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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Măsura caracterului adevărat al unui 
om este ceea ce ar face el dacă ar ști că 
nu va fi descoperit niciodată. 

(Thomas MACAULEY)

Virtutea creştină este activitatea continuă 
şi statornică ce trebuie săvârşită din familie 
şi extinsă către toate mădularele Bisericii, 
ajungând chiar până la cei ce îşi proiectează 
existenţa lor în afara lui Dumnezeu. 

Virtutea este conlucrarea binelui dintre 
harul divin şi puterile şi voinţa omului cre-
dincios. 

Virtutea, lucrată de către membrii familiei, 
devine un drum ascendent spre ceilalţi şi o 
urcare spre Dumnezeu. 

Dragostea, aşa cum ne învaţă Sfântul 
Ioan Gură de Aur, pe lângă folosul cel mare 
pe care îl aduce cu sine, asemenea unei 
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albine ce adună de pretutindeni mierea, ea 
depozitează în suflet numai binele. 

Soţii ce îşi au sufletul pătruns de virtutea 
iubirii se pot curăţa treptat de patimile ce 
întinează celelalte virtuţi şi aduce în viaţa 
conjugală răbdarea şi înţelepciunea. 

Virtutea iubirii este astfel un mare învăţă-
tor, în stare să întoarcă pe oameni din rătă-
cire, să le schimbe felul de viaţă, din pietre 
să îi facă oameni. 

Virtutea dragostei îi conduce pe soţi spre 
scopul înalt al vieţilor conjugale, căci prin ea, 
participă în viaţa lor Însuşi Dumnezeu, căci 
„Dumnezeu dragoste este” (I In. IV, 8). 

Iubirea este virtutea ce întruneşte izvorul, 
sursa şi cununa, răsplata celorlalte virtuţi, şi 
totodată se face sinteza poruncilor dumne-
zeieşti. 

Virtutea, practicată în familie, devine 
concretizarea năzuinţei active, continue şi 
statornice, de a lucra toate după învăţătura 
evanghelică vestită oamenilor de Hristos, 
ca urmare a iubirii şi a ascultării filiale faţă 
de el. 

Sfântul Ioan Gură de Aur ne învaţă că 
iubirea este pecetea care autentifică toate 
virtuţile şi oferă sensul acestora, iubirea este 
izvorul nesecat care umple un ocean prin 
roadele sale. 

Lucrarea virtuţilor în familie are ca scop 
desăvârşirea, ajungerea omului în Rai. 

Mântuirea reprezintă idealul creştin al 
omului ca persoană, care implică şi viaţa de 
familie, trăită sub auspiciile virtuţilor. 

Prof. Steluţa Geică
Șc. Gen. „Sf. Nicolae”, Tg-Jiu

CUPRINS:

Virtutea iubirii în familia creștină

Calea ÎnĂlȚĂrii
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Scarlat Gheorghe - un sărac al gunoaielor
Într-o dimineață când mergeam la 

serviciu am observat o persoană care 
trăgea după el un sac de sticle de plastic 

luate din gunoaie. Avea haine murdare 
și părea tare necăjit. Pentru că era târziu 
am trecut mai departe, deși în inima mea 
totuși îmi părea rău că n-am oprit.

Mai merg câțiva metri cu mașina și 
mă răzgândesc. Întorc și mă duc la el. 
Se oprise la două conteinere pentru a 
căuta sticle goale. Până când parchez 
mașina îl văd cum găsește o bucată 
de mămăligă și începe să muște din 
ea înfometat. Îmi dau seama în ce lux 
și desfătăre trăiesc eu care mănânc 3 
mese copioase pe zi plus alte gustări 
„alese”, iar el gustă flămând dintr-o mă-
măligă acră și stricată. O, Doamne! ce răi 
și lacomi mai suntem. Avem frigiderele 
pline, iar alții mănâncă din gunoaie, și 
totuși ne numim creștini, adică următori 
ai lui Hristos, Cel care ne-a zis: „Vinde 
tot și împarte săracilor...”

Am coborât din mașină și am început 
să vorbesc cu el.

Mi-a povestit că strânge toată ziua sti-
cle pentru ca apoi să le ducă la reciclat și 

să primească 20-30 de lei pe tot sacul.
Locuiește într-o casă pe Strada Răz-

boieni, nr.6, din Galați cu sora lui. Părinții 
lui au murit și ei înainte 
stăteau în Brăila.

L-am întrebat ce are 
nevoie și cu ce l-am pu-
tea ajuta și el a răspuns: 
„avem nevoie de toate..”

Tare necăjit mi s-a pă-
rut... un om care trăiește 
la limita subzistenței... 
într-o sărăcie cruntă.

Dacă vreți să-l ajutați îl 
puteți găsi peste stradă de 
Oficiul Poștal nr. 9, unde 
sunt conteinere cu gunoa-
ie. Acolo e strada Bărboși, 
undeva prin Micro 17.

Puteți merge direct la el acasă la 
adresa de mai sus, sau puteți să ne 
contactați la adresa: hartasaracilor@
ortodoxiatinerilor.ro
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„Binecuvântat ești, 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.”

La cincizeci de zile de la Învierea Domnului, prăznuim marele 
Praznic al Pogorârii Sfântului Duh, numit și Duminica Rusaliilor, 
a Cincizecimii sau Duminica Mare. Duhul Sfânt S-a pogorât 
peste Sfinții și dumnezeieștii Apostoli, în chip de limbi de foc și 
i-a îmbrăcat cu putere de sus, ca prin ei să înnoiască lumea. 

El lucra în lume de la începutul zidirii, acum însă vine în chip 
nou, vine ca un rod al lucrării lui Hristos, lucrare încununată de 
Jertfă și Înviere.

La 50 de zile de la Înviere, când evreii sărbătoreau praznicul 
Cincizecimii, iar romanii Rosalia (venerau pe zâna Flora), Ierusa-
limul era plin de lume. Potrivit legii lui Moise, toți evreii de parte 
bărbătească urcau la Templul din Ierusalim de trei ori pe an: la 
Paști, în amintirea ieșirii lor din Egipt, la Cincizecime, care se 
mai numea și Secerișul, ca să aducă pârgă din recolta de orz, 
grâu și primele pâini din grâul nou, la Sărbătoarea Corturilor, 
care se ținea toamna timp de șapte zile, în amintirea faptului că 
în drumul spre Canaan, evreii au stat în corturi. 

