
Despre auzire și mărturisire!
Această pericopă din Sfânta Evanghelie, rându-

ită să se citească în Duminica a 10-a după Rusalii, 
prezintă minunea vindecării unui tânăr bolnav foarte 
grav, adus de tatăl său și care suferea de demoni-
zare, ce avea manifestări asemănătoare epilepsiei, 
cauzată de un anumit fel de diavoli, numit de către 
evangheliști „duh mut și surd”, despre care tatăl 
acestuia spune că era „lunatic”, adică boala se ma-
nifesta în anumite perioade ale lunii. Contextul sau 
împrejurarea în care are loc minunea este următorul: 
„Mântuitorul se afla împreună cu trei dintre ucenicii 
Săi, pe Muntele Taborului, unde S-a schimbat la față, 
arătând ucenicilor slava Sa, descoperindu-le în felul 
acesta că El este Dumnezeu, și că El nu este nici 
Moise, nici Ilie, ci Dumnezeul lui Moise și Dumnezeul 
lui Ilie. În acest timp, la poalele muntelui se aflau 
ceilalți apostoli, însoțiți de mulțime de oameni, veniți 
acolo cu scopuri diferite. Unii pentru a fi vindecați, alții 
pentru a asculta cuvântul Lui, alții pentru a-L ispiti și 

a-L prinde în cuvânt să aibă motiv de învinuire, alții 
pentru a-și arăta recunoștința pentru ajutorul primit, 
alții probabil să se afle în treabă, așa cum se mai 
întâmplă în cazul mulțimilor, un fel de gură-cască, 
care se dau după cum bate vântul, poate așteptând 
anumite avantaje ș.a.m.d. Sfântul Evanghelist Marcu 
dă mai multe amănunte de ceea ce se petrecuse la 
baza muntelui, arătând că ucenicii neputând să-l vin-
dece pe acest tânăr lunatic, au dat motiv cărturarilor 
să se certe cu ei, reproșându-le probabil că înșală 
mulțimile, că nu au nici o putere, că ei și Învățătorul 
lor nu respectă Legea, și multe altele cum se spun 
la ceartă, și verzi și uscate, și lucruri nedrepte uitând 
de tot ce s-a făcut bine până atunci.

Între timp Mântuitorul coboară din munte și merge 
spre mulțime. Atunci „s-a apropiat de Iisus un om, 
căzându-I în genunchi, și zicând: Doamne, miluiește 
pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, căci 
adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am dus 
la ucenicii Tăi și n-au putut să-l vindece”. Deci tatăl 
a găsit vina, și nu numai el ci și cărturarii care se 
certau cu ucenicii: „ucenicii Tăi n-au putut să-l vin-
dece”. Pentru a înțelege dramatismul acestei boli, 
trebuie să știm că Sfântul Evanghelist Marcu ne dă 
mai multe detalii ale acestei suferințe, din mărturia 
pe care o dă tatăl, despre singurul lui copil și despre 
manifestarea bolii: „și oriunde îl apucă, îl aruncă la 
pământ, face spume la gură, scrâșnește din dinți și 
înțepenește...” (Mc. 9, 18). 

Mântuitorul însă nu învinuiește pe ucenici decât la 
sfârșit, când ei nedumeriți știind că primiseră putere 
de la El și mai făcuseră alte minuni unde scoseseră și 
demoni, caută să afle motivul nereușitei lor. „Atunci, 
apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: 
De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a 
răspuns: Pentru puțina voastră credință”, pe de o 
parte, iar pe de alta le spune că: „acest neam de 
demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post”.

În primul rând Mântuitorul se adresează mulțimii, 
reproșându-le necredința și îndărătnicia: „O, neam 
necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? 
Până când vă voi suferi pe voi? Aduceți-l aici la Mine”. 
Deci cu alte cuvinte din pricina necredinței și a împo-
trivirii și nesupunerii fața de poruncile lui Dumnezeu, 
răbdarea Sa are limite și odată și odată Îi va părăsi, 
își va retrage harul Său, luând de la ei Împărăția și 
dându-o neamurilor, care vor aduce roadele ei. 
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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Urmare din pagina 1
Probabil că și tatăl tânărului, intrând în logica 

cărturarilor, s-a îndoit că ucenicii ar putea să-l 
vindece, și chiar înaintea Mântuitorului el vine cu 
îndoială: „dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-Ți milă 

de noi” (Mc. 9,22), iar Mântuitorul ca Dumnezeu, 
cunoscând gândurile și inimile lor le face reproșurile 
respective, și Îi răspunde tatălui după îndoiala Lui: 
„De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede”, 
pentru ca tatăl să strige cu lacrimi, recunoscându-și 
neputința: „Cred Doamne! Ajută necredinței mele!” 
(Mc. 9, 23-24). Apoi zice: „Aduceți-l aici la Mine. Și 
Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a 
vindecat din ceasul acela”, aceste cuvinte fiind un 
îndemn și pentru noi, să îi aducem pe toți cei stăpâniți 
de demon mut și surd, la cuvintele și poruncile lui 
Dumnezeu, pentru că numai întâlnirea personală cu 
Dumnezeu aduce vindecarea și atunci când vii la 
Dumnezeu nu trebuie să vii cu îndoială și după ce 
ai rătăcit și încercat și în alte părți de a obține ceea 
ce numai Dumnezeu poate da. 

Dacă ar fi să ne gândim la tinerii de astăzi care la 
fel cu cel din Sfânta Evanghelie, stăpânit de un duh 
mut și surd, sunt surzi și muți la a auzi și a mărturisi 
cuvântul lui Dumnezeu. La cei care sunt surzi atunci 
când sunt sfătuiți să aleagă calea virtuții, a corecti-
tudinii, a demnității, a dreptății, și refuză pentru că 
ei vor să trăiască clipa, să se distreze, să-și facă 
plăcerile păcătoase, care îi despart de voia lui Dum-
nezeu; sunt surzi când sunt sfătuiți să întemeieze o 
familie creștină, însă sunt unii care chiar dacă nu 
resping ideea, nu au timp să se căsătorească, să 
nască copii, pentru că vor întâi să se realizeze și să 

Despre auzire și mărturisire!
se distreze. Ei nu mai vor să aleagă o cale logică 
a realizării lor profesionale, potrivit aptitudinilor lor 
și nu potrivit interesului material imediat și adesea 
iluzoriu care îți făgăduiește atât de multe și îți oferă 
puține. Și ce este mai trist e că îți fură legătura cu 

cerul. Și ceea ce este 
de multe ori cel mai rău 
e că mulți dintre acești 
tineri aranjați din punct 
de vedere trupesc și 
lumesc nu au nici tată, 
nici mamă care să îi 
aducă la Hristos spre 
a fi vindecați, pentru 
că înșiși părinții lor 
sunt și ei surzi și muți 
la cuvântul lui Dumne-
zeu. Așadar ajută-ne 
Doamne să Te auzim 
când ne chemi și ne 
vorbești și să Te mărtu-
risim prin viața pe care 
o trăim după voia Ta. 

Părintele Gheorghe 
Ionașcu

(predică la Dumini-
ca a X-a după Rusalii, 

a Vindecării lunaticului, 
Sf. Ev. Matei 17, 14-23, 5 august)

Sursă foto: Sf. Evanghelie



3Calea ÎnĂlȚĂrii, anul X, nr. 108, august 2018

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie 
după Ioan
CAPITOLUL XX
1. Iar în ziua întâia a săptămânii (duminica), 

Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-
dimineață, fiind încă întuneric, și a văzut piatra 
ridicată de pe mormânt. 

2. Deci a alergat și a venit la Simon-Petru și 
la celălalt ucenic pe care-l iubea Iisus, și le-a 
zis: Au luat pe Domnul din mormânt și noi nu 
știm unde L-au pus. 

3. Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și ve-
neau la mormânt. 

4. Și cei doi alergau împreună, dar celălalt 
ucenic, alergând înainte, mai repede decât 
Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. 

5. Și, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse 
jos, dar n-a intrat. 

6. A sosit și Simon-Petru, urmând după el, și a 
intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos, 

7. Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu 
era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată, 
la o parte, într-un loc. 

8. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise 
întâi la mormânt, și a văzut și a crezut. 

9. Căci încă nu știau Scriptura, că Iisus tre-
buia să învieze din morți. 

10. Și s-au dus ucenicii iarăși la ai lor. 
11. Iar Maria stătea afară lângă mormânt 

plângând. Și pe când plângea, s-a aplecat 
spre mormânt. 

12. Și a văzut doi îngeri în veșminte albe 
șezând, unul către cap și altul către picioare, 
unde zăcuse trupul lui Iisus. 

13. Și aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? 
Pe cine cauți? Ea le-a zis: Că au luat pe Dom-
nul meu și nu știu unde L-au pus. 

14. Zicând acestea, ea s-a întors cu fața și a 
văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. 

15. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe 
cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, I-a 
zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde 
L-ai pus și eu Îl voi ridica. 

16. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea 
I-a zis evreiește: Rabuni! (adică, Învățătorule) 

17. Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci 
încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la frații 
Mei și le spune: Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vos-
tru și la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru. 

18. Și a venit Maria Magdalena vestind 
ucenicilor că a văzut pe Domnul și acestea 
i-a zis ei. 

19. Și fiind seară, în ziua aceea, întâia a săp-
tămânii (duminica), și ușile fiind încuiate, unde 
erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit 
Iisus și a stat în mijloc și le-a zis: Pace vouă! 

20. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și 
coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând 
pe Domnul. 

21. Și Iisus le-a zis iarăși: Pace vouă! Pre-
cum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu 
pe voi. 

22. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și 
le-a zis: Luați Duh Sfânt; 

23. Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate 
și cărora le veți ține, vor fi ținute. 

24. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel 
numit Geamănul, nu era cu ei când a venit 
Iisus. 

25. Deci au zis lui ceilalți ucenici: Am văzut 
pe Domnul! Dar el le-a zis: 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. 

26. Și după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși 
înăuntru, și Toma, împreună cu ei. Și a venit 
Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a 
zis: Pace vouă! 

27. Apoi a zis 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. 

28. A răspuns Toma și I-a zis: Domnul meu 
și Dumnezeul meu! 

29. Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai 
crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut!

30. Deci și alte multe minuni a făcut Iisus 
înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în 
cartea aceasta. 

31. Iar acestea s-au scris, ca să credeți că 
Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și, cre-
zând, să aveți viață în numele Lui.

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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4
Evanghelia din Duminica a 11-a după Rusa-

lii ne arată pe de o parte marea milostivire și 
bunătate a lui Dumnezeu, care iartă oamenilor 
greșelile lor, iar pe de alta arată că primirea 
acestei iertări este condiționată de iertarea pe 
care noi trebuie să o dăm aproapelui nostru. 
Deci învățătura care reiese din Evanghelie este 
următoarea: Dumnezeu ne iartă nouă ca și noi 
să iertăm greșelile semenilor. Dacă noi însă nu 
iertăm altora greșelile lor, Dumnezeu trece de la 
iubire, care este cauza bunătății și milostivirii Lui 
față de noi, la dreptate care se face răsplătitoare 
după faptele noastre, pedepsind spre îndreptare 
pe cel ce devine insensibil la darul iertării pe 
care el însuși l-a primit, învățând și împlinind de 
nevoie sau prin constrângere ceea ce nu a făcut 
cu bunăvoie. Datoria slujitorului față de stăpân 
de zece mii de talanți, o datorie imensă care 
niciodată nu poate fi plătită, reprezintă datoria 
noastră față de Dumne-
zeu, față de toate darurile 
pe care noi le-am primit 
de la El, chiar și după 
căderea în păcat, prin 
jertfa Fiului Său, pentru 
care datornicul, slujitorul 
nerecunoscător trebu-
ia vândut împreună cu 
soția, copii, casa și toate 
câte avea. Această vinde-
re înseamnă despărțirea 
de Dumnezeu, pierde-
rea libertății și demnității 
umane pe care a primit-
o de la Dumnezeu și 
moartea spirituală înaintea morții fizice. Însă 
datornicul, căzând în genunchi și cerând iertare, 
l-a rugat pe stăpân să-i mai îngăduie, să mai 
amâne plata datoriei, pe care omul necunoscân-
du-i valoarea reală considera că o va putea plăti 
toată. Stăpânul plin de bunătate nu numai că a 
amânat-o, ci i-a iertat-o, i-a șters-o complet. Însă 
la rândul lui acest datornic căruia i-a fost iertată 
datoria imensă, nu a voit să ierte unui semen al 
său o datorie foarte mică, de o sută de dinari, ci 
l-a aruncat în temniță, până ce îi va plăti toată 
datoria. Datornicul, prin comportamentul său, a 
devenit „slugă vicleană”, întristând atât pe slu-
jitorii stăpânului cât și pe stăpân, care a revenit 
asupra hotărârii inițiale și a trecut de la bunătate 
la dreptate, pedepsind astfel pe cel nemilostiv și 

dându-l „pe mâna chinuitorilor”. Această judecată 
și pedeapsă poate fi înțeleasă fie ca pedeapsă în 
timpul vieții pământești, fie ca osândire a omu-
lui neiertător în ziua judecății particulare, după 
despărțirea sufletului de trup, deci după moar-
tea trupească, când sufletul mai poate fi iertat 
doar prin rugăciunile altora pentru el. „Înțelesul 
duhovnicesc al acestei pilde este următorul: 
împăratul sau stăpânul care se socotește cu 
slugile sale datornice este Însuși Dumnezeu, 
Care are o mulțime de datornici, și anume toți 
oamenii sunt datornicii Lui, pentru că de la El au 
primit toți oamenii darul vieții, sufletul nemuritor 
și chemarea la viața cea veșnică și fericită. Când 
noi însă folosim în mod greșit sau negativ da-
rurile pe care El ni le-a dăruit, săvârșind răul cu 
gândul, cu cuvântul sau cu fapta, ne îndatorăm 
lui Dumnezeu cu însăși valoarea incalculabilă 
a sufletului nostru care este mai de preț decât 

lumea întreagă (cf. Marcu 8,36). Deci, devenim 
datori pentru că suntem risipitori ai darurilor lui 
Dumnezeu și pentru că uităm de Dumnezeu și 
nu suntem recunoscători Lui. Astfel, cu fiecare 
gând necurat, cu fiecare cuvânt necugetat, cu 
fiecare faptă neroditoare de bine pe care o 
săvârșim, ne îndatorăm, pentru că folosim în 
mod păcătos și păgubitor gândirea, vorbirea și 
făptuirea noastră. Mulțimea datoriilor noastre 
față de Dumnezeu-Dăruitorul este simbolizată, 
în pilda din Evanghelia de astăzi, prin cei 10.000 
de talanți… Deci datoria imensă, înfricoșătoare 
a slujitorului către stăpânul său simbolizează 
datoria păcatelor omului, săvârșite ca risipire 
a darurilor lui Dumnezeu din viața sa și ca în-
depărtare de la calea mântuirii. Când gândirea 

Și ne iartă nouă precum și noi iertăm
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rațională a omului sau inteligența lui este pusă în 
slujba păcatului, a răului, atunci omul se îndato-
rează, întrucât pierde harul sfințitor al vieții și se 
scufundă în vidul neascultării și despărțirii lui de 
Dumnezeu. Când voința omului nu mai urmează 
voinței lui Dumnezeu, el se îndatorează, fiindcă 
pierde binecuvântarea conlucrării și comuniunii 
cu Dumnezeu. Când iubirea omului se leagă în 
mod pătimaș de lucrurile limitate și trecătoare, 
el se desparte de Dumnezeu Cel nemărginit și 
veșnic, îndatorându-se Lui pentru că n-a răspuns 
chemării Sale de-a participa la viața cerească 
nelimitată și veșnică. Din acest motiv, nimeni 
dintre oamenii păcătoși nu se poate mântui (do-
bândi viața veșnică), dacă nu i se iartă păcatele 
sau greșelile, pentru a reface astfel legătura sa 
cu Dumnezeu izvorul vieții veșnice. 

