
Nu fiți îngrijorați!
Una dintre cele mai frumoase pericope evanghelice din 

cursul anului bisericesc este Evanghelia acestei duminici. 
Ea face parte din Predica de pe Munte a Mântuitorului și 
reprezintă un program de reforme doctrinare și de viață, 
delimitând învățătura și tradiția Vechiului Testament de 
învățăturile noi, revelate de El în fața unei mulțimi aflate 
în stare de „mirare”. E o Evanghelie-manifest, operă a 
unui autor divin!

Astăzi se găsesc mulți rătăciți, care cred că abia ei, 
acum, după 2000 de ani, au descoperit cum trebuie in-
terpretată Scriptura, ca și cum moșii și strămoșii noștri, 
ca și cum Sfinții Părinți ai Bisericii, ca și cum Biserica au 
trăit până acum în greșeală și toți cei care au trăit sau au 
murit în credința Bisericii, și-au pierdut mântuirea. Despre 
ei, Sfântul Apostol Pavel spune: „De omul eretic, după o 
sfătuire sau două, te ferește!” (Tit 3, 10). Ei vin, în numele 
lui Hristos, cu o smerenie prefăcută (Col. 2, 18) și cu iubire 
de dispută și slavă deșartă (Flp. 2, 3). Apostolul neamurilor 
îi numește frați mincinoși (II Cor. 11, 26), având doar chipul 
cucerniciei, iar puterea ei tăgăduind-o.

Aceștia sunt cei ce slujesc la doi domni. Însă Sfânta 

Scriptură are numai atunci autoritate când e interpretată 
după credința Bisericii. Cei care interpretează după capul 
lor, neținând cont de învățătura Sfinților Părinți, de hotă-
rârile Sfintelor Sinoade Ecumenice și de Tradiția Bisericii 
sunt „cei ce pururea învață și niciodată nu pot să ajungă la 
cunoștința adevărului” (II Tim. 3, 7). Unii dintre ei, sărmanii, 
se amăgesc cu râvna pe care o pun în observarea gru-
pării care i-a ademenit, dar la ce le ajută, căci râvna „fără 
pricepere” (Rom. 10, 2) nu are niciun ecou la Dumnezeu?

Îndemnul pe care-l dă Hristos: „Nu vă îngrijorați!” 
înseamnă de fapt; nu vă pierdeți speranța, nu vă faceți 
griji pentru multe, faceți-vă datoria și la datoria voastră 
va adăuga Dumnezeu ceea ce El are de adăugat, că 
doar suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu (I Cor. 

3,9). Faceți voi ce trebuie să faceți din partea voastră și 
atunci nu vă îngrijorați, căci Dumnezeu în mod sigur va 
face partea Lui, „căci Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți 
trebuință de toate acestea” (Mt. 6, 32). Îndemnul este 
de a conlucra cu Dumnezeu, deci nu trebuie să trăim în 
panică, în alertă, în deznădejde.

Munca e unul din principiile fundamentale ale 
învățăturii Mântuitorului. Cum s-ar contrazice El acum? 
În înțelepciunea poporului nostru există o vorbă: „Adună 
bani albi pentru zile negre”. Ei se pot aduna prin muncă 
și ne spune Mântuitorul: „Vrednic este lucrătorul de plata 
sa” (Lc. 10, 7). O repetă și Sfântul Apostol Pavel: „Cine 
nu vrea să lucreze, să nu mănânce” (II Tes. 3, 10). În 
Învățătura celor 12 Apostoli se spune: „Dacă cel ce vine 
la voi este un drumeț, ajutați-l cât puteți, dar să nu rămâ-
nă la voi decât două sau trei zile, dacă e nevoie. Dacă 
vrea să se stabilească la voi ca meseriaș, să lucreze și 
să rămână, dar dacă nu are o meserie, socotiți-vă după 
priceperea voastră, ca să nu trăiască cu voi împreună un 
creștin trândav”.