La Cincizecime, ucenicii erau adunați împreună, în același 
loc, în Ierusalim, acolo S-a pogorât Sfântul Duh, acolo s-a făcut 
vuiet mare, fără de veste, ca o suflare de vânt ce vine repede și 
a umplut toată casa în care erau ei. Atunci Apostolii au ieșit în 
fața mulțimii, umpluți de Duhul Sfânt, au început să vorbească 
și fiecare îi auzea în limba sa. Este lucrarea despre care vorbea 
Mântuitorul Hristos când le-a spus ucenicilor despre venirea 
Mângâietorului. Astfel ia ființă Biserica prin Pogorârea Sfântului 
Duh în lume. Prin Hristos intrăm la Tatăl, iar prin Duhul Sfânt la 
Hristos. Hristos este ușa spre Tatăl, iar Duhul Sfânt este cheia 
ce deschide ușa-Hristos. Duhul Sfânt este a treia Persoană a 
Sfintei Treimi, despre care articolul 8 din Crez spune: „Cred 
într-Unul Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl 
purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și 
slăvit, Care a grăit prin prooroci.” 

Așadar, orice lucrare săvârșită de Dumnezeu este săvârșită 
deodată de cele trei Persoane: pornește din Tatăl, este înfăptu-

ită de Fiul și desăvârșită de Sfântul Duh. De aceea, Sf. Vasile 
cel Mare spune: „Posibilitățile Sfântului Duh nu au măsură.” 
Sfântul Duh pătrunde cugetele și inimile oamenilor, face minuni 
mari și preaslăvite, este izvorul vieții și nemuririi, este izvorul 
înțelepciunii și al cunoștinței, ne povățuiește pe calea mântuirii, 
ne sfințește viața, alege slujitorii lui Dumnezeu, lucrează prin cele 
7 Sfinte Taine ale Bisericii și ne revarsă roadele Sale: dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credința, blândețea, înfrânarea, curăția.

Deci, noi toți, care suntem botezați în numele Preasfintei 
Treimi și ne silim să înplinim poruncile lui Hristos, purtăm în noi 
pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh.

Când suntem însetați după plinirea poruncilor lui Hristos 
și când bem cu nesaț din apa cea vie, atunci auzim și glasul 
Duhului. Dacă prima minune după Pogorârea Sfântului Duh este 
vorbirea în limbi a Apostolilor, glosolalia, a doua este umplerea 
lor de înțelepciune și începerea propovăduirii Sfintei Evanghe-
lii în toată lumea. De atunci, inimile au început să fie atinse, 
să fie mișcate spre Hristos. Sfântul Duh spulberă întunericul 
necredinței și al idolatriei și înalță temelia cea neclintită a Bisericii 
lui Hristos pe care nici porțile iadului nu o vor birui.

După primirea Duhului, Sfinții Apostoli au tras la sorți și s-au 
dus în toate părțile pământului să vestească Evanghelia după 
porunca Mântuitorului dată înainte de Înălțare: „Mergând, învățați 
toate neamurile...”

Deci, și noi purtăm Duhul Sfânt prin Taina Botezului și prin 
celelalte Taine prin care ne împărtășim de Duhul Sfânt și trebuie 
să luăm aminte cum ne petrecem viața ca nu cumva, căzând în 
păcate de moarte, să pierdem mântuirea.

Rugăciunea ne unește cu Hristos și ne face vase alese ale 
Duhului Sfânt, dragostea față de oameni ne aduce mângâierea 
Duhului, smerenia ne face lăcașuri ale Preasfintei Treimi. Iar 
când iubim adevărul și bunătatea, chemăm în rugăciune harul 
Sfântului Duh: „Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevă-
rului, Care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul 
bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru 
noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, 
sufletele noastre. Amin.”

Părintele Marius Olivian Tănasie 

3 iunie – Duminică – Pogorârea Sfântului Duh 
(rusaliie) – Duminica a Viii-a după Paști (a Pogorârii 

Sfântului Duh) - Sf. ev. ioan 7, 37-53; 8, 12
„Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, 

să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar 
aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că 
Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. 
Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că 
Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi 
unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi la farisei, şi le-au zis aceia: 
De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Şi le-au răspuns deci 
fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea 
aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind 
unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi 
i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la 
casa sa. Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va 
avea lumina vieţii.”
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nașterea Sf. ioan Botezătorul
(Sânzienele - Drăgaica)

Zaharia s-a rugat
Cu Elisabeta, mereu
Şi respectau întru totul
Poruncile lui Dumnezeu.

Chiar înaintaţi în vârstă
Tot sperau într-un urmaş.
Îşi doreau atât de mult
Să aibă un copilaş.

Hotărând Domnul să gătească
Calea Soarelui nespus,
A vrut întâi să se nască
Luceafărul cel de sus,

Din părinţi drepţi, credincioşi,
Ce umblau fără prihană,
Milostivi, evlavioşi
Şi curaţi, de bună seamă.

Şi vrând să ridice ocara
Preotului Zaharia,
A trimis pe Îngerul Gavriil
Să-i vestească bucuria.

Pe când Zaharia slujea
În rândul săptămânii sale,
Singur rămânând în templu,
A primit o înştiinţare

Şi-a rămas mut de uimire,
În pragul disperării:
Văzându-l pe Arhanghel
În altarul tămâierii.

„Nu te teme, Zaharie”
Îngerul l-a încurajat,
Zicându-i cu bucurie,
Că Dumnezeu l-a ascultat.

Rugăciunea a fost auzită,
Şi fiu i se va naşte lui,
Că ocara a fost biruită;
Şi Ioan va fi numele lui.

Iar acesta va fi mare
Înaintea Domnului,
Băuturi ameţitoare, 
Nu va bea în viaţa lui.

Se va umple de Duh Sfânt,
Înainte de-a se naşte,
Măreţe lucruri făcând,
Multă lume-l va cunoaşte.

Va-ntoarce din rătăcire
Pe fiii lui Israel.
Va predica pentru mântuire
Şi mulţi îl vor urma pe el.

Punând însă la-ndoială
Ce Arhanghelul i-a zis
Şi cerând semn ca să creadă,
Gura preotului s-a închis.

