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

Credinţa adevărată şi atotputernică!

În Sfânta Evanghelie din duminica a treia am vorbit 
despre încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu 
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faţă de întreaga făptură în general şi de om în special. 
Această încredere în purtarea Sa de grijă este o conse-
cinţă a unei credinţe adevărate, pentru că nu poţi avea 
o credinţă adevărată fără să fii conştient că Dumnezeu 
poartă toate în mâna Sa şi că nu este nimic întâmplător. 
A fi creştin nu înseamnă a crede într-un dumnezeu oa-
recare, ci a crede în Dumnezeul cel adevărat, Creatorul 
cerului şi al pământului, care S-a descoperit în modul cel 
mai deplin prin întruparea Fiului Său pentru noi oamenii 
şi pentru a noastră mântuire, de a crede şi a mărturisi 
toate câte propovăduieşte Biserica lui Hristos şi cele ce 
se cuprind pe scurt în Simbolul (Crezul) alcătuit la primele 

două sinoade ecumenice, Niceea şi Constantinopol, în 
325 şi respectiv 381. „Sunt, într-adevăr, astăzi cum au fost 
în toate timpurile, oameni care se consideră credincioşi 
pentru că profesează credinţa într-un dumnezeu, dar nu 
în Dumnezeu Cel adevărat. Unii ca aceştia se pretează 
uşor la orice sincretism şi consideră că toate religiile lumii 
pot fi bune, ca unele care, în ultimă instanţă, îi orientează 
pe oameni spre acelaşi dumnezeu, chiar dacă îl numesc 
în feluri diferite şi îi atribuie calităţi şi funcţii diferite.

A fi creştin înseamnă cu totul altceva. Un creştin nu poate 
accepta niciun compromis cu idolatria neopăgânismului New 
Age-ist sau cu aşa-zisele „spiritualităţi” sincretiste atât de la 
modă în vremea noastră, în medii şi la persoane care, de 
fapt, nu au nimic de-a face cu Dumnezeu şi cu adevărul Său. 
Pentru omul cu cel mai elementar discernământ duhovnicesc 
este evidentă, în aceste orientări pretins religioase, lucrarea 
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 „În vremea aceea, pe când a intrat Iisus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L, şi 
zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi 
vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci nu-
mai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine 
ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. 
Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, 
n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu 
Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai 
din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai 
crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.” 
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Să trăim fără a supăra
Supărăm atât pe cel apropiat, cât și pe cel 

îndepărtat. Și nu doar că supărăm, dar ne și 
despărțim de ei în supărare. Și mai 
grav este că uneori chiar asta căutăm 
din întâlnirile cu ei.

Și dacă am reușit să-i supărăm, 
nu plecăm de lângă ei liniștiți. Dim-
potrivă, plecăm tulburați. Pierdem 
din vedere că, dacă ne aflăm în 
relație de pace cu unii, iar cu alții 
suntem în ceartă, nu avem niciun 
folos. Nu întâmplător Mântuitorul 
ne cere să nu aducem darul la altar, 
decât atunci când suntem în pace 
cu toți. De ce? Pentru că Domnul nu 
poate locui într-o inimă care bate și pentru a 
supăra. 

Trebuie să ne vedem așa cum a vrut și 
dorește Dumnezeu să fim: după chipul și ase-
mănarea Sa. Iar a fi asemeni lui Dumnezeu 
înseamnă a nu supăra și a fi supărat. Nicio 
persoană din Sfânta Treime nu supără sau nu 
trăiește în supărare față de celelalte. Așadar, 
a supăra pe cineva înseamnă a face un lucru 
contrar firii, căci prin acest act nu ajungem la 
asemănarea cu Dumnezeu. 

Sunt persoane care înainte de a se despărți 
de cineva, își cereau iertare dacă prin cuvântul 
lor sau gesturile lor au adus supărare. A nu fi în 
pace cu cineva, le aducea suferință. Iar faptul 
că sunt persoane lipsite de suferință atunci 
când supără, înseamnă că firea le este atât de 
afectată, încât nu mai simt nimic.

Să ne oprim din a supăra pe cineva. Să 
cerem neîncetat ajutorul lui Dumnezeu pentru 
vindecarea de acest păcat. Să ne lepădăm de 
noi înșine, căci acesta este motivul principal 
pentru care supărăm. 

Să nu căutăm să facem din a supăra un 
program de viață. Trebuie să ne oprim din a 

face din toxină un medicament zil-
nic. Iar dacă nu am supărat, dar am 
reținut pe cei care au făcut acest 
lucru, să ștergem cât mai repede 
din mintea noastră acest lucru, căci 
această ținere de minte a răului 
este calea sigură prin care răul se 
înmulțește. Nu e cazul să ne te-
mem de recunoașterea căderilor, ci 
dimpotrivă, de nerecunoașterea și 
repetarea lor.

Adrian Cocoșilă

dintotdeauna a celui rău, prin care el caută să-i îndepărteze 
pe oameni de Dumnezeu şi de mântuirea care vine de la El”. 
(Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Predici exegetice la duminicile de 
peste an, Ed. Teofania, 2001, p. 72). Pericopa evanghelică 
de astăzi ne arată o credinţă, de care S-a minunat Însuşi 
Domnul, deoarece este întâlnită la un sutaş păgân şi nu la 
un iudeu. Această credinţă a conducătorului peste o sută 
de soldaţi este cu atât mai demnă de laudă, cu cât el vine şi 
se roagă nu pentru sine, nici pentru vreo rudenie de a sa, ci 
pentru un slujitor de-al său, care îi era inferior pe plan social 
şi militar, deci un sclav, căruia sutaşul îi spunea: fă aceasta 
şi făcea. El crede că Iisus are această putere dumneze-
iască de a vindeca pe slujitorul său şi mai mult decât atât, 
este de ajuns să zică numai cu cuvântul şi se va vindeca, 
pentru că el, ca aparţinător al altui neam, nu este vrednic 
să-L primească pe Hristos în casa sa. Căci, dacă sutaşul, 

care este om şi atunci când spune cuiva să facă ceva, acela 
face, sau el îndeplineşte poruncile altora, cu atât mai mult 
Hristos, care este Dumnezeu, poate să facă aceasta, să 
poruncească bolii care ascultă de El, căci: „la Dumnezeu 
toate sunt cu putinţă”. 