Dumnezeu a avut în vedere ca fiecare vietate, plantă, 
pasăre, animal sălbatic sau domestic și omul să trăiască 
după o rânduială a lor.               (continuare în pagina 2)
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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)
Precum i-a rânduit fiecăruia. Florile, copacii, iarba își 

iau hrana din pământ, păsările trebuie să caute, animalele 
sălbatice trebuie să vâneze, cele domestice să primească 
de la om, iar omul să muncească. „Cu osteneală să te 
hrănești din pământ în toate zilele vieții tale” (Fc. 3, 17). 
Tot cel ce trăiește după rânduiala lui Dumnezeu nu moare 
de foame. Iar omului i s-a prescris rânduiala de a trăi prin 
muncă. Niciun om nu moare dacă respectă rânduiala. În 
natură există hrană, dar omul trebuie s-o caute, s-o pre-
gătească, s-o scoată din pământ.

Biblia îndeamnă la un echilibru între rugăciune și 
muncă. Niciodată una fără cealaltă. E drept și e bine să 
sacrificăm din noi înșine pentru alții, dar nu pentru a ne 
face viața mai comodă, plătind cu viitorul nostru. Cuvântul 
Evangheliei este ca o lecție importantă împotriva lăcomiei, 
care trage la pământ ființa menită să zboare la ceruri. Din 
pofta egoistă de avere ignorăm interesele spirituale, din 

interese exclusiv pământești. Asta ne duce la egoism și 
atunci în inima noastră nu mai e loc pentru nimeni. Vom 
fi departe de Dumnezeu și de slujirea aproapelui. Trebuie 
să golim locul pentru mamona „ca toate celelalte să ni se 
adauge”. Adăugarea celor de folos de la Dumnezeu nu 
vine de la sine.

Împărăția lui Dumnezeu e pură lucrare, întrajutorare, 
milostenie, iubire, milă. Ea se așază în locul de unde am 
scos egoismul. Sfântul Clement Romanul spune: „Ziua și 
noaptea să vă luptați pentru binele fraților. Fiți gata pentru 
tot lucrul bun”. A ne preocupa și „de celelalte” nu e interzis, 
dar întotdeauna „să fim nu numai auzitori, ci și împlinitori 
ai cuvântului” (Iac. 1, 22). Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 3-a după Rusalii, 

Sf. Ev. Matei 6, 22-33, 
Despre grijile vieții, 7 iulie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Nu fiți îngrijorați!

Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul X
1. Iar în Cezareea era un bărbat cu numele 

Corneliu, sutaș, din cohorta ce se chema Italica,
2. Cucernic și temător de Dumnezeu, cu toată 

casa lui și care făcea multe milostenii poporului 
și se ruga lui Dumnezeu totdeauna. 

3. Și a văzut în vedenie, lămurit, cam pe la 
ceasul al nouălea din zi, un înger al lui Dumne-
zeu, intrând la el și zicându-i: Corneliu!

4. Iar Corneliu, căutând spre el și înfricoșându-
se, a zis: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: 
Rugăciunile tale și milosteniile tale s-au suit, spre 
pomenire, înaintea lui Dumnezeu. 

5. Și acum, trimite bărbați la Iope și cheamă să 
vină un oarecare Simon, care se numește și Petru. 

6. El este găzduit la un om oarecare Simon, 
tăbăcar, a cărui casă este lângă mare. Acesta 
îți va spune ce să faci. 

7. Și după ce s-a dus îngerul care vorbea cu 
el, Corneliu a chemat două din slugile sale de 
casă și pe un ostaș cucernic din cei ce îi erau 
mai apropiați. 

8. Și după ce le-a istorisit toate, i-a trimis la 
Iope. 

9. Iar a doua zi, pe când ei mergeau pe drum și 
se apropiau de cetate, Petru s-a suit pe acoperiș, 
să se roage pe la ceasul al șaselea. 

10. Și i s-a făcut foame și voia să mănânce, 
dar, pe când ei îi pregăteau să mănânce, a căzut 
în extaz. 

11. Și a văzut cerul deschis și coborându-se 
ceva ca o față mare de pânză, legată în patru 
colțuri, lăsându-se pe pământ. 