Şi ca semn c-aşa va fi
Precum Domnu-a hotărât,
Nu a mai putut vorbi
Pân’ce sorocul s-a-mplinit.

Dar, văzând că a zăbovit
În templu atât de mult,
Poporul a bănuit
Că vedenie a văzut.

Când Zaharia a ieşit din templu
Bănuiala s-a împlinit:
El comunica prin semne,
Pentru că rămăsese mut.

Întors fiind la casa sa
Cea stearpă a şi zămislit.
Înţelegând Elisabeta,
Cinci luni pe ea s-a tăinuit.

Când era în luna a şasea,
Gavriil a fost trimis
La Fecioara-n Nazaret
Aşa cum Domnul a zis,

Să-i vestească întruparea
Fiului Său minunat.
Auzind binecuvântarea,
Maria s-a tulburat.

Vrând să-şi întărească spusa
Îngerul i-a mai vestit
Că deşi-i la bătrâneţe
Şi Elisabeta-a zămislit.

Asta ca să înţeleagă 
Că toate sunt cu putinţă,
Ca şi Fecioara să nască
Şi cea stearpă, prin credinţă.

Şi sculându-se Maria
S-a dus grabnic în Hebron
În casa lui Zaharia;
Salutând în dulce ton.

Şi s-a umplut Elisabeta
De Duh Sfânt şi-a prorocit:
Simţindu-se onorată
Că Maica Domnului a venit.

Când s-a împlinit sorocul
Elisabeta fiu a născut.
Şi că mâna Domnului era cu el,
Tot ţinutul a cunoscut.

La tăierea-împrejur
În cea de a opta zi,
După obiceiul vremii
Au venit şi preoţii.

Căutau ei să numească
Pruncul, ca pe tatăl său.
El neputând să vorbească
Mama a zis, în locul său.

„Nu! Ci se va chema Ioan,”
Dar ei fiind nedumeriţi,
Făcând semn lui Zaharia
Au rămas cu toţii uimiţi,

Când a scris el pe tăbliţă:
„Ioan este numele lui”
Şi-au dat seama, cu uimire,
Că așa-i voia Domnului.

Limba i s-a dezlegat
Şi s-a umplut de Duh Sfânt
Pe Dumnezeu a binecuvântat
Şi-apoi, pruncului spunând,

Că va fi mare proroc
Înaintea Feţei Domnului
Şi cu mult sârg el va face
Drepte cărările Lui.

Dumitra Groza

Ştiu că nu întotdeauna
Sunt harnic şi-ascultător,
Dar mă străduiesc cât pot
Să fiu şi eu de-ajutor.

Îngrijesc de păsărele,
De câinii fără stăpân,
De oricare vietate
Pe care-o-ntâlnesc în drum.

Îmi fac ordine în casă,
Florile le ud mereu,
Iar când ne-aşezăm la masă,
Rugăciunea o spun eu.

Azi, promit c-o să mă schimb
Şi-o să fac doar ce e bine;
Îngeraşul păzitor
Să fie mândru de mine!

 Andrei-Nicolae Groza

Promisiunea
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Datoria de a mărturisi 

Sfânta noastră Biserică a rânduit cum nu se poate 
mai bine ca prima duminică de după Pogorârea Sfân-
tului Duh să fie închinată tuturor sfinţilor, adică nu 
numai a celor ştiuţi de noi şi care au zile de prăznuire 
în calendarul bisericesc şi a căror viaţă este cunoscută 
de oameni, ci şi a celor pe care numai Dumnezeu îi 
cunoaşte şi sunt neştiuţi de oameni. De ce prăznuirea 
tuturor sfinţilor în prima duminică după Pogorârea 
Sfântului Duh? Răspunsul este cât se poate de adevă-
rat şi de simplu: pentru că sfinţii sunt „roada Duhului”, 
căci aşa glăsuieşte cântarea Bisericii că: „Prin Sfântul 
Duh, toată făptura se înnoieşte, întorcându-se la cea 
dintâi” (Al doilea rând de antifoane, glas I) sau „Ca o 
roadă a pântecelui, prin Duhul, fii se fac Ţie, Hristoase 
ca şi Tatălui sfinţii, pururea” (Al doilea rând de antifoa-
ne, glas III). Dacă pierderea harului de către om, ca 
urmare a păcatului, a însemnat moartea şi neputinţa 
trupului de a se împărtăşi de nemurire, atunci redobân-
direa harului înseamnă îndumnezeirea firii omeneşti, 
împărtăşirea ei de harul dumnezeiesc şi dobândirea 
nemuririi şi nestricăciunii, aşa cum vedem în cazul 
sfinţilor ale căror moaşte dovedesc aceasta. 

Sfinţii toţi sunt cei care l-au mărturisit pe Hristos, dar 
mărturisirea aceasta nu este adresată numai lor, sau 
nu a fost adresată numai ucenicilor, ci tuturor, pentru 
că, aşa cum reiese din cuvintele Mântuitorului „oricine”, 
adică orice om care vrea să-l urmeze pe Hristos Domnul 
fără excepţie, trebuie să-L mărturisească înaintea oame-
nilor, pentru ca şi cel ce a făcut aceasta să primească 
mărturisirea pe care o va da Domnul pentru noi înanitea 
Tatălui. Deşi mulţi cred că numai preoţii sunt datori să-L 
mărturisească pe Hristos, în timp ce credincioşii nu ar 
avea această datorie, fie că nu se pricep şi chiar ei înşişi 
şi-ar pune în pericol propria lor credinţă, alunecând în 
rătăciri, încercând să împlinească această mărturisire, 
fie că unii chiar consideră că nu sunt ei cei care trebuie 
să mărturisească, adică nu ar fi datoria lor, ori am văzut 
că chemarea de a mărturisi este adresată tuturor, sau 

mai sunt unii care cred că este de ajuns mărturisirea pe 
care o dau prin viaţa lor. 