Să fim asemenea lui Dumnezeu Cel iertător 
și drept. Din Evanghelia de astăzi înțelegem că 
Dumnezeu este în același timp milostiv și drept. 
Când ne pocăim și cerem să ne ierte păcatele, 
El este bun, milostiv și iertător. Când noi însă 
nesocotim bunătatea Lui, și în mod viclean și 
egoist doar profităm de ea, dar la rândul nostru 
nu arătăm bunătate față de semenii noștri, adică 
nesocotim iertarea Lui și nu o facem roditoare 
față de oameni, atunci Dumnezeu ne arată drept-
atea Sa spre îndreptarea noastră și a celor ase-
menea nouă. Deci, Dumnezeu este milostiv, dar 
și drept, iertător, dar și îndreptător, în înțelesul 
că nu trece cu vederea păcatul, ci cheamă la 
pocăința spre îndreptare. Astfel, Dumnezeu Cel 
milostiv și iertător îl responsabilizează pe omul 
nemilostiv și neiertător, aducându-i aminte cât 
de mult pierde spiritual dacă nu este și el iertă-
tor asemenea lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt 
creați după chipul lui Dumnezeu, dar la asemă-
narea cu Dumnezeu ajung numai cei ce trăiesc 
în comuniune cu El și împlinesc voia Lui, adică 
numai sfinții. Prin urmare, omul care nu iartă al-
tora greșelile lor nu poate dobândi sfințenia care 
vine de la Dumnezeu. Atât de mult ne asemă-
năm cu Dumnezeu câtă iubire sfântă, milostivă 
adunăm în sufletul nostru, prin pocăință și ier-
tare, prin rugăciune și prin fapte bune. Oamenii 
sfinți sunt milostivi ca Dumnezeu Cel milostiv, 
sunt iertători ca Dumnezeu Cel iertător, însă ei 
sunt și drepți sau îndreptători ai altora, precum 
și Dumnezeu este drept și îndreptător al celor 
ce rătăcesc sau greșesc, cu voie sau fără voie. 
Iertarea acordată semenilor nu este totdeauna 
o lucrare ușoară, deși, teoretic, mulți oameni 

știu că dacă ești creștin adevărat trebuie să ierți 
altora greșelile lor. Sunt însă unele situații dificile 
în care iertarea sinceră nu se realizează pur 
și simplu printr-o decizie voluntaristă, formală, 
exterioară. Sunt oameni care au suferit mult din 
cauza semenilor lor, iar pentru a le ierta acestora 
greșelile lor, în mod sincer, total și definitiv, adică 
‘din toată inima’, ei au nevoie de o schimbare 
interioară. Cu alte cuvinte, iertarea cere o luptă 
interioară, o răstignire a dorinței egoiste de răz-
bunare, a tentației de a răspunde la răutate cu 
răutate. Însă Sfânta Evanghelie ne cheamă să 
nu răspundem la răutate cu răutate, ci să lăsăm 
răzbunarea pe seama lui Dumnezeu. El sigur 
ceartă și pedepsește cu dreptate, fiind Judecă-
torul și Mântuitorul lumii, al viilor și al morților. 
Deci, o iertare sinceră, totală, nu una de felul 
‘te iert, dar nu te uit’, se poate oferi altora numai 
dacă Îi cerem lui Dumnezeu harul Său care ne 
ajută să iertăm din toată inima greșelile altora. 
În acest sens, cerem Mântuitorului Iisus Hristos, 
Care a iertat pe vrăjmașii Lui, ca iubirea Lui să 
locuiască în inimile noastre. Pildă de urmat în 
această privință ne sunt Sfinții martiri sau muce-
nici, care au fost dăruiți de Dumnezeu cu harul 
sau virtutea de a ierta pe cei care îi chinuiau și-i 
duceau la moarte, așa cum a făcut arhidiaconul 
Ștefan, cel dintâi dintre mucenici, dar și mulți 
alții. Din Viețile sfinților martiri se vede că aceștia 
simțeau în sufletul lor o putere deosebită în tim-
pul suferințelor, o putere a prezenței iubirii jert-
felnice și iertătoare a lui Hristos. De aceea, ei nu 
au răspuns la răutate cu răutate și la ură cu ură, 
ci au biruit ura ca rod al păcatului prin sfințenia 
iertării ca rod al prezenței harului lui Dumnezeu 
în om. Sfinții mucenici sunt numiți Buni Biruitori 
mucenici, tocmai pentru că ei au biruit duhul 
lumesc al urii, al răzbunării și al răutății, după ce 
au primit în sufletul lor iubire milostivă din iubirea 
lui Hristos Cel milostiv și iertător” (PF. Daniel, 
Articol publicat în Ziarul Lumina de Duminică, 8 
august 2010). 

O cale spre dobândirea acestei puteri, de 
a ierta, este rugăciunea, prin care Îi cerem lui 
Dumnezeu să ne dăruiască virtutea de a ierta pe 
alții așa cum Dumnezeu ne iartă pe noi. Desigur 
că Dumnezeu ne îndeamnă să fugim și de jude-
cata aproapelui, El fiind Dreptul Judecător: „Nu 
judecați, ca să nu fiți judecați!”, sfătuindu-ne să 
ne vedem bârna din ochiul nostru, nu paiul din 
ochiul aproapelui, însă diavolul, cel ce dezbină, 
învrăjbește și tulbură viața oamenilor, ne face 
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Când Hristos, Dumnezeul nostru,
Mutarea Maicii Sfinte-a rânduit
Să părăsească-această lume,
Plecarea, mai înainte, i-a vestit.

A trimis ca și odinioară,
(La minunata Sa zămislire),
Tot pe Arhanghelul darurilor
Să-aducă Maicii buna vestire.

Acesta i-a întins cu cinste 
Stâlparea de finic, din Rai,
Ce era semnul biruinței,
Transmițându-i prin viu grai:

- Fiul și Domnul tău te cheamă,
Să lași, o, Maică, cele pământești,
Că cererile ți-au fost ascultate
Și vei merge în sălașurile cerești.

Să nu te tulburi de aceasta
Și încredere să ai mereu,
Că așa cum Domnul ți-a promis,
Vei fi de-a pururi lângă Fiul tău,

Cel fără de moarte, Împăratul 
Slavei și al nostru Dumnezeu,
Cu Arhanghelii, Îngerii, Heruvimii,
Serafimii și cetele cerești mereu.

Maica a tresărit de bucurie,
Dând răspunsul mult așteptat:
- „Fie mie după cuvântul tău!”
Și Arhanghelul Gavriil a plecat.

S-a ridicat, atunci, îndată,
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Și s-a dus în Muntele Măslinilor (Eleon),
Să-I mulțumească Fiului său.

Viețuind în casa Sfântului Ioan,
Cuvântătorul de Dumnezeu,
Ieșea să se roage-n acest sfânt loc,
De unde S-a înălțat la Ceruri Fiul Său.

Din Eleon, s-a întors fericită în Sion
Să le dea vestea minunată
Femeilor prietene și Sfântului Ioan,
În grija căruia fusese dată.

