile de viață virtuoasă, „Scara” este cea
fel încât să se apropie cât mai mult de Dumne- mai populară, cea mai răspândită.
zeu. S-a născut în a doua jumătate a secolului
Cea de-a doua temă a duminicii tratează o
al VI-lea, trecând la cele veșnice la mijlocul se- minune a Mântuitorului când a vindecat pe tânăcolului al VII-lea. Născut probabil în Palestina, rul stăpânit de duh rău. Dus la Apostoli de către
a trăit în apropierea Muntelui Sinai, de aceea tatăl său, acesta nu a putut fi vindecat. Ajuns în
se mai numește și Sinaitul. I se mai spune și fața Domnului, tatăl dă explicații despre starea
Ioan Scolasticul pentru că a fost un mare sfânt fiului său și aude cuvintele: „De poți crede, toate
cărturar, și Scărarul după numele cărții Scara, sunt cu putință celui ce crede.” La auzul lor, tatăl
scrise de el. De fapt, Scara l-a făcut cunoscut rostește cuvintele rămase célèbre în istoria Biîn lumea creștină. În afară de această lucrare și sericii: „Cred, Doamne, ajută necredinței mele!”
de multele sale nevoințe, nu se cunosc foarte Credea și nu credea. Credea îndoielnic. Dar oare
multe lucruri despre el. Viața sa smerită a rămas noi avem mai multă credință decât tatăl din Evanmereu ascunsă.
ghelie sau până la măsurarea minunii ce avea
„Scara” strălucește ca o mare lucrare creștină să vie? Nu pentru că ne îndoim, ci pentru că ne
care tratează în cele 30 de capitole sau de trepte dăm seama că nu avem credință cât un grăunte
ale vieții creștine norme de viețuire ale devenirii de muștar care să mute și munții din loc.
întru desăvârșire. Și-a ales numărul 30 după anii
Continuarea în pagina 10
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare
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Vindecarea fiului lunatic

Urmare din pagina 9
Trăim ca Apostolii drama neîmplinirii, drama
de a nu putea face nimic pentru copil. Credința
nu este știință, este o biruință de fiecare clipă a
îndoielii din sufletele noastre. Apostolii nu puteau
face minuni pentru că nu primiseră pe Duhul
Sfânt, după aceasta și ei au făcut minuni.
„Necredința” celui care avea „credință” n-a
fost o piedică pentru ca Domnul să-i izbăvească
fiul. Chiar și așa Iisus i-a luat-o în considerare, a
primit-o și i-a ascultat rugăciunea. Dacă s-a putut
ruga, în rugăciunea lui era credință. Așadar în
rugăciune trebuie să intrăm în orice împrejurare, chiar și atunci când ni se pare că ne-a slăbit
credința. „Toate sunt cu putință celui ce crede”,
chiar și acelora care au credință ca a tatălui din
Evanghelie.
Al treilea subiect tratează „Fericirile.” Mântuitorul le vede ca pe un pas înainte spre fereastra
unei speranțe, pe care înțelepții cei vechi n-au
văzut-o. Epictet, un filozof profan, deși a trăit în
epoca creștină, sfătuia la împăcare cu soarta și
spunea „să le lăsăm pe cele din afara putinței
noastre în voia mersului universului.” În gândirea lui Iisus lucrurile nu pot rămâne în eternitate
strâmbe, fără speranța unei mângâieri a biruinței

Zidire

Prin fapte mă zidesc a doua oară
Şi urc sau mă cobor pe-a vieții scară,
Şi-s creator de bine şi frumos,
Doar dacă sunt pe calea lui Hristos.
Şi alte cărămizi pentru zidire nu-s
Afară de iubirea Domnului Iisus.
Kenoza cea smerită, chemată-n ajutor
Mă-apropie prin Har de Bunul Creator.
Pe cei ce s-au pierdut de Dumnezeu,
Nu-i tolera, indiferent ca un ateu,
Mai bine prin cuvânt, fii biciul lui Iisus
Şi-i îndreptează, de ai ceva de spus.

adevărului. Iisus nu învață despre destinul orb
așa cum grăiau filosofii, ci promite biruință asupra destinului. De aceea cei săraci cu duhul,
cei blânzi, cei milostivi, cei curați cu inima sau
prigoniți pentru dreptate nu numai că vor fi fericiți,
dar sunt fericiți de acum, prin credință.
Promisiunea lui Iisus este cu totul neașteptată,
nicio lege omenească sau religioasă, până la
El, n-a imaginat-o. Nimeni n-a adus o astfel de
mângâiere sufletească așa cum a adus Iisus.
Pe lângă „Fericiri” mai spune: „Bucurați-vă și
vă veseliți!” Diavolul este „duhul întristării”, Iisus
este „duhul bucuriei.” Bucurați-vă de viață, de
tot ceea ce vă dă Dumnezeu, de speranță în
bine, bucurați-vă de Hristos Domnul. Cuvintele
Sale să sune mereu în urechile noastre, să sune
în viața noastră și de acum încolo și îndemnul
„Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă
este în ceruri.” Amin.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a IV-a din Post,
a Sfântului Ioan Scărarul,
Sf. Ev. Marcu 9, 17-32, Vindecarea fiului
lunatic, a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12,
Predica de pe munte – Fericirile, 26 martie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Paza Sufletului

de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul

Singur lucrul meu din lume
Este mântuirea mea
Dacă eu nu văd de dânsa
Cine altul va vedea?