O asemenea credinţă şi dragoste faţă de aproapele 
îi dă speranţă celui care o are, indiferent că este de la 
răsărit sau de la apus, că va „sta la masă cu Avraam, cu 
Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor”, în timp ce unii, 
care se împăunează şi se făţărnicesc cu o falsă credinţă, 
ce nu poate fi probată prin fapta dragostei, vor fi aruncaţi 
în întunericul cel mai din afară. Dacă noi L-am avea în faţa 
noastră pe Fiul lui Dumnezeu şi ne-ar spune fiecăruia care 
venim cu o rugăminte înaintea Lui: „Du-te, fie ţie după cum 
ai crezut”, s-ar întâmpla oare minunea sau nu?

Părintele Gheorghe Ionașcu
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Acesta a trăit în veacul al XVI-lea de o jumă-
tate de verstă de vechea cetate a Kalugăi, în 
apropiere de biserica de lemn a Naşterii Dom-
nului aşezată pe un deal înalt.

Sfântul Lavrentie avea un tunel lung pe sub 
pământ de la coliba sa până la biserică unde 
mergea la slujbe sau pentru a se ruga în linişte. 
A mai petrecut si în casa din 
Kaluga a prinţului Simeon 
Ianovici. Se spune că sfântul 
provenea dintr-o familie nobi-
lă, însă alese greutatea crucii 
nebuniei pentru Hristos. Mer-
gea desculţ fie iarnă sau vară, 
purtând o singură cămaşă şi 
o blană de oaie pe dânsul. 
Pentru adânca sa smerenie şi 
multa nevoinţă, se învrednici 
a face multe minuni încă din 
timpul vieţii sale.

Când tătarii se năpustiră 
asupra Kalugăi, în mai 1512, 
sfântul Lavrentie, care se afla 
pe atunci în casa prinţului Si-
meon, strigă dintr-o dată:

- Daţi-mi toporul meu cel ascuţit, căci trebuie 
să îl apăr pe prinţul Simeon de năpasta care s-a 
abătut asupra lui!

Zicând aceasta înşfăcă toporul şi plecă. Din-

tr-o dată apăru pe nava pe care se afla prinţul, 
chiar alături de dânsul, începând a încuraja 
soldaţii. În acel ceas, tătarii fură înfrânţi.

Pentru aceasta sfântul Lavrentie este zugrăvit 
în icoane cu un topor cu mâner lung în mâna sa 
dreaptă.

Prinţul Simeon (+ 1518), în semn de mulţumire 
pentru salvarea de la moarte, 
ridică o mănăstire pe locul 
nevoinţelor sfântului Lavrentie, 
în preajma bisericii de lemn a 
Naşterii Domnului.

Sfântul trecu la cele veşnice 
la 10 august 1515, în ziua sa 
de nume.

Proslăvirea sa cu sfinţii se 
săvârşi în a doua jumătate a 
veacului al XVI-lea. Astfel, ţarul 
Ivan cel Groaznic, într-un act de 
donaţie către mănăstirea sfân-
tului (1565) scrise: „Mănăstirea 
Naşterii Domnului, unde se află 
aşezat Lavrentie cel nebun 
pentru Hristos”. În viaţa sa stă 
scris că cea dintâi minune să-

vârşită după fericita sa adormire se petrecu în 
anul 1621: boierul Kologrivov, fiind paralizat, se 
rugă sfântului Lavrentie şi primi tămăduire.

http://sfintisiicoane.wordpress.com

Sfântul Lavrentie cel nebun pentru Hristos 
din Kaluga, Rusia (10 august)

SFÂnTUL MaRE PROOROC ILIE TESVITEanUL de Dumitra Groza

Înger viețuitor în trup,
Laudă-ți aducem ție,
Pentru râvna ta fierbinte,
Mărite Prooroc Ilie!

Ai locuit pe-acest pământ
Cu opt sute de ani-înainte
De întruparea Domnului Sfânt,
Sovah, fiind al tău părinte,

Un preot al Legii vechi
Ce slujea lui Dumnezeu
El, convingerilor lui,
A fost devotat mereu.

Tu din pântecele mamei tale
Ai fost ales drept vestitor
Al credinței adevărate,
Lui Dumnezeu închinător.

Că din frageda-ți pruncie
Lucruri mari s-au întâmplat
Ce-au uimit pe veșnicie 
Şi Sovah le-a observat:

Îngeri luminați văzând 
Cu foc înfășurându-te,
Împrejurul tău venind
Cu văpaie hrănindu-te,

De Preaslăvita arătare 
S-a minunat al tău părinte
Și-a ținut sub observare
Viața și râvna ta fierbinte.

Ai locuit în cetatea Tesve,
De unde numele de Tesviteanul 
Și-ai crescut în vechea Lege 
Dincolo de râul Iordan,

În vremea regelui Ahab
Ce-a părăsit credința bună
Şi s-a închinat la idoli
Uitând credința cea străbună.

Un rege ce a fost atras
De frumusețea trecătoare
A prințesei feniciene,
La idoli închinătoare.

Făcând el capiști idolești
A poruncit poporului evreu,
Să se închine lui Baal
Şi nu Unuia-Dumnezeu.

Și-ai văzut, Sfinte Ilie,
Poporul evreu rătăcit,
Iar pe Israel pierdut
Şi de diavoli umilit.
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S-a aprins atunci în tine
Râvna bună, cea fierbinte,
Şi ai mustrat cu asprime
Pe Ahab cu tari cuvinte.

În zadar te-ai ostenit
Să-l aduci pe calea dreaptă.
Refuzând, tu i-ai vestit
Că mari pedepse-l așteaptă.

Şi ai legat prin jurământ 
Ploaia, trei ani și jumătate:
Tristețe mare era pe pământ
Şi tu ai plecat departe.

Domnul te-a trimis spre răsărit,
De Ahab să te ferească,
Iar corbilor a poruncit
Pe tine ei să te hrănească.

Cerul a fost încuiat,
Norii s-au pecetluit,
Niciun strop n-a mai plouat
Şi totul s-a pârjolit.

Câmpiile n-au înverzit,
Pomii roadele-au ascuns,
Pășunile s-au veștejit,
Apele-au secat de-ajuns,

Încât toate s-au uscat curând;
Lacrimile curgeau pe obraz,
Oamenii mureau rând pe rând
Şi totul era în necaz.