Când Domnul se afla pe Cruce,
Gândindu-se la Maica Sa,
A încredințat-o ucenicului iubit,
Cu scopul de-a o proteja.

Iar pe Sfântul Ioan L-a înfiat
Maica noastră a tuturor,
Arătând prin aceasta, totodată,
Că ne va sări permanent în ajutor.

Ca o mamă veșnic iubitoare, 
Grijă ne va purta mereu
Și de câte ori o vom chema,
Se va ruga pentru noi Fiului său.

L-a-nștiințat pe Ioan și pe femei
De mutarea mult așteptată,
Arătându-le ramura de finic,
Cea de Arhanghel înmânată.

Auzind vestea, toți s-au întristat,
Numai Preacurata radia de bucurie;
Cu dulci cuvinte i-a încurajat
Spunând că ea-și dorea în cer să fie.

După Înălțarea la Cer
A Domnului Iisus Hristos
Preasfânta Fecioară Maria, 
Le-a fost ucenicilor de folos.

Alinare și mângâiere,
Întregii Biserici a rămas,
Mare sprijin și ajutor prin 
Sfaturile rostite prin al său glas.

Să nu uităm cât har avea
Și unde, de mică a crescut,
Că fusese promisă Domnului,
De Ana, înainte de-a se fi născut.

La Templul din Ierusalim
De la trei ani și jumătate-a intrat
Și în Sfânta Sfintelor, de la Îngerul 
Gavriil, multe taine a aflat.

El o învăța să citească, 
Îmbogățindu-i cultura,
O pregătea să cunoască
Și să înțeleagă Scriptura.

De multe ori îi aducea 
Fecioarei Maria, mană cerească
Chiar în Sfânta Sfintelor,
Cu care să se hrănească.

Doisprezece ani a stat la Templu
Fecioara, unde temeinic s-a pregătit;
„Biserică slăvită și rai cuvântător”,
„Templul lui Dumnezeu” a devenit.

Aici, Arhanghelul Gavriil o hrănea 
Și îi descifra Scripturile mereu,
Pregătind-o pentru înalta chemare
Rânduită de Bunul Dumnezeu.

Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
(15 august)POESIS Dumitra Groza

judecători față de păcatele semenilor făcându-
ne să ne considerăm superiori lor și uitând de 
păcatele noastre. Atunci printr-o pedagogie a 
lui Dumnezeu să întâmplă ca și noi să cădem 
în aceleași păcate pentru care am judecat pe 
alții, ca în felul acesta să ne smerim și să ne 
întoarcem la Dumnezeu prin pocăință. Astfel că 
Evanghelia de astăzi este și a iertării divine dar 
și a responsabilizării noastre față de iertarea 
semenilor, a răspândirii iubirii pe care o primim 

noi de la Dumnezeu prin iertare, cu iertarea pe 
care o dăm și noi semenilor. Să păstrăm aceas-
tă lumină a Sfintei Evanghelii și să rugăm pe 
Dumnezeu să ne dea putere ca și noi să iertăm 
precum voim să fim iertați.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XI-a după Rusalii, 

Pilda datornicului nemilostiv,
Sf. Ev. Matei 18, 23-35, 12 august)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Ocrotind-o pe Sfânta Fecioară,
Gavriil i-a fost din pruncie slujitor,
Iar la Întruparea Fiului lui Dumnezeu,
I-a fost Mariei bine-vestitor.

Fecioara Maria a fost luminată
Chiar de Fiul ei și Dumnezeu;
Cunoștea atâtea taine…, văzute
Și înțelese, direct, de la Fiul său.

Așa că ucenicii au avut 
Un sprijin necondiționat,
Că Fecioara i-a sfătuit și susținut
Și-n toate i-a mângâiat și îndrumat.

Toți apostolii o iubeau nespus,
Fiind Maica lui Dumnezeu,
Îi ascultau învățăturile
Așa cum au făcut și cu Fiul său.

Aveau în ea o mângâiere
Și un sprijin neîncetat,
Mai ales după Înălțare,
Când Domnul la Cer s-a înălțat.

Maica umplea golul rămas
După a Domnului înălțare,
Se simțeau parcă protejați,
De a Fecioarei binecuvântare.

Așa că aflând trista veste,
Prietenele și ucenicii s-au întristat,
Doar Maica Sfântă, Preacurată,
Din tot sufletul s-a bucurat.

Acum, ei se și vedeau „orfani”
Fără Preasfânta lor Maică,
Le-ar fi lipsit atât de mult
Sfătuirea ei înțeleaptă. 

Ea încerca să-i încurajeze
Promițându-le că le va fi mereu,
Sprijin puternic și mijlocitoare 
Către Fiul său și Dumnezeu.

Dorindu-și ca Sfinții Apostoli,
Să o petreacă până la mormânt,
L-a rugat pe Domnul Iisus Hristos
Să-i îndeplinească al său gând.

Și s-a făcut fără de veste
Un cutremur cu vuiet mare;
Pe norii luminoși au apărut Apostolii
Trimiși peste tot, în lume, spre predicare.

S-au întristat când au înțeles 
Scopul pentru care au venit,
Văzând-o pe Maica Sfântă, 
Ce pentru „plecare” s-a pregătit.

Fericita i-a binecuvântat pe toți
Și prin aleasa ei vestire
Le-a povestit cu bucurie despre
A Arhanghelului Gavriil venire.

Le-a arătat stâlparea de palmier
Pe care Gavriil i-o înmânase,
Când despre a sa mutare 
Cu respect o înștiințase.

Maica i-a încurajat în săvârșirea,
Misiunii de propovăduire
A Evangheliei Domnului Hristos,
Cel Care le-a încredințat slujirea

Atâtor taine de nepătruns
Și i-a ales pentru a avea părtășie
La prigoanele și patima Sa 
Și i-a înzestrat cu vrednicie

Să fie uniți cu slava și împărăția Sa,
Așa cum Domnul le-a făgăduit,
I-a binecuvântat și ridicând 
Mâinile, Domnului a mulțumit.

La porunca Duhului Sfânt,
Apostolii au început să vorbească,
Lăudând și slăvind pe Cel ce S-a smerit,
Ca pe noi să ne mântuiască,

Că Domnul a plecat cerurile
Și S-a pogorât pe pământ,
Fără a se despărți de Sânul 
Tatălui Său și de Duhul Sfânt

Și S-a întrupat din Sfânta Fecioară
Maria, cea veșnic neprihănită,
Găsind-o supusă și mai adâncă 
Decât toată firea cea zidită.

Acum, spre a o lua pe Maica Sa,
A venit însoțit de cetele îngerești,
(Ce stăteau cu frică înaintea Domnului)
S-o ducă cu slavă în sălașurile cerești.

„Cred că se vor împlini toate 
Cuvintele spuse mie”(39) ,
A spus Maica Preacurată,
Văzând atâta măreție.

Că venirea de acum s-a arătat 
Mai mărită și mai înfiorătoare,
Decât venirea dintâi a Domnului
Și chiar mai strălucitoare,

Decât fulgerul și decât
Schimbarea la Față a Domnului,
(În prezența lui Moise și Ilie, Petru,
Ioan și Iacov pe Muntele Taborului),

Dar mai puțin strălucitoare, decât 
Slava cea nepătrunsă și nevăzută
A firii Lui celei Dumnezeiești
Și de muritori necunoscută.

Domnul le-a spus: - Pace vouă! 
Cum le-a spus și după Înviere,
Tot în casa lui Ioan, aducându-le 
Și acum ca și atunci… mângâiere.

Când au auzit glasul dulce și dorit
Al Domnului Iisus Hristos,
S-au înviorat și s-au întărit
Văzând chipul dumnezeiesc de frumos.

Iar Preasfânta și Preacurata 
Sa Maică s-a umplut de bucurie,
Văzând strălucirea slavei Fiului ei 
Și privea cu frică și evlavie. 