Nu cunosc apoi nici chipul
Întru care voi muri:
Pocăit sau încă slugă
La păcat mă voi găsi?

Trup şi suflet dimpreună
De la Domnul mi s-a dat,
Deci eu singur voi da seamă
Pentru cele ce-am lucrat.

Dacă nu mor fără veste
Boala mă va anunța;
Dar cu greutatea bolii
Voi putea a mă-ndrepta?

Lucrul mântuirii mele
Este pentru veșnicie
Şi nu este dat a-l face
Decât numai singur mie.

Mintea mea de mai lucrează
Dar cutremurul de munci,
Îi mai dă răgaz să cerce
Viața mea de pân-atunci ?

Hotărârea este dată:
„Trebuie ca să mor!”
Nu știu când, poate chiar mâine
Sau în ceasul viitor.

Poate inima atunci
Să se moaie de căință,
Dar la cuget mă încurcă
Câte am pe conștiință.

Poate unde dorm acum,
Poate unde stau, afară
Sau în casă, sau pe drum.

Împrejurul meu atuncea
Frații mei vor sta plângând;
Alții vor să iscodească
Despre banii de comând!

Dar nu uita obolul, iubirea ta s-o lași,
Precum Hristos, crucificat pentru vrăjmași,
Că osteneala cea dreaptă, spre zidire,
După asta nu știu locul:
E prin iertare, slujire şi iubire.
Radu Cârstoiu Arbore,
02.10.2016, Târgu-Jiu
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De voi fi cumva cu stare,
Ei vor folosi momentul
Să mă-ntrebe, mai cu seamă,
Dacă-i gata Testamentul!

Mă gândesc că după moarte
Trupul meu va fi sluțit,
Nemișcat, fără simțire
Cu miros nesuferit!

Dacă este hotărâre
Ca să merg la fericire,
Îngerii, cu bucurie,
Vor veni spre însoțire.

Poate ei cu grija asta
Vor uita să dea de știre
La părintele Duhovnic
Pentru Sfânta spovedire!

La biserică ducându-l
Preoții cu rugăciune,
Pogorî-se-va în groapă
Să devie putrejune!

Iar de nu se află scrise
Fapte vrednice de milă,
Demonii, la întuneric,
Mă vor stăpâni cu silă!

Va veni şi el la urmă
Să mă-ntrebe de păcate,
Dar se leagă poate limba
Şi nici mintea nu mai poate.

Pomenirea lui cu sunet
Va să piară de pe lume
Şi cu vremea, pământenii,
Vor uita de al meu nume.

Vai de ticălosul suflet
Care-n iad se osândește
Chin mai mare este gândul
Că „în veci NU SE SFÂRŞEŞTE”

Căci mai mult pe altă lume
Cugetarea mea va fi
Şi căința mea atuncea
Nu știu cum se va primi!

Iată cum se trece slava
Trupului de pe pământ
De a căruia plăcere
Toată viața mă frământ.

Când va fi aproape vremea
Judecății viitoare,
Vor fi semne mari în lună
Şi în stele şi în soare.

Arătări îngrozitoare
Ochii mei atunci văzând,
Nici nu știu când iau în gură
Sfintele ce mi-or fi dând!

Deci mereu să iau aminte
La tot pasul meu din viaţă,
Căci atârnă mântuirea
Chiar din clipa cea de față!

Judecata va să vină
Ca un furt fără de veste
Şi fiind noi în păcate,
Pocăință nu mai este!

Ca să-mi fie moartea bună,
Eu să pregătesc acum
A virtuților merinde,
Să le am atunci pe drum!

O, Preamilostive Doamne,
Să nu lași până-n sfârșit
Să amân eu pocăința
Cel prea mult ticăloșit!

Râu de foc va arde totul
Oamenii şi împărății
Dobitoace, pești şi păsări
Cu tot felul de stihii!

Să-mi adun acum, din vreme,
Cele ce voi socoti,
Că la ziua de pe urmă
Nu le pot agonisi.

Pomenirea despre moarte
(Glasul trâmbiței de-apoi)
Neîncetat să mă trezească
Ca alarma la război!

Glasul îngereștii trâmbiţi
Va suna din patru „torţi”
Şi pe trupul meu acesta
Îl va ridica din morți!

Spovedirea cea curată
Şi cu duhul umilit
Cum şi paza despre toate
Care dau de poticnit.

Eu în lume las o dâră
Pe o carte tăinuită,
Care-mi face după moarte
Toată viața mea vădită.

Va chema din nou pe Suflet,
Din porunca lui Hristos,
Ca să se împreuneze
Iar cu trupul luminos.

Dacă Sfânta spovedire
Nu-i întreagă şi curată,
Vremea despărțirii noastre
Ne va fi înfricoșată!