Pământul era pustiit 
Precum în vremea lui Noe,
Dar Domnul S-a milostivit
Şi te-a trimis cu a Sa voie,

În Sarepta Sidonului
La o femeie văduvă săracă,
Ce strângea vreascuri pentru foc;
Şi i-ai cerut puțină apă.

Apoi și pâine, o bucată,
Dar ea n-avea decât făină
Un pumn, dar ți-a făcut îndată;
Chiar de avea așa puțină. 

Şi v-ați hrănit și tu și casa ei,
Cu făina din covată
Şi puțin ulei din ulcior;
Rămânând neîmpuținată. 

Ai înviat pe fiul văduvei,
Unul născut, ce a murit,
Căci tu ai plâns de mila ei,
Iar Domnul S-a milostivit.

Ai fost trimis iar la Ahab
Și-a strâns în muntele Carmel
Toți proorocii lui Baal
Şi toți fiii lui Israel.

Cerând lui Ahab doi viței
Ca jertfă spre a se convinge,
Că adevăru-i cu temei;
Să creadă-n cel ce va învinge.

Şi n-au pus foc, c-așa-ai cerut;
Prin rugăciuni jertfa să ardă,
Dar focul n-a mai apărut
Şi ei n-aveau nicio dovadă.

Şi s-au rugat din răsputeri
Proorocii mincinoși, lui Baal,
Dar nu i-a ascultat defel
Pentru că nu exista Baal!

Atunci ai strâns întreg poporul:
Jertfelnicul ai refăcut.
Cerând lui Dumnezeu ajutorul
Minunea s-a și petrecut.

Prin turnarea apei de trei ori
Peste jertfelnicul refăcut,
Mulțimii adunate de popor
Taina Preasfintei Treimi ai descoperit.

Foc din cer a coborât
Peste jertfa ta udată.
Piatră, lemne a mistuit;
Poporul crezând îndată

În Dumnezeu adevărat,
Ce-a făptuit așa minune.
Pe proorocii lui Baal au junghiat
Să nu mai fie înșelăciune.

Apoi Cerul s-a deschis:
Ploile au și început.
Prin credință ai învins
Şi foametea a dispărut.

Câte fapte minunate 
Ai săvârșit pe-acest pământ,
Pentru râvna ta fierbinte,
Ești Mare Prooroc și Sfânt!

Ai despicat apa cu cojocul
Şi ai trecut ca pe uscat.
Prin rugăciunea ta la Domnul,
Copilul văduvei ai înviat.

Ai mers tu 40 de zile
Fără să mănânci nimic
Şi ai văzut „în vânt subțire”
Pe Dumnezeu și ți-a vorbit.

Ai fost răpit la Cer cu trupul
Într-o căruță cu cai de foc
Şi din văpaie, de la înălțime,
Ai azvârlit al tău cojoc,

Ucenicului tău Elisei.
Şi pentru că a fost de față, 
I-ai lăsat, drept moștenire,
Puterea ce-o aveai în viață.

Te-ai învrednicit, Sfinte Ilie,
Să fii tu martor în Tabor,
Când Domnul S-a „Schimbat la Față”
Spre luminarea ucenicilor.

Te slăvim, Sfinte Ilie,
Pentru râvna ta cea mare,
Că ai nimicit pe Baal
Pentru a nu mai fi înșelare!

Sfinte Mare Prooroc Ilie,
Înaintemergător
Celei de-a doua veniri,
Fii cu noi îndurător!

Mijlocește pentru noi 
Către Bunul Dumnezeu,
Trimite curate ploi,
Ocrotește-ne de rău!
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Să nu-L alungăm pe Hristos!

„Ce este nouă și Ție, Iisuse, Fiul lui Dumne-
zeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne 
chinuiești?”

Când Mântuitorul a ajuns cu predicarea cuvân-
tului în pământurile Gadarenilor, zise și ale Gher-
ghesenilor, L-au întâmpinat doi oameni îndrăciți 
care ieșeau din morminte și erau foarte munciți. 

Însoțit de Sfinții Apostoli, 
vine în locul în care trăiau 
evrei, dar și păgâni, ca să 
arate că toate popoarele 
sunt chemate la mântuire. 
Chiar și pentru cei doi, 
Mântuitorul vine în ajutor, le 
alină chinurile, îi vindecă și 
scapă ținutul de groaza lor. 
Evanghelia aceasta arată 
unde i-a dus neascultarea 
pe demoni față de Creator. 
Fuseseră mai înainte în 
cea mai intimă apropiere 
de Dumnezeu. Aceasta era 
suprema lor bucurie. Acum 
apropierea Domnului nu 
face decât să-i îngrozească. Asta îi face să strige 
prin gura demonizaților: „Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul 
lui Dumnezeu?” Venirea Domnului este întotdeauna 
prea devreme pentru ei. Când li se îngăduie să intre 
în porci, ei înșiși fug și se aruncă în mare. 

Orice om atras de diavol fuge și se îndepăr-
tează de Dumnezeu. Protopărinții Adam și Eva, 
imediat după căderea în păcat, s-au ascuns „de 
fața Domnului” (Facere 3, 8). Această fugă a 
omului de la fața lui Dumnezeu l-a dus tot mai 
departe de om, într-o cădere tot mai adâncă și 
fără speranță. 

Cei doi demonizați arată foarte bine ce au făcut 
diavolii din oameni. Dumnezeu l-a făcut pe om 
să se sălășluiască în locuința celor vii, iar acum 

oamenii ies din morminte. Demonizarea lor nu 
se datorează neapărat păcatelor, ci poate chiar 
neglijenței duhovnicești.