S-a rugat pentru apostoli 
Și pentru cei ce erau de față,
A mijlocit pentru toți credincioșii,
Oriunde ar fi în această viață.

A cerut ca, unde se va pomeni 
Numele Domnului, prin a ei mijlocire,
Fiul său și Dumnezeu să ducă 
Dorința credincioșilor spre împlinire.

L-a rugat să o binecuvânteze
Cu dreapta Sa și să ocrotească
Pe toți cei care îi aduc rugăciune, 
Iar cererile lor să le îndeplinească.

Preasfânta Maică a Domnului,
Fericitul suflet și-a încredințat
Împăratului și Fiului său,
Care în mâinile Sale l-a luat,

Iar Fecioara, ca după o zi de muncă,
Într-un somn dulce și lin a adormit, 
Că durerile morții n-au atins-o,
Așa cum durerile nașterii au ocolit-o

Și își pregătise mai înainte
Totul pentru a sa îngropare:
Casa și curtea, lumânări, candele
Și hainele pentru a sa sfântă mutare.

Își îmbăiase și stropise cu miresme,
Trupul său cel neprihănit și sfânt
Și cu multă grijă se-îmbrăcase
În cel mai frumos veșmânt,

Iar pe celelalte haine,
Le împărțise cu dărnicie 
Câtorva prietene și vecine,
Aducându-le multă bucurie.

Dacă viața i-a fost sfântă,
Moartea a fost dumnezeiască,
Pentru că a născut pe Cel ce
Din Cer a venit să ne mântuiască.

Mulțimea îngerilor și-a întins 
Mâinile nevăzute, când a trecut
Domnul slavei cu Sufletul ei Sfânt
Și cu mare cinste l-au petrecut.

Casa toată și împrejurimile 
De-o mireasmă negrăită s-au umplut
Și-o lumină nevăzută plutea 
Peste locul în care Maica a șezut.
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Învățătorul și ucenicii,
Cerul și pământul au condus,
Sufletul sfânt al Fecioarei Maria
Când de Domnul slăvit a fost dus

În ceruri spre odihnă veșnică
Lângă Fiul său și Dumnezeu,
De unde, pentru toată zidirea,
Se va ruga, față către față, mereu. 

Auzind de moartea împărătesei,
Bolnavii și neputincioșii s-au strâns:
Ochii orbilor s-au deschis, urechile
S-au destupat și bucurie i-a cuprins.

Toți cei care i s-au închinat Fecioarei
Și trupului ei desăvârșit,
De toate bolile s-au vindecat
Și pe Dumnezeu L-au preamărit.

Văzând, mai marii iudeilor, 
Pe unii din popor i-au incitat,
Urând ei pe Maica Preacurată
A Celui ce pentru noi S-a sacrificat.

Și acum, ca și la răstignire,
O ură negrăită i-a cuprins
Și s-au năpustit cu încrâncenare
Spre sicriul cel de neatins.

Unul dintre necredincioși, (Antonie)
Ce avea o statură impunătoare,
Ticălos, înrăit și nerușinat,
Cu o personalitate sfidătoare,

S-a îmbulzit peste mulțime
Și-a întins mâinile sale necurate, 
Apucând cu sălbăticie patul
Cu trupul sfânt al celei Preacurate,

Înaintea căreia, cu toții, 
Chiar și îngerii tremurau,
Iar heruvimii și serafimii
Cu multă evlavie priveau.

Cutezătorul și smintitul,
A vrut sicriul ca să-l apuce
Și cu o ură nepotolită,
La pământ să îl arunce.

Dar Preabunul Dumnezeu,
Acest lucru n-a îngăduit
Și mâinile cele îndrăznețe
Ale înrăitului, de sicriul sfânt s-au lipit

Și o forță nevăzută
Mâinile din coate au retezat,
Iar iudeii cei răzvrătiți
S-au retras speriați și s-au rușinat.

Văzând această minune,
Cu smerenie s-au căit,
Iar îndrăznețul, cu lacrimi
Rugându-se, mâinile i s-au lipit.

Au văzut cu ochii lor 
Puterea lui Dumnezeu 
Și au regretat, că, atunci,
L-au răstignit pe Fiul Său.

Unii chiar au recunoscut 
Că L-au răstignit din răutate
Și că înțeleseseră de-atunci,
A Lui slăvită Divinitate.

Mulți iudei s-au întors la credință
Și chiar atunci s-au și botezat,
Îl mărturiseau pe Dumnezeu,
Recunoscând că Domnul Iisus a înviat.

Au vestit-o pe Sfânta Sa Maică,
Drept Născătoare de Dumnezeu
Și au propovăduit cu credință
Evanghelia Fiului Său.

După incidentul petrecut,
Convoiul iarăși a pornit,
Iar Sfinții: Petru, Pavel și ceilalți,
Plângând, trupul sfânt au însoțit.

Evanghelistul Ioan purta cățuia
Și permanent, cu evlavie tămâia
Trupul cel desăvârșit al Fecioarei
Și cu multe lacrimi îl uda,

Căci pe bună dreptate o iubea 
Pe Maica Fiului lui Dumnezeu,
De care s-a-ngrijit, după Înălțare,
Respectând-o ca Mamă, mereu.

Cu voia lui Dumnezeu, Toma,
Nici acum n-a fost înștiințat
Împreună cu ceilalți apostoli
Și la înmormântare a întârziat.

Venind el după trei zile, timp 
În care apostolii au auzit
Glasuri îngerești lângă mormânt, 
Pe care cu dragoste l-au păzit.

Dorind și el să-și ia rămas bun
Și să o mai vadă o dată,
Ceilalți apostoli au acceptat
Și au deschis mormântul îndată.

Spre uimirea tuturor celor prezenți,
Trupul slăvit al Maicii a fost înviat
De Fiul ei, dovadă de necontestat
Că Maica Sfântă, la cer, cu trupul a urcat.

Nu se putea să putrezească
Sălașul Fiului lui Dumnezeu,
Templul unde S-a întrupat și a crescut,
Până la Nașterea Sa, Fiul Său.

În mormântul deșert se găseau
Doar lucrurile de îngropare,
Pe care Maica Sfântă le-a lăsat
Credincioșilor spre binecuvântare.

Apostolii au văzut-o pe Fecioara,
Sus, cu îngerii, care-i cântau în cor;
„Bucurați-vă, că eu sunt cu voi
În toate zilele”! le-a spus Maica tuturor.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu,
Ca și noi cei ce nădăjduim,
Prin rugăciunile Preacuratei
Fecioare, cu toții să ne mântuim!

Să o rugăm cu credință
Ceas de ceas cât vom fi pe pământ,
Să pomenim cu evlavie și dragoste,
Numele Fecioarei cel Preasfânt,

Care, prin Sfântul Ioan, pe toți ne-a înfiat
Și a promis ucenicilor mereu,
Că de câte ori îi vom cere ajutorul,
Se va ruga pentru noi Fiului Său.

La Adormirea ei minunată (15 august),
An de an noi o vom prăznui
Prin rugăciuni și cântări alese
Și numele Domnului vom preamări!

Că ne-a învrednicit pe noi Domnul
Să avem ca Mamă în cer mereu,
Pe cea înzestrată cu tot harul 
Și tot darul de Preabunul Dumnezeu!

Cea care a slujit Tatălui Ceresc 
Ca fiică, ca Maică Domnului Hristos
Și ca sfântă slujitoare Duhului Sfânt;
Treimii Sfinte spre-al omenirii folos.

(15 august 2018)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Tu, moarte dragă, 
atunci să vii!