Este trist, dar adevărat, faptul că mulţi dintre „creştinii 
de astăzi ştiu de toate şi vorbesc despre toate, dar nu ştiu 
nimic sau aproape nimic în materie de credinţă şi sunt 
muţi când e vorba de a da seama despre ceea ce cred, 
ca credincioşi ortodocşi. Puţini sunt aceia care vorbesc 
despre credinţa lor. Cei mai mulţi, chiar dintre cei care 
vin la biserică, nu deschid vorba niciodată despre pro-
blemele credinţei în casa lor [...] Confruntaţi cu zeloşii 
propagatori ai rătăcirilor de tot felul, aceşti credincioşi 
sunt repede reduşi la tăcere. Şi chiar dacă nu devin o 
pradă uşoară a falşilor profeţi, ei nu sunt în stare să dea 
mărturie despre credinţa lor, nu sunt în stare să-şi apere 
cât de cât statutul lor de credincioşi ortodocşi” (Pr. Prof. 
Dr. Vasile Mihoc, Meditaţii la Evangheliile Duminicilor 
Triodului şi Penticostarului, ed. a II-a, Ed. Teofania, Sibiu, 
2008, p. 185). Cât despre cei care spun că este de ajuns 
mărturia vieţii lor trebuie să spunem că, de cele mai multe 
ori, celor care le lipseşte mărturisirea prin cuvânt a lui 
Hristos, acestora le lipseşte şi mărturisirea prin faptă a 
credinţei în El. Sunt cazuri când cei care aleg să-I urmeze 
lui Hristos sunt puşi în situaţia de a alege între voia lui 
Dumnezeu şi ceea ce voiesc cei din familia lor, care nu 
se raportează şi nu ţin seama de Dumnezeu. 

De multe ori pacea cu lumea reprezintă lepădarea 
de Hristos, aşa cum în vremea persecuţiilor, lepădarea 
de Hristos era mijlocul prin care cei care o acceptau îşi 
păstrau viaţa şi rămâneau în pace cu lumea de atunci, 
fiind pe placul ei. Deci să reţinem că: „oricine va mărtu-
risi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu 
pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar 
de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu 
Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în 
ceruri”. Fie ca Dumnezeu să ajute celor ce doresc să zică 
şi ei cu Sf. Apostol Pavel: „Lupta cea bună m-am luptat, 
călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a 
gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua 
aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor 
celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim. 4, 7-8). 

Părintele Gheorghe Ionașcu

10 iunie – Duminică – Sf. Mucenic Timotei, episcopul Prusiei; Sf. Mc. 
alexandru; Sf. Muceniţă antonina, Sf. Mitropolit Simion Ştefan (lăsatul 
secului pentru Postul Sfinţilor apostoli Petru și Pavel) – Duminica întâi 

după rusalii (a Tuturor Sfinţilor) – Sf. ev. Matei 10, 32-33 și 37-38; 19, 27-30
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi 

şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea 
oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Cel ce iubeşte pe tată 
ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai 
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este 
vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi 
oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, 
când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând 
cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau 
mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni 
viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.”
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Păhărelul cu nectar
A fost odată, într-o pădure,
Un moș bătrân cu baba lui …
Trăiau săraci ca vai-de-lume,
În adâncimea codrului
Moșul n-aștepta nimica
Și numai moartea o dorea,
Dar baba ar fi vrut să aibă
Un suflet tânăr lângă ea
“Să fie un copil cuminte,
Un cățeluș sau un pisoi,
Că vreau s-aud și eu cum suflă
O altă viață lângă noi.”
Așa ofta săraca babă,
Dar moșul nu mai vrea nimic:
“Ce-mi trebuie o grijă nouă?
Sunt prea bătrân și prea calic.”
Dar Domnul se-ndură de babă
Și-un pui de cerb i-a dăruit.
Un pui de cerb, cu stea în frunte,
Gonit din codru și rănit.
Săgeata-i străpunsese gâtul -
Din rană sângele-i curgea
Și lacrimi mari picau din ochii
Frumoși, rotunzi ca o mărgea.
L-a sărutat pe frunte moșul,
Miloasa babă l-a spălat,
L-au îngrijit cu grijă mare
Și cerbul mi l-au vindecat.
Era frumos și blând săracul,
Zburda mereu din loc în loc,
Venise ca o vrajă nouă
De tinerețe și noroc.
Întinerea văzând cu ochii
Moșneagul și cu baba lui -
Și se făcuse luminoasă
Întunecimea codrului.
Dar într-o zi trecu pe-acolo
Feciorul unui împărat
Cu ceata de curteni, cu arcuri
Și cu ogarii la vânat.
“Dă-mi mie cerbul tău, bătrâne,
Îți dau pe el tot ce dorești”
“Nu pot, de mi-ai da pe dânsul
Comorile împărătești”
“Te duc la curtea mea, moșnege,
Cu baba ta, vă fac boieri.

Dă-mi cerbul tău cu stea în frunte
Și-ți dau și cinste și averi”
“Nu-mi trebuie averi și cinste,
Sunt prea bătrân să le primesc;
Dar dacă vrea să vină cerbul,
Eu bucuros vi-l dăruiesc.”
Atunci, minune fără seamăn,
Întreaga lume, ce văzu?
Văzu cum cerbul dă din coarne
De parc-ar spune: “NU vreau, nu!
Nu vreau să vin la curtea voastră
(Deodată cerbul a vorbit)
Tu mă dorești ca o podoabă,
Ei, sufletul mi l-au dorit
Tu m-ai rănit la vânătoare,
Ei rănile mi le-au legat.
În strălucirea curții tale
Eu m-aș simți încătușat.
La curtea ta, aș fi o fiară,
O jucărie pentru proști.
În viața lor sunt o lumină
Pe care tu n-ai s-o cunoști.”
Plecă, pe gânduri, voievodul
Și se gândea că nu-i de-ajuns
Să fii bogat, temut și veșnic
De măreția ta pătruns.
Mai trebuie să ai un suflet,
Milos, și bun, și iubitor,
De vrei să fii iubit de oameni,
Și de podoaba codrilor.

Maria Butaciu
 

Pagină realizată de Monica și Radu Buțu

Povestea puiului de cerb 
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Nu trebuie să ascundem faptul că mulți 
dintre creștinii ortodocși sunt lipsiți de răs-
punsuri fundamentale atunci când vine 
vorba de a oferi ajutor necunoscătorilor în 
materie de credință. Nu puține sunt mo-
mentele din cadrul Sfintei Liturghii, în care 
credincioșii nu știu ce se petrece. 