Mai interesant este faptul că ce făceau cei 
doi fără voie și lipsiți de uzul rațiunii, fac după 
vindecare locuitorii cetății cu voia lor și cu mintea 
limpede. Adică și ei se grăbesc să pună o cât 
mai mare distanță între ei și Fiul lui Dumnezeu. 
Biruința Mântuitorului asupra celui rău este de-
plină, diavolul nu poate decât să I se plece și să 

fugă din fața puterii Lui. 
Această biruință arată că 
în fața Domnului, diavolii 
nu pot face nimic din ce 
nu le este îngăduit. Spune 
Sfântul Ioan Gură de Aur: 
„Hristos i-a izbăvit de cel 
rău ca să cunoască toți 
că demonii nici în porci nu 
îndrăznesc să intre dacă 
Hristos nu le-ar îngădui.” 
Și mai spune Sfântul Ioan 
Gură de Aur: „Sunt și azi 
mulți îndrăciți care locu-
iesc în morminte, a căror 
furie n-o pot stăpâni nici 
cătușele, nici lanțurile, nici 

mulțimea oamenilor.” 
Și aceștia refuză intrarea lui Hristos „în hotarele 

lor”. Lecția vindecării este o lecție mântuitoare, 
fără Dumnezeu nu putem fi nimic: „Fără Mine nu 
puteți face nimic.” (Ioan 15, 5) Este și o lecție de 
smerenie și ascultare, cu ascultare și smerenie 
putem fugi de mormântul morții veșnice, putem 
lăsa „obezile și lanțurile” păcatului și putem alege 
calea lui Hristos.

Să nu spunem că Hristos vine prea curând, ci să 
ne dorim să vină mai repede ceasul pocăinței noas-
tre. Să ne temem de Dumnezeu, dar și de judecată 
și de păcat, să alungăm necredința și dezbinarea ca 
să avem parte de rai și de cereasca Împărăție. 

Părintele Marius Olivian Tănasie

8 iulie – Duminică – Sf. Mare Mucenic Procopie; Sf. Teodosia; Sfinţii 
Mucenici Epictet şi astion – Duminica a V-a după Rusalii – Sf. Ev. Matei 8, 

28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)
„În vremea aceea, trecând Iisus dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi, care 

ieşeau din morminte, foarte cumpliţi, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi iată, au început 
să strige şi să zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să 
ne chinuieşti? Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne 
scoţi afară, trimite-ne în turma de porci. Şi El le-a zis: Duceţi-vă. Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci. 
Şi iată, toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se 
în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui 
Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor. Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în 
cetatea Sa. “
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Păhărelul cu nectar

Sǎ fie frumoasǎ, fireşte,
asemeni celui care-o citeşte

Sǎ îţi vorbeascǎ despre câte-n lunǎ,
în fiinţe şi-n stele,
tocmai fiindcǎ şi tu te-ai gândit – mult -
la ele

Sǎ-ţi aducǎ în minte, aproape,
taine de dincolo de ceruri, de munţi 
şi de ape,
fǎrǎ sǎ uite sǎ lase ceva
adânc liniştitor
în inima ta

Dacǎ nu are mirosul proaspǎt,
al ultimei fugite 
din tipografie,
o carte nu poate sǎ îţi ofere
sentimentul recunoscǎtor, de libertate 
şi bucurie

Şi nici sǎ îţi desluşeascǎ
motivul pentru care celui a descoperit 
viaţa cuvântului
îi place 
s-o şi trǎiascǎ.

Odată, Păcală stătea la marginea unei 
păduri. Deodată vede o trăsură venind spre 
el. Repede se scoală, ia un trunchi mare 
de copac, și-l ridică drept în sus. În trăsură 
era boierul, cucoana și vizitiul, care mâna 
caii. Boierul, văzând pe 
Păcală, spuse vizitiului să 
oprească trăsura:

 – Bună ziua!
 Păcală răspunde:
 – Mulțămim!
 – Dar ce faci aici?
 – D-apoi, cucoane, ia, 

am pus și eu lemnul ista 
să se hodinească olecuță, 
că apoi îl duc acasă. Da’ 
dumneavoastră unde vă 
duceți?

 – Eu am auzit de unul 
Păcală, care păcălește oamenii, și mă duc 
să-l găsesc, să mă păcălească și pe mine. 
Păcală îi zice boierului:

 – Nu te mai duce, cucoane, că eu sunt 
Păcală. Dar acum nu pot să vă păcălesc, că 
am uitat păcălitorul acasă. Dați-vă jos din 

trăsură, să-mi aduc păcălitorul. Dumnea-
voastră, cucoane, țineți lemnul ista bine, să 
nu se clatine, că eu vin îndată.

 Când boierul ținea cât putea trunchiul 
să nu se clatine, Păcală se sui în trăsură și 

plecă. Se face noapte, și 
Păcală nu mai vine. Stau 
așa toată noaptea și a doua 
zi după-amiaza.

 Numai ce trece un om.
 – Bună ziua! zice omul.
 – Bună ziua! îi răspunde 

boierul.
 – Dar de ce stați dum-

neavoastră acolea?
 – Așteptăm să vină Pă-

cală de-acasă cu păcălito-
rul, să ne păcălească. Mi-a 
spus că vine degrabă cu 

trăsura, și nu mai vine.
 Atunci omul spune boierului:
 – D-apoi, cucoane, nu-i destulă păcăleală 

asta, că s-a dus cu trăsură și cu cai cu tot?
 Și așa rămase boierul păcălit și fără tră-

sură.

Cum trebuie să fie o carte?

Boierul şi Păcală

de Elia David

de Ioan Slavici
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„În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa. Şi iată, I-au adus 
un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, 
fiule! Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta huleşte. Şi 
Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre? Căci ce este 
mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? Dar ca să ştiţi că 
putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul 
şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa. Iar mulţimile văzând acestea, s-au 
înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere. “

 „Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslă-
veşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, 
ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: 
Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. 
Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Şi 
acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai 
înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai 
Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai 
dat sunt de la Tine; pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit 
şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru 
aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt. Şi 
toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai 
sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în 
care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam 
în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit niciunul dintre ei, decât fiul 
pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, 
ca să fie deplină bucuria Mea în ei.”

Suferinţa trupească şi sufletească!

 Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a pus într-o stare 
de fericire, de pace, de bine, de perfecţiune chiar dacă 
relativă, în care nu cunoştea durerea, suferinţa, necazurile 
sau moartea. Sfânta Scriptură vorbind despre concluzia pe 
care o trage Dumnezeu privindu-Şi lucrarea, încununată cu 
crearea omului ca şi coroană a creaţiei, spune: „Şi a privit 
Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte” (Fc. 1, 
31). Însă această stare de fericire a omului a durat atâta timp 
cât omul a rămas în legătură cu Dumnezeu şi a ascultat de 
El. Când a plecat urechea şi a ascultat de glasul diavolului, 
reprezentat de şarpe, şi nu şi-a recunoscut greşala atunci 
când putea să o facă, când Dumnezeu l-a întrebat şi i-a 
cerut aceasta, el dimpotrivă a încercat să dea vina pe Eva 
şi în cele din urmă chiar pe Dumnezeu, a pierdut starea de 

fericire odată cu harul lui Dumnezeu, care îl îmbrăca întocmai 
ca o haină luminoasă, strălucitoare. De aceea cântăm noi 
la Botez, după ce pruncul este scos din cristelniţă, când se 
aprinde lumânarea şi se dă naşului zicând: „ Dă-mi mie haină 
luminoasă, Cela ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină...”. 
Căci haina luminoasă a harului am pierdut-o noi prin păcat. 
Atunci omul a cunoscut suferinţa, bolile şi toate necazurile 
care culminează cu moartea. 

Dar suferinţa, bolile şi moartea nu sunt numai trupeşti, ci 
şi sufleteşti. Însă tot ceea ce se referă la trup este trecător, 
căci trupul însuşi este trecător, dar ceea ce se referă la suflet 
este veşnic, căci sufletul omului a fost creat de Dumnezeu 
nemuritor, pentru a fi într-o relaţie veşnică cu cel care L-a 
creat. Această nemurire a avut-o şi trupul, dar am pierdut-o 
prin păcat, dar datorită întrupării Domnului Care a luat firea 
noastră omenească şi a biruit moartea în trupul Său, ne 
dăruieşte şi nouă prin credinţa în El posibilitatea împărtă-

15 iulie – Duminică – Sf. Mucenici Chiric şi Iulita; Cuv. Iosif, arhiep. 
Tesalonicului; Cuv. Vladimir, Luminătorul Rusiei – Duminica a VI-a 

după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic) – Sf. 
Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Sfinţilor 

Părinţi: Sf. Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus) 

-//- a Sfinţilor Părinţi 
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Dintru început afirm că suntem datori să ne rugăm pentru 
conducătorii țării. De ce? Pentru că Biserica are rugăciuni 
pentru ei. Biserica nu-ți dă dreptul să stai deoparte la anumite 
rugăciuni. Probabil că e greu să te rogi pentru persoane pe 
care nu le simpatizezi sau în care nu crezi. Dar Biserica 
nu te cheamă să faci acest lucru doar cu puterile tale, ci îți 
dăruiește putere din Cel ce face „să răsară soarele și peste 
cei răi și peste cei buni” (Matei 5, 45). 

Noi considerăm că suntem îndreptățiți să spunem că nu 
avem motive pentru a participa la această rugăciune. Dorim 
să ni se ceară părerea asupra cum trebuie să se roage Biseri-
ca. Și nu doar să ni se ceară, ci chiar să se țină seama de ea. 
Considerăm că Biserica a greșit atunci când s-a rugat pentru 
conducătorii care au decis să demoleze lăcașurile de cult. Pe 
acest principiu putem spune că Biserica greșește și atunci 
când ne cheamă să ne iubim vrăjmașii, să-i binecuvântăm 
pe cei ce ne blestemă, să facem bine celor ce ne urăsc și să 
ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc și nedreptățesc (Matei 
5, 44). Și știm că nu putem vorbi de greșeala, de vreme ce 
acestea sunt cuvintele Mântuitorului.

Cred că e de ajuns să ne amintim de îndemnul Sfântu-
lui Pavel către credincioșii Bisericii primare, de a se ruga 
pentru stăpânirile îngăduite de Dumnezeu (Romani 13, 
1-3), ca să alungăm aceste gânduri. E bine să precizăm 
că Apostolul Pavel îi îndemna pe oameni să se roage 
pentru cei care îi persecutau sau omorau pe creștini. Nu 
le cerea acest lucru pentru că dorea ca Dumnezeu să le 
dăruiască conducătorilor mai multă putere în a ucide, ci ca 
omul să ajungă să iubească precum iubește Dumnezeu 

– întreaga făptură.
Trebuie să facem și precizarea că rugăciunea pentru 

conducători nu mai este plăcută lui Dumnezeu dacă se face 
spre lingușire, spre a deveni plăcuți unor conducători. 

Cum se roagă Biserica pentru conducători?

În cadrul slujbelor se rostesc la un moment dat cuvinte-
le: „Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, 
pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai marii orașelor și 
ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului 
să ne rugăm”. Iar în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii, în 
vreme ce se cântă „Cuvine-se cu adevărat”, preoții rostesc 
în taină această rugăciune: „Încă aducem Ție această 
slujbă cuvântătoare pentru lumea întreagă, pentru Sfânta, 
Soborniceasca și Apostoleasca Biserică; pentru cei ce 
în curăție și în viață cinstită viețuiesc, pentru ocârmuirea 
țării acesteia, și Ție ne rugăm, și cerem: dă lor, Doamne, 
pașnică și înțeleaptă ocârmuire, și pace lumii Tale, ca 
și noi, întru liniștea lor, viață pașnică și netulburată să 
viețuim, în toată cucernicia și curăția”.

Nu știu dacă cei care sunt conducători au cunoștință 
de existența acestor rugăciuni săvârșite de Biserică pentru 
ei. De asemenea, nu știu cât de părtași sunt cei rugători la 
ele. Dacă ei nu cunosc, iar cei din Biserică devin pasivi la 
aceste cereri, e o dovadă că nu am devenit una. Deci, e 
nevoie de mai multă rugăciune, căci aceasta este lucrarea 
Bisericii: „ca toți să fie una”.

Adrian Cocoșilă

Rugăciunea pentru conducători

şirii de învierea Sa, şi deci a nemuririi trupului prin înviere. 
Astfel că trupul fiind muritor, întorcându-se în pământul din 
care a fost luat până la obşteasca Înviere, în mod logic în-

ţelegem că orice suferinţă sau durere legată de trup, chiar 
nevindecabilă de va fi, odată şi odată tot se va termina, dar 
suferinţa sufletească, datorită faptului că sufletul nu-şi va 
înceta niciodată existenţa, nu se va termina niciodată. Astfel 
înţelegem că orice suferinţă legată de suflet, poate deveni 
o suferinţă veşnică.