De-oi fi recompensat de lume
După o muncă de Sisif,
Și toate faptele, zis bune,
S-or înșira în catastif,

De cu onoruri și avere,
Trecându-mi timpul nefiresc
În dezmierdare și plăcere,
Profanul rai, cel pământesc,

De rob al sângelui fierbinte
Când anii tineri mă susțin,
Amân chemarea Ta, Părinte,
Crezând că toate se cuvin,

De libertatea personală
Va fi și țintă și soroc,
Iar puritatea ancestrală
În mine nu-și va găsi loc,

(6 nov. 2011, Tg-Jiu) 
Radu (Cârstoiu) Arbore
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Micul Catehism
Semnul Sfintei Cruci

Însemnându-ne cu semnul Sfintei Cruci dobândim 
binecuvântarea lui Dumnezeu, fiindcă ea a surpat 
peretele cel din mijloc al vrajbei dintre Dumnezeu și 
om (Efes. 2, 16); ea ne ocrotește împotriva bântuie-
lilor necuratului, ca și împotriva multor rele sufletești 
și trupești.

Semnul Sfintei Cruci este prin el însuși o bine-
cuvântare dumnezeiască, iar «binecuvântarea este 
împărtășitoare de sfințenie, care alungă relele și 
aduce binele», spune canonul 27 al Sfântului Vasile 
cel Mare.

Crucea ocrotește de relele trupești. Semnul crucii 
a cruțat de nimicire pe cei întâi născuți ai Israelului, 
fiindcă semnul făcut pe stâlpii și pe pragurile ușilor, 
pe lângă care îngerul morții a trecut fără să bată (Ies. 
12, 7, 27), închipuia semnul crucii. Semnul crucii 
era semnul care vindecă pe cei mușcați de șerpi, 
fiindcă șarpele de aramă ridicat în pustie de Moise, 
care salva pe oameni numai uitându-se la el (Num. 
31), preînchipuia semnul Sfintei Cruci (Ioan 3, 14).

Crucea alungă diavolii. Precum câinele fuge de 
bățul cu care a fost lovit, tot așa și dracul fuge de 
crucea care l-a biruit . «Crucea, zice Sf. Ioan Damas-
chin, este pavăză, armă și semn de biruință împotriva 
diavolului»; iar Biserica noastră cântă: «Doamne 
armă asupra diavolului crucea Ta o ai dat nouă, că 
se îngrozește și se cutremură, necutezând a căuta 
spre puterea ei...».

Semnul Sfintei Cruci, închipuind însăși Crucea 
lui Hristos, ocrotește de uneltirile necuratului. Prin 
acest semn s-au eliberat creștinii de sub stăpânirea 
păgână. În anul 312 împăratul Constantin cel Mare 
a văzut pe cer o cruce luminoasă, pe care era scris: 
«În acest semn vei învinge!». Atunci el, punând acest 
semn pe steagurile și armatele castei sale, a ieșit bi-

ruitor din lupta cu Maxențiu. Rostirea «în acest semn 
învingem!» se potrivește foarte bine și semnului 
Crucii cu care noi ne închinăm; că singură pomenirea 
crucii lui Hristos pune pe fugă pe vrăjmașii nevăzuți 
și ne întărește împotriva uneltirilor lor: «Niciun duh 
necurat nu va îndrăzni să se apropie de voi, văzând 
pe fața voastră armele care l-au doborât, această 
sabie sclipitoare a cărei lovitură de moarte au primit-
o» . Mulți sfinți obișnuiau să alunge gândurile rele din 
cugetul lor făcând numaidecât semnul crucii și tot cu 
semnul crucii dărâmau creștinii idolii și capiștile lor, 
în timpul prigoanelor.

Putem face semnul crucii oricând, dar mai ales 
înainte și după rugăciune, la culcare și la sculare, 
înainte și după masă, la intrarea și ieșirea din casă, 
înainte de începerea și după încetarea oricărui lucru 
și cu osebire când ispita dă năvală asupra noastră; 
într-un cuvânt, în toate împrejurările.

Sfântul Maslu de obște și foloasele lui

Săvârșirea Maslului de obște este, fără îndoială, 
un lucru benefic, un mijloc de pastorație, o cale de a-i 
aduce și de a-i ține pe credincioși legați de Biserică 
și o lucrare de a ieși în întâmpinarea și rezolvarea 
nevoilor lor spirituale.

Pe lângă cazurile de administrare a Tainei Maslu-
lui persoanelor particulare, în Biserica Ortodoxă se 
practică foarte mult Maslul de obște, adică săvârșirea 
acestui serviciu divin pentru toată comunitatea sau 
pentru cei care vin în Biserică pentru a participa la 
această Sfântă Taină. Maslul de obște se săvârșește 
mai ales la orașe, dar și la sate. Se săvârșește la 
multe biserici, cu regularitatea pe care o au majori-
tatea serviciilor divine, dar mai ales în zilele de post, 
adică miercurea sau vinerea, sau în cele patru posturi 
de peste an.

Săvârșirea Maslului de obște este, fără îndoială, 

Și va goni Treimea Sfântă
Din trupul mort printre cei vii,
Iar Răul absolut cuvântă,
Tu, moarte dragă, să-ntârzii.

****

De-o fi ca-n viața-mi muritoare,
Ne-nfrânt de patima din lut,
Să-aleg umila înălțare
Pe drumul greu de străbătut,

În pace să mă-așez cu lumea
Iubind prieteni și dușmani,
Căci chipul Tatălui, genunea,
E în bogați ca și-n sărmani,

De voi putea să iau aminte
Că, gol venind, nu iau nimic
Și trec prin recile morminte,
Aici bogat, la cer prea mic,

De-o fi să pot privi la mine
Că-s cel din urmă pământean,
Stingând în lacrimi și rușine
Al efemerului alean,

De-o fi ca haina de lumină
Ce sufletul mi-a-nveșmântat
Și trupul ridicat din tină
S-o poarte binecuvântat;

De-oi fi bogat în fapte bune,
Punând ispitelor zăgaz,

Trudit, smerit, fără de nume
În bucurie și necaz,

Punând nădejdea disperată
În mila Domnului Hristos
Și alegând din lumea toată
Slujirea fără de folos;

Și-albind prin binecuvântare,
(Iertat fiind omul păcătos),
Primind a sângelui vărsare
Și Trupul Domnului Hristos,

În ziua-aceea, însorită,
Plinindu-mi rostul de a fi,
Ne-ntârziind nicio clipită,
Tu, moarte dragă, atunci să vii!
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un lucru benefic, un mijloc de pastorație, o cale de a-i 
aduce și de a-i ține pe credincioși legați de Biserică 
și o lucrare de a ieși în întâmpinarea și rezolvarea 
nevoilor spirituale ale lor. În această privință ar fi 
de dorit însă să se păstreze caracterul și destinația 
slujbei de lucrare tămăduitoare și sfințitoare și de 
a nu o transforma în mijloc de rezolvare a tuturor 
problemelor și greutăților vieții, de împlinire a orică-
ror dorințe, substituind alte taine, ierurgii și lucrări 
sfințitoare, banalizând-o și coborând-o la nivelul unei 
simple dezlegări sau rugăciuni.

Săvârșirea corectă a Maslului de obște trebuie să 
cuprindă toată rânduiala acestuia, și anume citirea 
celor șapte pericope din Apostol și din Evanghelie, 
cele șapte rugăciuni speciale și formula rostită con-
comitent cu cele șapte ungeri cu untdelemn sfințit 
ce se administrează celor aflați în neputințe trupești 
și sufletești.