Dacă sunt întrebați de ce fac un anumit 
lucru cu semnificație religioasă, răspund că 
„așa este bine”. Dar acest „așa este bine” 
îi face să se roage în Biserică pentru noroc 
sau să ceară sfințirea unui tablou ca pentru 
o icoană. Nu-i oprește de la ură sau de la 
acte imorale, ceea ce ne face să credem că 
ceea ce ei trăiesc ca fiind Dumnezeu este 
produsul imaginației lor. 

Pentru lipsa catehizării se invocă faptul că 
Biserica Ortodoxă pune accentul pe trăire, 
pe unirea omului cu Hristos, că ea nu caută 
să-L transforme pe Dumnezeu în obiect de 
speculație. Dar ea nu a eliminat din Sfânta 
Liturghie pericopele din Apostol și Evanghe-
lie. Mai mult, pe Sfânta Masă din Sfântul 
Altar este prezentă nu numai Euharistia, ci 
și Evanghelia. Iar acest lucru ne descoperă 
că unul din aspectele preoției este predica 
sau catehizarea credincioșilor. 

În Biserica Ortodoxă predica nu are 
drept scop câștigarea unor informații des-
pre Dumnezeu. A cunoaște ceva despre 
Dumnezeu nu este același lucru cu a-L 
cunoaște pe Dumnezeu, pentru că a putea 
să vorbești cu adevărat despre El, înseam-
nă să-L trăiești. 

Predica are în primul rând menirea de 
a vindeca trupul lui Hristos, care este Bi-
serica. În acest sens Sfântul Ioan Gură de 
Aur spunea: „Prin predică ridicăm sufletul 
deznădăjduit; prin predică smerim sufletul 
îngâmfat; prin predică tăiem ce-i de prisos; 
prin predică împlinim cele de lipsă; prin 
predică lucrăm pe toate celelalte care ne 
ajută la însănătoșirea sufletului”.

Fiecare credincios este dator să stă-
pânească cu claritate și precizie adevărul 
de credință revelat, pentru a deveni ase-
mănător lui Hristos. Dumnezeu nefiind o 
parte a adevărului, ci Însuși Adevărul, omul 
trebuie să se facă părtaș acestui Adevăr 

pentru a se mântui. El trebuie să trăiască 
adevărul revelat și să nu se mulțumească 
cu a-l învăța în mod teoretic și formal. A se 
mulțumi doar cu a memora anumite texte 
din Scriptură, fără a se și împărtăși cu Tru-
pul și Sângele lui Hristos, înseamnă a se 
apropia de Scriptură „rece, iscoditor, critic, 
cu porniri de îndoială” (pr. Dumitru Stăni-
loae). Iar acest demers îl îndepărtează de 
Dumnezeu.

Dacă nu ați ajuns la măsura Cuvioasei 
Maria Egipteanca, persoană care cunoștea 
pasaje din Sfânta Scriptură fără să le fi par-
curs anterior, nu fugiți de predică și cercetați 
dacă ceea ce trăiți este Dumnezeul mărtu-
risit de Biserică. 

Adrian Cocoșilă

Povestea puiului de cerb Catehizarea credincioșilor
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„Şi (Iisus) le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face 
pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers 
după El.” (Matei 4, 19-20)

Ori de câte ori ascultăm minunatele cântări de la slujba 
Vecerniei sau a Utreniei din fiecare zi liturgică, cunoaștem 
elogiul sau caracterizarea acelora care, prin gând sau mai 
ales prin faptă, au devenit următori ai lui Hristos și care 
slujesc ca pildă de urmat pentru noi. Așa îi cinstim pe sfinți, 
urmându-le viața, ne apropiem de Hristos. 

Cunoscându-le viața, gândurile noastre se înalță spre 
desăvârșitele culmi creștine, care coboară către noi glasuri 
și îndemnuri la o viețuire cu adevărat creștină.

Sfinții au pus în lumină, prin viața și faptele lor, adevă-
rata frumusețe și strălucire a sufletului împodobit cu alese 
virtuți: credința, nădejdea și dragostea.

Viața lor de rugăciune, chinurile și suferințele indurate 
pentru adevăr și dreptate, jertfa vieții au făcut ca ei să 
devină „temple ale Duhului Sfânt” (I Cor. 6, 19)

Odată cu formarea statelor și Bisericilor „naționale”, 
fiecare dintre acestea au înscris în calendar și în sinaxarele 
lor, sfinții locali ce se bucură de o aleasă cinstire.

Așa se face ca și poporul nostru, din cele mai vechi 
timpuri, să-și aibă sfinții săi.

Așa a canonizat B.O.R. și a așezat în ceata sfinților 

o seamă de ierarhi, preoți, călugări, credincioși de neam 
român sau de alte neamuri care au trăit la noi, cu viață 
și lucrare duhovnicească aleasă, misionară sau cultural, 
și care au contribuit la sporirea patrimoniului cultural și 
spiritual al românilor. Așa îi cinstim pe sfinții martiri da-
co-romani, pătimitori, mai ales în timpul persecuției lui 
Dioclețian, episcopi de Tomis (Constanța), așa îi cinstim 
pe cuvioșii și cuvioasele din sfintele mânăstiri din Țara 
Românească, Moldova și Transilvania, rămași în menirea 

credincioșilor peste veacuri: Nicodim cel 
sfințit de la Tismana, Daniil Sihastrul, Teo-
dora de la Sihla, așa ne cinstim ierarhii: mi-
tropolitul Antim Ivireanul al Țării Românești, 
Dosoftei al Moldovei sau Calinic de la 
Râmnic. Așa ne cinstim domnitorii: Ștefan 
cel Mare și Sfânt al Moldovei și Constantin 
Brâncoveanu, mari ctitori și ocrotitori ai 
Bisericii ortodoxe de pretutindeni. La cei 
pe care îi cunoaștem se adaugă un număr 
de mucenici și mărturisitori necunoscuți cu 
numele de noi, dar cunoscuți de Dumnezeu 
cu faptele lor. Din acest motiv, la 20 iunie 
1992, Sfântul Sinod al B.O.R. a hotărât să 
instituie o zi de pomenire a lor, sub numele 
de „Duminica Sfinților Români” (a II-a du-
minică după Rusalii).

Aceștia ne sunt „eroii credinței”: slujitorii 
sfintelor altare, cuvioși și cuvioase, mărturi-

sitori și simpli creștini. Lor le alăturăm și „eroii neamului” 
ostași jertfiți pe câmpurile de luptă pentru apărarea pămân-
tului strămoșesc, toți cei adormiți în închisori, în temnițe 
și lagăre de deportare, din perioada regimului totalitar 
comunist, frații din Basarabia și Bucovina, ce au îndurat 
aceleași suferințe în timpul regimului ateu.