Frică-mi este că la urmă
Scrise nu se vor afla;
Faptele care în viaţă
A le face se cădea!

Sufletul atunci cu trupul
Nemurire va lua,
Dar nu știu; pentru pierzare
Sau spre fericirea mea!

Căci, atunci, amar ne vine,
Când vedem a noastră stare
Şi de vămile cumplite
Nu avem nici o scăpare!

Iară relele de care
Se cădea a mă feri
Poate toată, vai de mine,
Cartea aceea vor mânji!

Dumnezeu cu Sfânta Cruce,
Va veni atunci pe nori
Întru toată Slava Sfântă
Ca un drept judecător…

Frică mare ne cuprinde
Că nu știm, în veșnicie,
Muncă veșnică ne-aşteaptă?
Ori nespusă veselie ?!

Azi când cuget vremea morții,
Înainte mi se-arată
Cum atunci se va deschide
Pentru mine judecată!

Deci, să am mereu în minte,
Că la urmă am să mor
Şi de trup se va desparte
Sufletul nemuritor!

Un arap rânjind la stânga,
Îmi citeşte-o carte groasă
Întru care este toată
Fapta mea cea ticăloasă!

Dacă clipa cea de-acuma
Ar fi clipa cea din urmă,
Am nădejde de scăpare
Dacă viața mi se curmă?

Iar la dreapta, stând de față
Îngerul cu chip scârbit,
Dintr-o mică carte spune
Binele ce-am săvârșit!
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Marșul pentru viață 2017

Asociația Down Art Therapy, alături de
Asociația „Provita pentru născuți și nenăscuți” filiala Gorj, Asociația Studenților Creștini Ortodocși
Români (A.S.C.O.R.) filiala „Sfântul Irodion de
la Lainici” Tg-Jiu, Euro Education Federation și
Asociația Vasiliada, filiala Tîrgu-Jiu, au organizat
MARȘUL PENTRU VIAȚĂ, a V-a ediție locală,
sâmbătă, 25 martie 2017, la ora 14:00.
Tema ediției 2017 a fost „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine.”, iar locul de întâlnire în
fața Bisericii „Înălțarea Domnului” din Tg-Jiu,
str. Victoriei, zona Paralela 45. Traseul: str.
Victoriei-Victoriei pietonal-Piața PrefecturiiTeatrul Dramatic Elvira Godeanu-Masa Tăcerii-Poarta Sărutului-Calea Eroilor-Coloana
fără Sfârșit.
Scopul evenimentului este afirmarea
dreptului la viaţă pentru toate fiinţele umane
începând cu momentul concepţiei şi totodată
susținerea familiei tradiționale, temelia unei
societăți solide și sănătoase.
În 2017, la a șaptea ediție la nivel național,
Marșul pentru Viață a avut loc în circa 285 de
localități din România și Republica Moldova,
fiind „cel mai mare eveniment public în apărarea vieții din România.”
Programul complet al LUNII pentru VIAȚĂ
la Tg-Jiu a cuprins:

ora 13.00 - Vizionarea filmului „A opta zi” la
Centrul Christian, str. Mioriței
ora 20.00 - Cruce de lumânări în memoria
pruncilor nenăscuți (Piața Prefecturii)
24 martie
ora 09.30 - Vizionarea filmului „A opta zi” la
sediul CJRAE Gorj
25 martie
ora 16.00 - Acatistul BuneiVestiri la Biserica
„Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Tg-Jiu.
Ne-am bucurat împreună de activitățile
desfășurate și vă așteptăm la Marș și în
2018!
(R.B.)

Întrebare și răspuns
de George Topîrceanu
Rumegând cocenii de pe lângă jug,
S-a-ntrebat odată boul de la plug:
– Doamne, pe când alţii huzuresc mereu,
Pentru ce eu singur să muncesc din greu?…
La-ntrebarea asta, un prelung ecou
I-a răspuns din slavă:
– Pentru că eşti bou…

22 martie
ora 17.30 – dezbaterea „Sindromul Down.
Oportunități și Temeri” (ediția a II-a), la Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Calea
Eroilor
23 martie
ora 09.00 - Vizionarea filmului „Bella” la
sediul Vasiliada Tg-Jiu. O frumoasă poveste
de dragoste
ora 11.00 - Târg de Jucării la sediul Vasiliada, str. Dobrogeanu Gherea (aproape de
spălătoria de lângă Pasarelă)
Vino cu copilul tău și cu o jucărie pe care o
poți schimba gratis cu alta care-i place!

2%

Cine dorește dintre Dvs. să doneze 2% din
impozitul pe salariu parohiei noastre, poate afla
detalii de la pangarul Bisericii sau adresându-se
preoților slujitori. (R.B.)

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”
Duminică, 12 martie: Studiu biblic, Sf. Ev. Ioan, cap. 4.
Duminică, 19 martie: Canon de rugăciune către Sfinţii
Mucenici Hrisant şi Daria.
Sâmbătă, 25 martie, ora 14:00 – Marșul pentru Viață, urmat
de Acatistul BuneiVestiri.
Informații la avizierul Bisericii.
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