Trebuie să știm, însă, că prin săvârșirea Sfântului 
Maslu de obște și prin participarea noastră la această 
slujbă nu se înlocuiește Taina Spovedaniei. Acest mod 
de înțelegere a ajuns să fie atât de răspândit, încât 
Maslul nu mai este perceput ca o rânduială pentru vin-
decarea trupească și sufletească a celor grav bolnavi, 
ci este interpretată ca o slujbă generală de vindecare, 
care nu are nici o legătură cu vreo boală anume. O 
astfel de înțelegere conduce la o pierdere aproape 
completă a sensului real al Tainei. În acest context, 
deosebirea dintre Taina Maslului de obște și Spove-
danie este umbrită, și aceasta oferă credincioșilor o 
scuză pentru a evita spovedania în întregime.

Altfel, Taina Sfântului Maslu de obște ca celebra-
re liturgică, săvârșită în Biserică, cu cât mai mulți 
credincioși prezenți, este benefică și de încurajat. 
Acolo unde este posibil, bolnavii ar trebui aduși la 
Biserică, la Sfântul Maslu de obște. Astfel, bolnavii 
pot fi reintegrați în viața Bisericii, încurajați de familie 
și de toți membrii Bisericii. Toți se vor ruga alături 
și pentru bolnav, în timp ce preotul sau preoții care 
slujesc își vor pune mâinile asupra lor și îi vor unge 
cu untdelemn sfințit. Acest eveniment este profund 
eclezial și de obște, căci întreaga Biserică este impli-
cată în primirea de noi membri în Biserică la Botez, iar 
acum își arată solidaritatea și îi slujește pe membrii 
săi aflați într-un moment greu al vieții lor.

Procedând astfel, sensul și implicațiile acestei 
rânduieli devin din ce în ce mai evidente, atât pentru 
bolnav, cât și pentru comunitatea parohială. Aceasta 
din urmă își exprimă dragostea, grija și atenția pen-
tru unul sau mai mulți dintre membrii săi. Alături de 
preoți, aceștia aduc și vestesc mesajul Evangheliei 
privind iertarea și vindecarea, fiind, astfel, părtași la 
preoția și la slujirea lui Hristos. Iar bolnavilor care 
primesc această Taină li se oferă oportunitatea de a 
fi martiri, de a da mărturie înaintea întregii comunități 
că suferința conduce, în cele din urmă, la Cruce. Se 
împacă cu Dumnezeu și cu întregul trup al lui Hristos, 
Biserica, iar sensul și demnitatea reală a vieții lor de 
creștini este reafirmată.

Rubrică realizată de 
Părintele Vasile Marian Buțerchi

Parohia Sf Nicolae,Târgu Jiu

Tradiția creștină ne-a păstrat din cele mai vechi 
timpuri o vorbă a Părinților îmbunătățiți în viața 
duhovnicească: „Cine vrea să se mântuiască, cu 
întrebarea să călătorească”. Să nu călătorească pe 
drumul vieții la întâmplare. Mântuirea nu e o țintă 
despre care se știu toate și de către oricine. Drumul 
spre ea e anevoios, pentru că nu e același pentru 
toți. Sfinții Părinți îndeamnă întotdeauna: „Întreabă! 
E rușine să te rătăcești pentru că n-ai întrebat”. 

Tânărul din Evanghelie a întrebat. Voia să afle 
un răspuns care să-l mulțumească. Când a venit la 
Mântuitorul era convins de un lucru și anume acela 
că se găsea în fața Celui care putea să-i dea un răs-
puns autorizat. Înainte de a-i răspunde, Mântuitorul 
l-a pus la o mică încercare, îl întreabă: „De ce Mă 
numești bun? Nimeni nu e bun, decât numai singur 
Dumnezeu”. Domnul dorește să vadă de la început 
dacă tânărul știa cu cine stă de vorbă. N-a primit un 
răspuns, nici nu știa tânărul ce să răspundă. Legea 
iudaică nu putea să-i ofere răspuns tânărului. Era 

imposibil. Numai gândul la așa ceva era o blasfemie.
Dar întrebare Mântuitorului creează o premisă 

pentru discuția ce urma să aibă loc. Urma ca Dum-
nezeu să-i răspundă omului. Urmează să vedem cum 
gândește Dumnezeu, cum vorbește Dumnezeu cu 
oamenii și iată, vorbește pe înțelesul nostru. Ne spu-
ne Dumnezeu că nu trebuie să ne însușim bunurile 
aproapelui, să nu trăim din munca lui, să cinstim viața 
dată de Dumnezeu, să respectăm legile tradiționale 
ale vieții de familie, iar cu aproapele să ne purtăm 
așa cum dorim să se poarte el cu noi. N-ar fi părut 
nimic greu dacă acestea ar fi fost toate. La ele mai 
lipsea una: „De voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți 
averile și le dă săracilor și vei avea comoară în cer. 
Apoi vino și-Mi urmează Mie”.

Iisus știa pe cine avea în față, deși tânărul nu se 
prezentase, n-a spus cum îl cheamă, nici de unde e, 
nici cu ce se ocupă. Ori tânărul nu era pregătit pentru 
această lepădare. Auzind cele spuse de Mântuitorul, 
s-a întristat. Ce a urmat știm cu toții. Tânărul a plecat, 

Micul Catehism

Întrebări esențiale
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Vâscul și ghiocelulPăhărelul cu nectar
În largul unui codru de două veacuri trainic,
Un ghiocel ca spuma, al primăverii crainic,
Spărgând c-un vârf de spadă
Pojghița de zăpadă,
Ieșise din tărâmul omătului afară,
Să spună
Că-ntr-o lună,
Într-un rădvan de aur, la care trag zefirii,
Va să sosească-n țară,
Cu mugurii iubirii,
Stăpâna lui cea dulce, - crăiasa primăvară...
Dar vâscul ce din trunchiul unui bătrân stejar,
De când e lumea lume, de la Adam și Eva,
Își trage pururi seva,
La lupta pentru viață făr-a gândi măcar,
Uitându-se cu silă la bietul ghiocel,
Ce-n sus mereu gonea,
Până la piept sub nea,
Porni, râzând cu hohot, să-și bată joc de el:

Iau uite cine vine s-anunțe primăvara!
Ptiu, bată-te ocara
De nevoiaș, de țânc...
Mă rog, unde ți-e calul, cu spadă la oblânc?...
Dar ce te-ntreb eu oare de spadă și de cal,
În loc să-ți plâng de milă că ești în așa hal?...
Păi, primăvara, crainic te-alege, crezi, pe tine?
Această mare cinste, să-ți intre-n minte bine:
Doar mie-n toată lumea, pe drept, mi se cuvine,
Căci, de la înălțimea din care-mi spun cuvântul,
M-aude tot pământul!
Șuierător din surle – am neamu-ntreg de mierle,
Mi-e straiul de mătase și potopit de perle!
Sunt tot o strălucire
Ce umple-ntreaga fire
Și-așa cum sunt, în tot,
Pot fi un mândru crainic oricărui crai, socot...

(continuare în pagina 12)

iar Domnul a rămas să discute cu ucenicii: „Anevoie 
este a intra bogatul în împărăția lui Dumnezeu”. Sunt 
cuvinte teribile! Sunt spuse de Iisus, cu autoritatea 
Lui de Dumnezeu. Domnul nu Și-a dezvoltat „teologia 
mântuirii” în fața tânărului. Discuția lor era ocazională 
și a rămas în datele ei generale și simple. Mântuitorul 

a vorbit de două trepte: mântuirea și desăvârșirea. 
Unii rămân la prima, alții urcă la a doua.