12. În ea erau toate dobitoacele cu patru 
picioare și târâtoarele pământului și păsările 
cerului. 

13. Și glas a fost către el: Sculându-te, Petre, 
junghie și mănâncă. 

14. Iar Petru a zis: Nicidecum, Doamne, căci 
niciodată n-am mâncat nimic spurcat și necurat. 

15. Și iarăși, a doua oară, a fost glas către el: Cele 
ce Dumnezeu a curățit, tu să nu le numești spurcate. 
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16. Și aceasta s-a făcut de trei ori și îndată 
acel ceva s-a ridicat la cer. 

17. Pe când Petru nu se dumirea întru sine 
ce ar putea să fie vedenia pe care o văzuse, 
iată bărbații cei trimiși de Corneliu, întrebând 
de casa lui Simon, s-au oprit la poartă,

18. Și, strigând, întrebau dacă Simon, numit 
Petru, este găzduit acolo. 

19. Și tot gândindu-se Petru la vedenie, 
Duhul i-a zis: Iată, trei bărbați te caută;

20. Ci sculându-te, coboară-te și mergi 
împreună cu ei, de nimic îndoindu-te, fiindcă 
Eu i-am trimis. 

21. Și Petru, coborându-se la bărbații trimiși 
la el de Corneliu, le-a zis: Iată, eu sunt acela 
pe care îl căutați. Care este pricina pentru 
care ați venit?

22. Iar ei au zis: Corneliu sutașul, om drept 
și temător de Dumnezeu și mărturisit de tot 
neamul iudeilor, a fost înștiințat de către un 
sfânt înger să trimită să te cheme acasă la el, 
ca să audă cuvinte de la tine. 

23. Deci, chemându-i înăuntru, i-a găzduit. 
Iar a doua zi, sculându-se, a plecat împreu-
nă cu ei; iar câțiva din frații cei din Iope l-au 
însoțit. 

24. Și în ziua următoare au intrat în Cezare-
ea. Iar Corneliu îi aștepta și chemase acasă la 
el rudeniile sale și prietenii cei mai de aproape. 

25. Și când a fost să intre Petru, Corneliu, 
întâmpinându-l, i s-a închinat, căzând la pi-
cioarele lui. 

26. Iar Petru l-a ridicat, zicându-i: Scoală-te. 
Și eu sunt om. 

27. Și, vorbind cu el, a intrat și a găsit pe 
mulți adunați. 

28. Și a zis către ei: Voi știți că nu se cuvine 
unui bărbat iudeu să se unească sau să se 
apropie de cel de alt neam, dar mie Dumne-
zeu mi-a arătat să nu numesc pe nici un om 
spurcat sau necurat. 

29. De aceea, chemat fiind să vin, am venit 
fără împotrivire. Deci vă întreb: Pentru care 
cuvânt ați trimis după mine?

30. Corneliu a zis: Acum patru zile eram 
postind până la ceasul acesta și mă rugam 
în casa mea, în ceasul al nouălea, și iată un 
bărbat în haină strălucitoare a stat în fața mea. 

31. Și el a zis: Corneliu, a fost ascultată ru-
găciunea ta și milosteniile tale au fost pomenite 
înaintea lui Dumnezeu. 

32. Trimite, deci, la Iope și cheamă pe Si-

mon, cel ce se numește Petru; el este găzduit 
în casa lui Simon, tăbăcarul, lângă mare. 

33. Deci îndată am trimis la tine; și tu ai 
făcut bine că ai venit. Și acum noi toți suntem 
de față înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm 
toate cele poruncite ție de Domnul. 

34. Iar Petru, deschizându-și gura, a zis: 
Cu adevărat înțeleg că Dumnezeu nu este 
părtinitor. 

35. Ci, în orice neam, cel ce se teme de El 
și face dreptate este primit de El. 

36. Și El a trimis fiilor lui Israel cuvântul, 
binevestind pacea prin Iisus Hristos: Acesta 
este Domn peste toate. 