Ei au urmat întocmai calea chemării ca și Apostolii din 
pericopa Evanghelică a zilei. Le urmăm așadar pilda vieții, 
de dăruire pentru Biserică și neam, ascultând cuvântul 
Sfântului Apostol Pavel:

„Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit 
vouă Cuvântul lui Dumnezeu, priviți cu luare aminte cum 
și-au săvârșit viața și urmați-le credința.” (Evrei 13, 7). 
Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie

„În vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe 
Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau 
pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând 
mrejele, au mers după El. Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov 
al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi 
i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. Şi a străbătut Iisus 
toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămădu-
ind toată boala şi toată neputinţa în popor.” 

17 iunie – Duminică – Sfinţii Mucenici: Manuil, 
Savel și ismail (Dezlegare la pește) – Duminica 
a ii-a după rusalii (a Sfinţilor români) – Sf. ev. 

Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor apostoli)
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La câteva zile după Învierea Domnului este 
vremea să vedem dacă Hristos a înviat și în 
inimile noastre, să vedem dacă aceste Paști au 
rodit și în viața noastră de zi cu zi. 

Și cum putem verifica mai bine acest lucru, 
dacă nu prin puterea de a răbda celor ce ne 
greșesc nouă?! Drept fiind, Hristos a răbdat toate 
pentru noi, iar noi, păcătoși fiind, ar trebui să 
răbdăm toate pentru însăși păcatele noastre.

Hristos a fost răstignit, iar prin aceasta, Jertfa 
Sa de pe Golgota, El a vindecat inimile multora, 
de atunci și până în zilele noastre. Tot așa și noi, 
fără a ne jertfi pe noi înșine în fața celui de lângă 
noi, nu îl putem vindeca pe acela de neputințele 
sale, de orbire sufletească ori chiar de răutate.

Ori de mergem cu metroul, ori de mer-
gem cu mașina, ori de mergem cu liftul, 
ori de petrecem multe ore la serviciu, ori 
de stăm în familie, ori de ne întâlnim cu 
prietenii, cât și orice altceva am face, 
Dumnezeu ne rânduiește neîncetat noi 
și noi prilejuri de a fi buni, de a ne smeri 
în fața celui de lângă noi, de a-i câștiga 
inima cu dragostea noastră, de a arăta 
că am înțeles și noi ceva din Jertfa lui 
Hristos pe Cruce. Calea lui Hristos este 
crucea de fiecare zi.

Tot timpul vrem să îl schimbăm pe cel de lângă 
noi. Nu e bine că face așa, nu e bine că îi place 
acel lucru, nu e bine că merge acolo, nu e bine 
că stă cu acea persoană. Tot timpul suntem cu 
ochii pe cel de lângă noi. Judecăm neîncetat pe 
cei pe care îi întâlnim în calea noastră, în metrou, 
în trafic, în lift, la serviciu, acasă și oriunde. Hris-
tos a venit pentru ca oricine crede în El să aibă 
viață veșnică și să propovăduiască dragostea 
cea nespusă a lui Dumnezeu. Oare atât de copii 
suntem la minte, încât să nu ne dăm seama cum 
că ocupându-ne mintea cu analizarea celor de 
lângă noi, uităm cu adevărat de noi înșine?

Sfinții Părinți numesc foarte clar datoria de 
zi cu zi a creștinului, zicând: „Cel care își vede 
păcatele, este mai mare decât cel care înviază 
morții. Cel care își vede păcatele, nu mai are 
vreme să vadă păcatele celui de lângă el. Nu 
îl osândi pe aproapele tău, căci tu îi cunoști 
păcatul, dar pocăința nu i-o știi. Așa trebuie să 
mărturisim: îndreptând degetul spre noi, iar nu 
spre celălalt. Fii prieten cu toți oamenii, dar cu 
gândul petrece singur.” 

Și filosofia a găsit același răspuns: „Cunoaște-te 
pe tine însuți.”

Să luăm aminte ca nu cumva să lucrăm în 
Biserică cele ce nu sunt ale lui Dumnezeu. Fi-
ecare să își vadă de ale sale, urmând cuvântul 
care zice: „Fii egoist întru acestea, vezi-ți doar 
păcatele tale și îngrijește-te de ele.” Deci putem 
fi egoiști în ceva, fără a păcătui, și anume în a ne 
îngriji doar de păcatele noastre, doar de căderile 
noastre, și numai pe acestea să le vedem. Iar 
când vom fi scăpat de ele, toți cei de lângă noi 
se vor fi folosit deja cu multe în urma viețuirii 
noastre de până atunci.

Doar schimbându-ne noi înșine, putem schim-
ba lucrurile în jurul nostru. Doar lucrând cele 

ale lui Dumnezeu putem să vindecăm patimile 
soției, ale soțului, ale mamei, ale copilului, ale 
vecinului ori ale prietenului. Dacă noi înșine nu 
putem scăpa de anumite patimi, zilnic luptând 
cu ele, darămite cel de lângă noi, prin lucrarea 
noastră, care este una omenească.

Nu omul îl schimbă pe om, fie el chiar și 
mamă, preot ori psiholog. Dumnezeu este sin-
gurul care vindecă pe om de orice cădere, de 
orice neputință. Însă nici Dumnezeu nu face 
aceasta fără voia omului bolnav. Când Hristos 
voia să vindece un bolnav, îl întreba: „Vrei tu să 
te faci sănătos?” Întrebarea poate părea unora 
drept inutilă sau chiar comică, însă prin aceasta 
se arată faptul că nici în cele mai evidente nevoi, 
Hristos nu lucrează de capul Lui, ci numai și 
numai cu acordul omului.

Adevărata dragoste pentru aproapele este 
despătimirea proprie. Când vom fi scăpat de 
toate patimile și vom fi ajuns să iubim cu o iubire 
tot mai crescândă și jertfelnică, atunci aproapele 
nostru nu va mai avea decât de câștigat odihnă 
și bucurie.