 Dar care este boala sufletului care, de cele mai multe ori, 
este cauză şi a bolii trupului? Ea este păcatul, care-l desparte 

pe om de Izvorul Vieţii, adică de Dumnezeu. Căci aşa cum 
spune Domnul nostru Iisus Hristos, când ne dă exemplu 
cu viţa şi mlădiţele: „Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum 

mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, 
dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă 
nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi 
mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în 
el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu 
puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în 
Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; 
şi le adună şi le aruncă în foc şi ard” (In. 15, 
4-6). De ce am vorbit despre păcat? Pentru că 
vedem că Mântuitorul atunci când I se aduce 
slăbănogul, spune ca răspuns la credinţa 
„lor”, deci a celor patru care l-au adus şi l-au 
lăsat prin spărtura făcută în acoperişul casei 
unde se afla Domnul, dar şi a lui, căci şi el a 
acceptat să fie adus şi cu siguranţă îşi dorea şi 
el vindecarea: „Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt 
păcatele tale!”.

 Aici se arată puterea Sa de Dumnezeu, 
pentru că singur Dumnezeu are putere de a 

ierta păcatele, şi din darul Lui, episcopii şi preoţii în Biserică, 
de a lega şi a dezlega şi ei păcatele oamenilor. De asemenea 
El mustră pe cărturari pentru gândurile lor, o altă dovadă că 
înaintea lui Dumnezeu: „toate sunt goale şi descoperite”. 
Deci dacă vindecarea trupească este importantă şi o caută 
tot omul, mult mai importantă este cea sufletească şi care 
stă numai în puterea lui Dumnezeu. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
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Să fim alături de aproapele nostru!

„Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciu-
nile celor neputincioși…” (Romani 15, 1)

„Cine este Iisus Hristos?” – o întrebare ce nu 
au încetat să și-o pună contemporanii Mântuito-
rului, ne-o punem și noi astăzi și va mai fi pusă 
în continuare de către oameni. 

Apostolii au răspuns prin gura Sfântului Apos-
tol Petru: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu 
Celui Viu.” Orbii din Evanghelia de azi răspund 
și ei și Îl numesc „Fiul lui David.” O mărturisire 
corectă, dar insuficientă. 

Mai rămâne să spunem ce răspundem 
noi. Credem și mărturisim credința Bisericii și 
învățătura ei. Noi credem și mărturisim învățătura 
Sfinților Părinți. Din cauza aceasta, astăzi facem 
pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul al pa-
trulea Ecumenic de la Calcedon. 

Sinoadele Ecumenice s-au ocupat tocmai de 
Taina Persoanei Mântuitorului. Hotărârile Sinoa-
delor Ecumenice au rămas cele mai adecvate 
mărturisiri despre Hristos. Sfinții Părinți de la 
Calcedon (451) s-au adunat împotriva învățăturii 
greșite a lui Eutihie (monofizitism, o singură 
fire).

Ei „mărturisesc pe Unul și Același Hristos, 
Fiu, Domn, Unul Născut, cunoscut în două firi, 
în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărțit, 
nedespărțit.” 

Această dogmă de la Calcedon rămâne pen-
tru totdeauna ca o piatră de temelie a Bisericii 

creștine. 
Pentru noi devine clar că autorii scrierilor 

Noului Testament cred că Iisus Hristos este 
deopotrivă și Dumnezeu și Om. Este cheia 
învățăturilor cu care deschidem profețiile mesi-
anice ale Vechiului Testament. Sfântul Grigorie 
de Nazianz aduce lumină asupra Persoanei 
Mântuitorului, risipind toate contradicțiile cu 
privire la cele 2 firi ale Sale, dumnezeiască 
și omenească: „El a flămânzit, dar a săturat 
mii de oameni… S-a ostenit, dar este odihna 
celor osteniți… A fost îngreuiat de somn, dar a 
umblat ușor pe mare… Se roagă, dar ascultă 
rugăciunile… Plânge, dar face să înceteze 
plânsul… Întreabă unde l-au pus pe Lazăr, 
pentru că era om, dar îl înviază pe Lazăr 
pentru că era Dumnezeu. Este vândut și încă 
pe nimic – pe numai treizeci de arginți – dar 
răscumpără lumea. Ca oaie spre junghiere 
S-a adus, dar este Păstorul lui Israel și acum 
al întregii lumi. Este ca un Miel fără de glas și 
totuși este Cuvântul… Este rănit, dar vindecă 
toată neputința. Moare, dar dă viață.” (Cuvân-
tări XXIX, 20)

Învățătura Evangheliei zilei acesteia ne ajută 
să stăm neclintiți pe piatra credinței, așa cum 
ne-au predat-o Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți. Să 
rămânem statornici în Biserica Sfântă a celor 7 
Sinoade Ecumenice, iubită ca lumina ochilor de 
Domnul și Mântuitorul ei. Întemeiată pe „piatra” 
neînfrântă, Duhul Sfânt ne va inspira mereu 
răspunsul fiecăruia dintre noi la întrebarea „Cine 
este Iisus Hristos?” 

Părintele Marius Olivian Tănasie

„În vremea aceea, plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: 
Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a 
întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii 
lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit 
cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. 
Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi fiind scos demonul, mutul 
a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel. Dar fariseii 
ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, 
învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi 
toată neputinţa în popor.“

22 iulie – Sf. Mironosiţă, întocmai cu apostolii, Maria 
Magdalena; Cuv. Muceniţă Marcelia – Duminica a 
VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a unui 

mut în Capernaum): Sf. Ev. Matei 9, 27-35 
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29 iulie – Duminică – Sfinţii Mucenici: Calinic, Veniamin şi Mamant; 
Sf. Muceniţă Teodota cu fiii săi – Duminica a VIII-a după Rusalii – 

Sf. Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulţirea pâinilor)
„Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar 

când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a 
trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare. Iisus însă 
le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem 
aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze 
mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, 
frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi 
au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca 
la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în 
corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.”

Pâinea noastră cea spre fiinţă 
dă-ne-o nouă astăzi!