Bogații sunt de obicei oameni egoiști. Ei respectă 
poruncile, dar le este greu să dea dovadă de „iubirea 
aproapelui”. Deci nu urcă pe treapta a doua. Tânărul a 
plecat întristat nu numai pentru că știa cât e de bogat 
și cât de mult iubește bogăția, dar și pentru faptul că 
și-a dat seama cât este de egoist. Dovada credinței 
lui era cerută de dragostea pentru aproapele. Epictet 
spune: „bogăția e darul trecător al împrejurărilor”. E 
strânsoare de șarpe încolăcit în jurul gâtului, pe care 
bogatul îl vede cu pietre prețioase. Tânărul n-a putut 
desprinde reptila de pe sine. Setea de bogăție duce 

la competiție nedreaptă, fără bun simț și cele mai 
sfinte sentimente. Când Mântuitorul vorbește despre 
bogați, Se referă la cei care adună pe căi necinstite. 
Căci orice bogăție deformează sufletul. Ea face ca 
omul să-și piardă credința. De aceea, Sfântul Iacov 
spune: „Credința fără fapte este moartă”.

Dumnezeu ne deschide dru-
mul mântuirii, El pornește înain-
tea noastră, ne deschide ochii 
încotro trebuie să mergem, iar 
noi trebuie să mergem pe calea 
deschisă de El. Omul poate că-
dea mereu pe calea egoismului, 
pe calea indiferenței față de cei 
din nevoi, pe calea mândriei sau 
pe a duhului stăpânirii. Unii se 
mai trezesc, pe alții îi trezește 
Dumnezeu. Poate că unii ar în-
treba: „Cât să mai păstrăm pen-
tru noi?” La asta am răspunde: 
cu ceea ce-ți prisosește poți fi 
de folos altora. Dacă nu folosești 

nici tu, dar nu dai nici altora, te poți considera ca 
tânărul din Evanghelie. Văduva din Evanghelie a 
fost fericită că a dat ultimii ei doi bani (Mc. 12, 43). 
Ea a fost prețuită mai mult decât orice bogat. Așa a 
înțeles ea desăvârșirea, așa trebuie să o înțelegem 
și noi. În fața unor situații atât de evidente, ne mai 
putem întreba: „Vom rămâne și noi întristați, sau ne 
vom bucura întru speranță?” Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XII-a după Rusalii, a 

Tânărului bogat, 
Sf. Ev. Matei 19, 16-26, 19 august)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Evanghelia de astăzi descrie printr-o parabolă profetică 
venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, vorbind și despre Sfintele 
Sale Pătimiri. Mântuitorul a folosit parabolele ca modul cel mai pe 
înțeles de a Se adresa ucenicilor și ascultătorilor Săi. Pildele ne 
traduc într-un limbaj ușor esența, adesea grea, a unei învățături. 
Ele au un scop, dacă nu le înțelegem scopul, rămân doar simple 
istorioare, fără o însemnătate anume.

Mântuitorul era după o aprinsă dispută cu „căpeteniile 
preoților” și cu „bătrânii poporului” (Mt. 21, 23). În Ierusalim, 
răsturnase tarabele negustorilor, vindecase niște orbi, iar spre 
seară mersese în Betania, unde înnoptase, probabil în casa lui 
Lazăr. Urma Săptămâna Patimilor. Mulți dintre cei ce ascultau 
parabola erau din categoria lucrătorilor viei. Domnul era Cel 
desconsiderat, era „Piatra cea din capul unghiului”. Au înțeles, 
dar n-au fost de acord, nu L-au crezut, nu L-au luat în serios. 
Cei care nu-i primiseră pe proroci, nu-L primeau nici pe El acum. 
Ba mai mult decât aceia, Îl vor și omorî, ca pe fiul din parabolă. 
Ei vor fi ucigași, „vor fi pierduți” pentru răul pe care-l vor face.

Domnul profețea ce urma să se întâmple chiar în săptămâna 
aceea. Îi avertizează însă: „De aceea vă spun că se va lua de la 
voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce 
roadele ei” (Mt. 21, 43). Sentința de dezmoștenire a Domnului 
rămâne valabilă peste veacuri. Și ca să nu mai rămână nicio 
îndoială, El spune: „Cel ce va cădea pe piatra aceasta se va 
sfărâma și peste care va cădea ea, pe acela îl va zdrobi” (Mt. 
21, 44). Au înțeles că despre dânșii grăia, dar erau bolnavi de o 
înțelepciune înșelătoare, deșartă, care, în loc să-i lumineze, i-a 
întunecat și mai mult. Până la urmă Îl vor prinde, dar și prorocia 
cu zdrobirea se va împlini.

Mântuitorul le spune ceea ce făcuseră ei și părinții lor: „Ieru-
salime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei 
trimiși la tine...” (Mt. 23, 37). Toți cei trimiși de Dumnezeu și care 
fuseseră alungați, neascultați, desconsiderați și în mare parte 
uciși, se regăseau în cuvintele Domnului. Despre Sine vorbește 

tot profetic, acum le descoperă destinul care Îi era rezervat Lui 
Însuși. El a venit să dea răspuns la întrebările noastre firești, 
normale, esențiale despre lume, despre noi înșine, despre viața 
noastră, despre rostul nostru. Practic, El ne-a învățat Legea iu-
birii, ca lege a conviețuirii oamenilor pe pământ. Ea garantează 
buna viețuire aici pe pământ, dar este și garanția vieții viitoare. 
De aceea, Mântuitorul spune: „Din aceasta vor cunoaște oamenii 
că sunteți ucenicii Mei, de veți avea dragoste între voi”.

Dar dragostea nu se împlinește fără fapte bune, fără credință 
și nădejde. Ele trebuie împlinite toate împreună. Credința și 
nădejdea trebuie neapărat întregite prin dragoste, adică prin 
fapte. Numai atunci devin mântuitoare. De altfel și în Apostolul 
de astăzi găsim îndemnul „Vegheați!” Deci, fiți treji! Să avem, 
cum spun Sfinții Părinți, trezvia gândului, deci controlul gândului, 
trezvia inimii, controlul simțirii, darul deosebirii binelui de rău, pe 
toate trăindu-le cu dreaptă socoteală.

Iisus a venit să restaureze dragostea în lume. A fost trimis 
de Tatăl în via sădită de El, și iată că tocmai cei care ar fi trebuit 
să-L primească, tocmai ei L-au respins. L-au respins chiar în 
numele credinței lor, pe care o înțelegeau greșit. De aceea li se 
trimiseseră profeți care să-i pregătească. Pilda vine ca una din 
numeroasele încercări de a deschide ochii ascultătorilor, pentru 
a tâlcui misiunea Domnului. Ce s-a întâmplat, știm. Profeția 
despre trimiterea la moarte s-a împlinit. Și așa cum s-a spus, 
via a fost dată altora.

Creștinismul a devenit universal, el a fost dat neamurilor 
care L-au recunoscut pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu și Mesia 
cel promis, care au recunoscut Jertfa și Învierea Sa ca acte de 
răscumpărare și împăcare între noi și Dumnezeu. Lui I se cuvin 
slava și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XIII-a după Rusalii, Pilda lucrători-

lor răi, 
Sf. Ev. Matei 21, 33-44, 26 august)

Sentința de dezmoștenire

(urmare din pagina 11)

La vorbele acestea, sfios cum e de fel,
Abia putu răspunde micuțul ghiocel:
-Eu văd potop de perle pe prea frumosu-ți strai
Și cred că poți fi crainic oricărui mare crai,
Dar nu pricep un lucru: cum n-ai rușine, frate,
De când veniși pe lume, să stai la altu-n spate?

O, ghiocel, copile, necazul să-ți mai treacă,
Ți-oi spune eu că vâscul e-o buruiană seacă:
Nici s-a-ntrebat vreodată și nici nu știe-anume
De ce-a venit în viață și ce rost are-n lume,
Dar ce-ai zice tu oare, când ai vedea, copile,
Că mii de inși pe lume, ca vâscul de pe pom,
Își duc ale lor zile,
Frumoase sau umile,
De-a pururi în spinarea de rob a altui om?...

Sursa: Vasile Militaru, Fabule, Ed. Lumină din 
Lumină, București, 2007

Vâscul și ghiocelul