Teodor Danalache

Schimbarea celui de lângă noi
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24 iunie – Duminică – nașterea Sfântului ioan Botezătorul; (Sânzienele 
– Drăgaica); Sf. niceta de remesiana; aducerea moaștelor Sf. Mare 

Mucenic ioan cel nou de la Suceava (Dezlegare la pește) – Duminica a 
iii-a după rusalii – Sf. ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii)

– a Sfântului (Sf. ev. luca 1, 1-25; 57-68, 76, 80) –

„Zis-a Domnul către dânşii: luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot 
trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă 
lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! Nimeni nu poate să 
slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va 
lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. De aceea 
zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce 
vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? 
Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl 
vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine 
dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă 
îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun 
vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă 
iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, 
oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce 
vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se strădu-
iesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi 
împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.”

„Deoarece mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeveri-
te între noi, aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai 
Cuvântului, am găsit şi eu cu cale, preaputernice Teofile, după ce am urmărit toate cu 
de-amănuntul de la început, să ţi le scriu pe rând, ca să te încredinţezi despre temeini-
cia învăţăturii pe care ai primit-o. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele 
Zaharia din ceata preoţească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se nu-
mea Elisabeta. Şi erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în 
toate poruncile şi rânduielile Domnului. Dar nu aveau niciun copil, deoarece Elisabeta 
era stearpă şi amândoi erau înaintaţi în zilele lor. Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui 
Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâ-
ieze intrând în templul Domnului. Iar toată mulţimea poporului, în ceasul tămâierii, era 
afară şi se ruga. Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii. 
Şi văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi frică a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: Nu 
te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va 
naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui, mulţi 
se vor bucura. Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ame-
ţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Şi pe mulţi din 
fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Şi va merge înaintea Lui cu duhul 
şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la 
înţelepciunea drepţilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit. Şi a zis Zaharia 
către înger: După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia mea înaintată 
în zilele ei. Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dum-
nezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea. Şi iată vei fi 
mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut 
în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor. Şi poporul aştepta pe Zaharia şi se 
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Cui slujim?

Una dintre cele două pericope evanghelice care s-au 
citit astăzi, în Duminica a III-a după Rusalii, ne pune faţă 
în faţă cu alegerea pe care o are omul de făcut în toată 
viaţa sa, şi anume cui să-i slujească. Dar mai întâi ne 
avertizează că, după cum atunci 
când ochiul este curat şi sănătos 
luminează trupul, tot astfel şi în 
cazul sufletului, dacă lumina 
sufletului, care este mintea, 
este plină de grijă pentru avuţii 
înseamnă că sufletul este întu-
necat. „ „Doi domni” numeşte 
pe cei ce poruncesc cele împo-
trivă, adică pe Dumnezeu şi pe 
mamona. Iar noi facem domn al 
nostru pe diavolul, după cum şi 
pântecele ni-l facem dumnezeu; 
dar, Domn firesc şi adevărat este Dumnezeu, iar mamona 
este nedreptatea” (Sf. Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, 
Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei, Ed. Sophia, 
Buc. 2007, p. 199) . Sf. Apostol Pavel ne avertizează, 
zicând: „Căci aceasta s-o ştiţi bine, că niciun desfrânat, 
sau necurat, sau lacom de avere, care este un închinător 
la idoli, nu are moştenire în împărăţia lui Hristos şi a lui 
Dumnezeu” (Ef. 5, 5). Poate va zice cineva că eu nu mă 
închin la idoli, „acesta zice: Nu mă închin Afroditei (con-
siderată zeiţa frumuseţii) şi lui Ares (zeul războiului). Şi 
dacă întrebăm cine este Afrodita, cei mai deştepţi dintre 
aceştia vor răspunde: plăcerea. Şi cine este Ares? Mânia! 
La fel şi tu cu Mamona. 

Dacă întrebăm cine este Mamona: Lăcomia. Şi tu te 
închini ei? Nu mă închin, zice. De ce, pentru că nu înge-
nunchezi înaintea ei? Dar acum i te închini mult mai mult 
prin lucrări şi prin fapte, pentru că această închinăciune 
este mai mare. Şi pentru ca să afli, priveşte ce se întâmplă 
cu cele legate de Dumnezeu, cine se închină mai mult, cei 
care sunt de faţă la rugăciuni sau cei care fac voia Lui? 

Desigur că cei care fac voia Lui. La fel se întâmplă şi cu 
Mamona, în mod special i se închină cei care fac voia lui 
...” (Predici ale Sfinţilor Părinţi la duminicile de peste an, 
Ed. Egumeniţa, 2009, pp. 126-127) . Desigur că pentru 
Sfinţii Părinţi bogăţia în sine nu este păcat, fiind materie, 
aceasta este amorală, adică nu este nici bună, nu este 
nici rea, ci ea devine bună sau rea în funcţie de modul 

cum este folosită. De aceea 
spun ei că nu bogăţia este pă-
cat, ci păcatul îl constituie reaua 
folosire a ei. În acest sens, Sf. 
Ioan Gură de Aur exemplifică cu 
oameni din Vechiul Testament 
care, deşi au fost bogaţi, au 
bineplăcut lui Dumnezeu. Astfel 
spune: „Oare Avraam, oare Iov 
n-au bineplăcut lui Dumnezeu, 
deşi au fost bogaţi? – Nu-mi vor-
bi mie de bogaţi, ci de cei robiţi 
de bogăţie! 

Iov a fost bogat, dar n-a fost rob lui mamona; nu era 
stăpânit de mamona, ci-l stăpânea; era stăpân, nu rob. 
Stăpânea toate averile lui, ca şi cum ar fi fost administra-
torul unor averi străine; aşa le stăpânea. Nu numai că nu 
răpea averile altora, ci chiar pe ale sale le dădea celor 
nevoiaşi. Şi, ceea ce-i mai minunat, este că nici nu se 
bucura de averile sale; el însuşi a arătat-o, spunând: „De 
m-aş fi bucurat de multa avuţie pe care am avut-o (Iov 
31, 25). De aceea nici n-a plâns când a pierdut-o. Bogaţii 
de azi nu sunt ca Iov, ci mai răi decât sclavii, ca şi cum ar 
plăti biruri unui tiran cumplit. 