Având în vedere că fiinţa omului este alcătuită 
din trup şi suflet, să înţelegem că pâinea pe care 
trebuie să o caute omul nu este numai cea care 
hrăneşte trupul, ci şi cea care hrăneşte şi sufletul. 
Despre pâinea care hrăneşte trupul se îngrijesc 
atât de mult oamenii, încât unii, cum spune Sf. Ap. 
Pavel, au făcut pântecele dumnezeu. „Pântecele 
este dumnezeul lor” (Flp. 3, 19), şi chiar unii o iau 
de la gura altora, sau nu-i interesează câtuşi de pu-
ţin că sunt unii cărora le lipseşte, în timp ce prisosul 
lor ar împlini lipsa multora. Pentru aceştia şi pentru 
toţi este valabil cuvântul Domnului care spune: „Nu 
numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care 
iese din gura lui Dumnezeu” (Mt. 4, 4), deci şi cu 
pâine materială, dar nu numai cu pâine, sau un alt 
cuvânt care spune: „Lucraţi nu pentru mâncarea 
cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre 
viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omu-
lui, căci pe El L-a pecetluit Dumnezeu-Tatăl” (In. 
6, 27). Dar şi pâinea materială nu o poate avea 
omul fără Dumnezeu, căci nu poate omul să facă 
grâu, şi chiar dacă s-ar osteni omul, dacă ar lipsi 
ploaia, căldura şi într-un cuvânt, binecuvântarea 
lui Dumnezeu, tot efortul său ar fi zadarnic.

Mântuitorul săvârşeşte această minune a înmul-
ţirii pâinilor şi a peştilor într-un loc pustiu pentru a 
aduce aminte iudeilor şi nouă că nu Moise a dat 
pâine poporului în pustie, ci Dumnezeu: „Nu Moise 
v-a dat pâinea cea din cer; ci Tatăl Meu vă dă din 
cer pâinea cea adevărată. Căci pâinea lui Dum-
nezeu este cea care se coboară din cer şi care dă 
viaţă lumii. Deci au zis către El: Doamne, dă-ne 
totdeauna pâinea aceasta. Şi Iisus le-a zis: Eu sunt 
pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi 
cel ce va crede în Mine nu va înseta niciodată” (In. 

6, 32-35). Pâinea care hrăneşte sufletul, este cea 
care dă viaţă veşnică, spre deosebire de pâinea 
(mana) care au mâncat-o iudeii în pustie şi totuşi 
nu l-a dăruit viaţa veşnică, aceasta este Trupul şi 
Sângele lui Hristos, aşa cum spune Mântuitorul: 
„Eu sunt pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat 
mană în pustie şi au murit. Pâinea care se coboară 
din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, 
nu moare. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât 
din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi 
în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa 
lumii este Trupul Meu. Deci iudeii se certau între 
ei, zicând: Cum poate Acesta să ne dea trupul Lui 
să-l mâncăm? Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat 
zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi 
nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. 

Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu 
are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de 
apoi. Trupul Meu este adevărată mâncare şi sângele 
Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu 
şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. 
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez 
pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi 
prin Mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din 
cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana şi au 
murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac” 
(In. 6, 48-58). O tâlcuire pe care o dă Sfântul Teofilact 
legată de înmulţirea pâinilor spune că Domnul a venit 
în loc pustiu – „ adică la neamuri care erau „pustii” de 
Dumnezeu – şi tămăduieşte pe cei bolnavi cu sufletul 
şi apoi îi hrăneşte pe aceştia. 

Că de nu ne va ierta nouă păcatele şi nu ne va 
vindeca bolile prin Botez, nu ne hrăneşte pe noi cu 
împărtăşirea Preacuratelor Taine, fiindcă cel ce nu 
este botezat nu se împărtăşeşte”, (Tâlcuirea Sfintei 
Evanghelii de la Matei, Ed. Sophia, Ed. Cartea 
Ortodoxă, 2007, p. 274). Deci şi noi să cerem şi să 
lucrăm pentru pâinea cea spre fiinţă. Amin. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
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aVORT.RO - articole, documentare, mărturii şi sfaturi 

Copil sau ghem de celule?

Majoritatea oamenilor nu ştiu ce se întâmplă 
în timpul unui avort. Nici femeile care au avortat 
nu ştiu că de fapt au omorât un copil. Ele „au 
auzit” că de fapt până în luna a treia este doar 
un ghem de celule şi nu un om adevărat. Nimic 
mai fals! Viaţa începe în momentul concepţiei. 

Mamelor! După 8 săptămâni când se efec-
tuează avortul, copilul are 
deja toate organele formate. 
Simţurile sunt prezente: ei 
simt durerea şi avortul devine 
un măcel. Le bate inima, dar 
apoi se opreşte când va fi rupt 
în bucăţi prin chiuretaj sau prin 
aspiraţie. 

Nu vă lăsaţi înşelate! Avor-
tul nu este soluţia! Informaţi-vă 
serios asupra tuturor consecin-
ţelor avortului şi sfătuiţi-vă cu 
femei care au mai făcut avort. 
Nu vă lăsaţi copleşite de situaţie, indiferent care 
ar fi aceasta. Dacă Dumnezeu a pus sufletul în 
copilul din pântecele vostru, El vă poate scoate 
din valurile mării, oricât de mare ar fi furtuna. 
Trebuie doar să îi cereţi ajutorul, iar aceasta nu 
vă costă nimic. 

Cum se realizează un avort?
• avort prin chiuretaj 
• avort prin aspirație 
• avort cu hormonul prostaglandine 
• avort prin operație cezariană 
• avort cu RU 486 

Zâmbete din pântecele mamei

Un cercetător britanic a reușit să obțină, cu 
ajutorul unui nou tip de scanare prin ultrasunete, 
imaginea inedită a unui fetus de 12 săptămâni 

„mergând” prin uterul matern. 

O mărturie: „Lumina e importantă!”