37. Voi știți cuvântul care a fost în toată 
Iudeea, începând din Galileea, după botezul 
pe care l-a propovăduit Ioan. 

38. (Adică despre) Iisus din Nazaret, cum 
a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere 
pe Acesta care a umblat făcând bine și vinde-
când pe toți cei asupriți de diavolul, pentru că 
Dumnezeu era cu El. 

39. Și noi suntem martori pentru toate cele 
ce a făcut El în țara iudeilor și în Ierusalim; pe 
Acesta L-au omorât, spânzurându-L pe lemn. 

40. Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi și I-a 
dat să Se arate,

41. Nu la tot poporul, ci nouă martorilor, di-
nainte rânduiți de Dumnezeu, care am mâncat 
și am băut cu El, după învierea Lui din morți. 

42. Și ne-a poruncit să propovăduim popo-
rului și să mărturisim că El este Cel rânduit 
de Dumnezeu să fie judecător al celor vii și al 
celor morți. 

43. Despre Acesta mărturisesc toți prooro-
cii, că tot cel ce crede în El va primi iertarea 
păcatelor, prin numele Lui. 

44. Încă pe când Petru vorbea aceste cu-
vinte, Duhul Sfânt a căzut peste toți cei care 
ascultau cuvântul. 

45. Iar credincioșii tăiați împrejur, care veni-
seră cu Petru, au rămas uimiți pentru că darul 
Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. 

46. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi și 
slăvind pe Dumnezeu. Atunci a răspuns Petru:

47. Poate, oare, cineva să oprească apa, ca 
să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul 
Sfânt ca și noi?

48. Și a poruncit ca aceștia să fie botezați 
în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe 
Petru să rămână la ei câteva zile. 

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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4
Rugăciunea vindecătoare!

Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi 
ne prezintă chipul luminos al unui sutaș din cetatea 
Capernaum. Acesta avea o slugă bolnavă, „chinuin-
du-se cumplit”. Probabil sutașul, cuprins de milă și 
compasiune, a vegheat lângă patul acestui suferind 
și posibil că a chemat un medic să-l vadă și să-l tra-
teze. Văzând însă că boală persistă, sutașul roman 
a cerut ajutorul Mântuitorului Hristos, Care vinde-
că toată boala și neputința în popor. Rugăciunea 
sutașului, făcută cu adâncă smerenie și credință, a 
fost ascultată de Domnul. Evanghelia ne spune că 
„s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela”. 

Iubiți credincioși, prin rugăciune putem vorbi cu 
Dumnezeu, Părintele nostru ceresc, Care este gata 
să ne răspundă și să ne ajute. În Predica de pe munte 
Domnul nostru Iisus Hristos spune: „Cereți și vi se va 

da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că 
oricine cere, ia; cel care caută, află; și celui ce bate, 
i se va deschide. Sau cine este omul acela între voi 
care, de-i va cere fiul său pâine, el îi va da piatră? 
Sau de-i va cere pește, el îi va da șarpe? Deci, dacă 
voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu 
atât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da cele 
bune celor care cer de la El!”.

 În Sfânta Evanghelie avem nenumărate exemple 
de oameni care au cerut ajutor de la Domnul Hristos 
și El le-a răspuns: așa cum a fost cazul celor zece 
leproși; al tâlharului de pe cruce (a cărui pocăiță 
a primit-o Mântuitorul); al cerșetorului orb care I-a 
strigat: „Fiul lui David, miluiește-mă!” În toate aceste 
împrejurări, oamenii au cerut Domului ajutor și tot-
deauna Domnul le-a răspuns la rugămintea lor. El 
nu S-a schimbat și încă aude rugăciunile noastre, 
pen-tru că ne iubește și ne poartă de grijă, fiecăruia 
în parte. Răspunzându-ne rugăciunilor, Mântuitorul 
Hristos nu ne dă totdeauna ceea ce vrem, pentru 
că, fără să ne dăm seama, cerem lucruri care n-ar fi 