Dragostea de bani se aşează în mintea bogaţilor ca 
într-o cetăţuie şi, de acolo de sus, le dă în fiecare zi porunci 
pline de toată fărădelegea ...” (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii 
la Matei, trad. intr. indici şi note Pr. D. Fecioru, Ed. I.B.M. 
al B.O.R., Buc., 1994, p. 273). Soluţia pe care ne-o dă Sf. 
Evanghelie prin pericopa care s-a citit astăzi este: „Căutaţi 
mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate 
acestea se vor adăuga vouă.” Amin. 

Părintele Gheorghe Ionașcu

mira că întârzie în templu. Şi ieşind, nu putea să vorbească. Şi ei au înţeles că a văzut 
vedenie în templu; şi el le făcea semne şi a rămas mut. Şi când s-au împlinit zilele slujirii 
lui la templu, s-a dus la casa sa. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit 
şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care 
a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Şi după ce s-a împlinit vremea să nască, 
Elisabeta a născut un fiu. Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit mila Sa faţă 
de ea şi se bucurau împreună cu ea. Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie îm-
prejur pruncul şi-l numeau Zaharia, după numele tatălui său. Şi răspunzând, mama lui 
a zis: Nu! Ci se va chema Ioan. Şi au zis către ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheamă 
cu numele acesta. Şi au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit. Şi cerând o 
tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan este numele lui. Şi toţi s-au mirat. Şi îndată i s-a deschis 
gura şi limba şi vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu. Şi frica i-a cuprins pe toţi care 
locuiau împrejurul lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte. 
Şi toţi care le auzeau le puneau la inimă, zicând: Ce va fi, oare, acest copil? Căci mâna 
Domnului era cu el. Şi Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a proorocit, zicând: 
Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut răscumpărare 
poporului Său. Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge 
înaintea feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui, iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. 
Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.”
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Duminică, 3 iunie: Studiu biblic - Evanghelia după Matei, cap. 26.
10 iunie: Iubire și ură.
17 iunie: Vizionarea unui film: Sexul – minciuni și mit.
24 iunie: Acatistul Sf. Apostoli Petru și Pavel.

INFO: 0727.78.16.91

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Părinţii şi profesorii se plâng de faptul că noua generaţie 
nu prea citeşte. Eu m-aş plânge şi de faptul că vechea 
generaţie nu e un model de citit pentru cei mici, căci pot da 
o sumedenie de nume de oameni care n-au mai deschis o 
carte de când au terminat liceul sau facultatea şi au trecut 
de atunci 10 sau 20 de ani.

Pentru mine este clar că necititul din 
zilele noastre este un semn de protest; 
poate şi pentru că ceea ce se scrie nu e 
prea interesant sau nu ajută prea mult în 
problemele cu care se confruntă oamenii. 
Poate. Dar mai ales pentru că oamenii 
nu au fost educaţi să-şi facă bine în viaţă, 
să se rafineze, ci au fost învăţaţi să se 
autodistrugă.

A citi este o îndeletnicire care dezvoltă, 
aşa că dacă noi, ca generaţie, nu ne mai 
atingem de-o carte, nu înseamnă că dăm 
înapoi? A citi este esenţial, măcar din 
punct de vedere sufletesc, dacă intelectual 
nu ne interesează să creştem. Să zicem 
că gata, ne-a ajuns cartea pe care-am 
învăţat-o de-a lungul anilor. Dar inima 
noastră mai are nevoie măcar de câte-o 
carte, nu de specialitate, ci de-o carte 
sensibilă, care să ne mângâie, să ne dea 
o soluţie pentru problemele noastre, ale 
copiilor noştri.

Dacă respingem ideea de-a citi pentru 
că nu avem bani de cărţi, există şi biblio-
teci sub soare. Însă, ciudat, ele au rămas 
fără cititori. Nu doar la noi, ci şi la case mai 
mari. Faptul că din ce în ce mai multe cărţi 
pot fi acum descărcate în format digital 
sau cumpărate de pe internet face ca din 
ce în ce mai puţini oameni să se ducă la 
bibliotecă atunci când vor să citească un 
anumit volum.

Pentru că din ce în ce mai multe biblioteci 
rămân fără cititori şi la englezi, autorităţile 
britanice se gândesc să le mute în baruri 
sau în supermarketuri. În Marea Britanie, 
numărul celor care se duc săptămânal la 
bibliotecă a scăzut cu o treime în ultimii cinci ani. „Sper că 
nu o să ne agăţăm de conceptul clasic de bibliotecă, de 
faptul că ea trebuie să funcţioneze într-o clădire anume. 
Va exista o regândire a bibliotecilor, dar cred că trebuie 
să fim creativi în legătură cu ce ar trebui să însemne un 
serviciu de acest tip. Nu m-aş supăra dacă ar exista o 
librărie într-un bar”, a spus ministrul britanic al culturii. A 
fost rapid ironizat de jurnaliştii britanici care şi-au imaginat 
cum ar reacţiona o bunică, dacă i s-ar spune că nepoţelul 
îşi face temele cu colegii lui la bar şi nu va veni înapoi 
acasă decât după câteva ore bune. 

Acum, e clar că se poate citi într-o atmosferă destinsă 
cum este cea din Cărtureşti, de exemplu; dacă o bibliotecă 
ar arăta aşa (dar Cărtureşti este librărie, atenţie!), nu ar fi 
nimeni deranjat. Dar se poate citi oriunde altundeva, unde 
ai câteva minute libere; şi până la urmă cine are viaţa 
atât de frumoasă, încât să i se pară că la o bibliotecă nu 

este destul de interesant? Ar trebui să dăm o şansă ideii 
de a reîncepe să citim pentru că altfel ne vom pierde de 
noi înşine şi de ceea ce e frumos. Cititul este o activitate 
care te susţine sufleteşte, iar cărţile te vor ajuta să ajungi 
la decizii potrivite pentru viaţa ta.

Şi, să nu uităm, că o adevărată bibliotecă, aflată într-o 
singură carte, este Biblia; dacă ar fi să ne întoarcem la 
lectură începând de azi, dacă nu avem cine ştie ce cărţi 
sofisticate, am putea începe cu aceasta, pentru că ea 
conţine 66 de cărţi. Una e să citeşti 66 de cărţi diferite, 
fiecare într-un alt format şi alta să pui laolaltă 66 de cărţi 
într-o singură colecție care nu se contrazice niciodată şi 
dă înţelepciune în orice domeniu.

 Bianca Timșa-Stoicescu

Dau biblioteca din Bar pe cea din altar