Mă numesc A. Cristina și am 21 de ani, sunt 
căsătorită de 1 an și acum 2 luni am rămas în-
sărcinată. Nu îmi venea să cred, pentru că îmi 
doream din suflet un copil cu toate că sunt foarte 
tânără. Într-o seară a venit soțul meu acasă cu 
două teste de sarcină și era foarte sigur că nu 

sunt însărcinată. Am făcut pri-
mul test și după 2 minute a ieșit 
pozitiv, nu ne venea să credem 
că sunt însărcinată și am făcut 
și al doilea test și a ieșit tot po-
zitiv. Eu am început să plâng 
de fericire și îi mulțumeam lui 
Dumnezeu că sunt însărcinată. 
Soțul meu îmi zicea să fac avort 
că suntem prea tineri pentru a 
avea un copil și că nu avem 
situație să îl creștem, am înce-
put să plâng și voiam să mor în 

momentul ăla. Soacră-mea a zis că trebuie să 
fac avort că avortul nu e o crimă. Plângeam și 
mă rugam în fiecare zi la Dumnezeu să îmi dea 
putere să trec peste tot și să îl lumineze pe soțul 
meu. Într-o noapte am visat că mi-a apărut un 
copil în față și mi-a zis: „Mami, Lumina e impor-
tantă!”, și de atunci am știut că e un semn de la 
Dumnezeu și m-am hotărât că nu voi face avort, 
orice s-ar întâmpla. Eu sunt în străinătate și mi-
am sunat părinții și le-am zis că sunt însărcinată, 
ei m-au susținut și s-au bucurat când au aflat că 
voi fi mamă. Acum soțul meu și-a cerut iertare și 
am hotărât să păstrăm copilul și să îl creștem. 
În fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a 
dat bebele și că nu m-a lăsat să fac o prostie. 
Avortul este o crimă, pentru că s-a dovedit că la 
18 zile de la concepție îi bate inima la copil.

Orice ființă merită să trăiască!

Pagina pentru viață

„Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. 
Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată” (Psalmul 138)
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Duminică, 1 iulie: Studiu biblic – Evanghelia după Matei, cap. 26.
8 iulie: Despre sfinții doctori fără de arginți și medicina astăzi.
15 iulie: Vizionare film, ora 17:00.
22 iulie: Acatistul Sfântului Ilie.
29 iulie: Despre părintele Arsenie Papacioc.

INFO: 0727.78.16.91

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Sfântul Apostol Toma este cinstit de Biserică 
pe 6 octombrie. Este cunoscut ca Toma necre-
dinciosul și mai puțin ca mărturisitor al Învierii 
Mântuitorului și al dumnezeirii Sale. De ce îi spu-
nem necredinciosul? Pentru că noi susținem că 
Toma, deși află de la ceilalți Apostoli că Hristos 
a înviat: „Am văzut pe Domnul!”, adoptă atitudi-
nea celui ce nu-i vine să creadă: „Dacă nu voi 
vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă 
nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și 
dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu 
voi crede” (In. 20, 25).

Pierdem din vedere faptul că el nu este necre-
dincios în sensul că refuză să creadă că Hristos 
a înviat. El nu se îndoiește de acest lucru, ci de 
faptul că Hristos Se află după învierea Sa într-un 
trup care nu mai poate fi văzut. Sfântul Chiril al 
Alexandriei afirmă că atunci când Toma spune: 
„dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor 
nu voi crede...”, el spune de 
fapt: „Nu voi crede că El mai 
poate fi văzut, de nu voi pune 
degetul meu în urma cuielor”. 
Așadar, îndoielile noastre nu 
sunt îndoielile lui Toma. Nu 
pot fi de acord cu cei care 
afirmă că prin îndoieli îl vom 
înțelege mai bine pe Toma. 
Dimpotrivă, pe Toma îl vom 
înțelege mai bine, dacă nu ne vom opri din că-
utarea lui Hristos. 

Din Scriptură aflăm că Hristos, pentru a-l 
încredința pe Toma că natura umană nu a fost 
desființată prin Înviere, Se arată după opt zile din 
nou Apostolilor și îi spune lui Toma: „Adu degetul 
tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta 
și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci 
credincios” (Ioan 20, 27). Iar Toma mărturisește: 
„Domnul meu și Dumnezeul meu”. Cântările litur-
gice ale Bisericii ne vestesc că atunci când Toma 
a atins coasta Mântuitorului înviat din morți s-a 
atins de „osul dumnezeirii Sale”. Deci, Apostolul 
Toma nu a mărturisit doar Învierea lui Hristos, ci 
și dumnezeirea Sa.

Multe persoane își spun că ar crede în 
existența lui Hristos, dacă ar avea parte de 
ceea ce a avut Toma: privilegiul de a-L vedea pe 
Hristos în față după Învierea Sa. Dar așa cum 
am mai afirmat, Toma nu este un necredincios 
în sensul că el neagă Învierea Domnului, în vre-

me ce persoanele care doresc să aibă parte de 
întâlniri spectaculoase, sunt împietrite. Ele nu 
doar că refuză să primească adevărul, dar nici 
nu depun efort ca să-l afle. 

Ne place să credem că Toma a fost un necre-
dincios și să facem din el modelul necredinței 
noastre. Cât de dulci ne sunt cuvintele: dacă 
apostolul care a stat atâta vreme lângă El nu a 
crezut și a avut nevoie de semne, cum oare voi 
reuși eu să cred? Și mulți rămân în necredință, 
spunând că de-ar avea parte de minuni, ar crede. 
Minuni sunt zilnic, numai că noi ne asemănăm 
israeliților care, deși făceau drumul din robia 
Egiptului spre Țara Sfântă și erau hrăniți în chip 
minunat în fiecare zi, au ajuns să se închine la 
idoli.

Interesant este că între Apostoli, Toma este 
mereu un întârziat. Nu este prezent la prima 
arătare a Domnului ucenicilor și nici la Adormirea 

Maicii Domnului. A fost rându-
iala lui Dumnezeu ca Toma 
să întârzie, ca prin pipăirea 
urmelor cuielor din trupul lui 
Hristos și a coastei Lui, să 
se dea o dovadă și mai hotă-
râtă despre Învierea Sa. Tot 
prin pronie divină, Apostolul 
Toma nu a fost prezent la 
înmormântarea Maicii Dom-

nului. Sosind trei zile mai târziu, a cerut să se 
deschidă mormântul Maicii Domnului pentru a-i 
săruta mâinile acesteia, dar intrând în mormânt, 
l-a aflat gol. Așa am aflat că Maica Domnului nu a 
fost supusă stricăciunii. Dacă Sfântul Toma este 
numit ocrotitorul întârziaților, e bine să precizăm 
că nu este ocrotitor al celor care întârzie din co-
moditate, ci din dumnezeiască rânduială. 

În concluzie, nu trebuie să ne îndoim de 
credința lui Toma. Să ne rugăm lui Dumnezeu să 
ne dăruiască necredința lui Toma, ca să putem 
mărturisi și noi „Domnul meu și Dumnezeul meu” 
(Ioan 20, 28).

Adrian Cocoșilă

Sfântul apostol Toma, ocrotitorul întârziaţilor