bune pentru noi. El ne răspunde rugăciunilor noastre 
în maniera Sa proprie, înțeleaptă, dându-ne ceea 
ce știe că va fi pentru noi cel mai bine. Noi putem 
să-I cerem lui Dumnezeu orice. Nimic nu e prea mic 
sau neînsemnat. Dar, trebuie să cerem cu credință! 
Aceasta înseamnă că noi posedăm certitudinea 
că Dumnezeu aude și că El, într-adevăr, răspunde 
într-un chip cunoscut numai Lui Însuși. Aceasta mai 
înseamnă că singura noastră cerere adevărată și ne-
schimbătoare este cea spusă nouă de Hristos în cu-
vintele și în faptele Sale: „Tatăl nostru... facă-Se voia 
Ta!”. Rugăciunea este una din datoriile fundamentale 
ale creștinului. De aceea, Sfântul Apostol Pavel, 
adresându-se tesalonicenilor, le spune: „Rugați-vă 
neîncetat” (I Tes. 5, 17). Rugăciunea este o con-
lucrare tainică a sufletului cu harul dumnezeiesc. 

Starea sufletească a credinciosului 
în rugăciune este o stare de încre-
dere în Dumnezeu, de împotrivire la 
chemările josnice, de mobilizare a 
energiei noastre spre Dumnezeu, de 
încadrare a voinței proprii în voința 
lui Dumnezeu. Viețuirea în rugăciune 
întărește credința în prezența și în 
existența lui Dumnezeu. După cum 
cel ce a văzut lumina poate fi convins 
de existența ei, tot așa, pentru cel ce 
se roagă, Dumnezeu este o realitate 
pe care n-o mai poate întuneca norul 
îndoielii. Domnul ne spune: „Pe toate 
câte le veți cere, rugându-vă cu cre-
dintă, le veți primi” (Mt. 21, 22). A te 
ruga cu încrede-re înseamnă a avea 
inima și puritatea unui copil care se 

lasă cu totul în se seama celui ce l-a născut. A te 
ruga cu nădejde înseamnă a avea convingerea că 
Înțelepciunea divină îți va răspunde cum cunoaște 
ea că poți fi ajutat mai bine. De multe ori, răspunsul 
Tatălui ceresc poate să nu ne placă sau rezultatul 
rugăciuni poate să fie contrar la ceea ce am cerut. 
Cu toate acestea, cu Stăpânul Cel veșnic nicioda-
tă nu suntem în pagubă. Rugăciunea bine făcută 
săvârșește minuni, ea coboară pe Dumnezeu în 
mijlocul nostru și înalță sufletul credinciosului către 
El. Este o minune ce o putem săvârși zilnic plecând 
genunchii, împreunând mâinile și înălțând privirea 
și cugetul spre Domnul. Fără legătura constantă 
cu Dumnezeu, prin rugăciune, viața credinciosului 
își pierde dinamismul, frumusețea și prospețimea, 
făcându-și loc în ea lâncezeala, trândăvia și non-
sensul. De aceea, și Sfântul român Ioan Iacob zice: 
„Când lăsăm de bună voie, / Rânduiala rugăciunii, / 
Prinde mare îndrăzneală, / Viermele deșertăciunii”. 
La îndemâna fiecărui creștin, cât de simplu sau 
cât de învățat, stă rugăciunea cea mai scurtă care 
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s-a format în decursul vremii și prin care Sfinții au 
atins piscul sfințeniei. Către Mântuitorul, e bine să 
se rostească în gând, de multe ori: „Doamne, Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, 
păcătosul”. Către Maica Domnului: „Prea Sfântă 
Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, pă-
cătosul”. Către Îngeri și Sfinți: „Toate Puterile cerești 
și toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, 
păcătosul”. Creștinii vremurilor de demult obișnuiau 
să rostească aceste rugăciuni scurte, fiind astfel în 
dialog statornic și iubitor cu Cel de Sus. Se zice că 
un bătrân pustnic împletea funii de papură pentru 
coșuri, dar cu mintea zicând această rugăciune 
scurtă, nici nu a simțit când a trecut timpul și funiile 
fuseseră gata. Altul, de asemenea, toată viață lui 
nu a lăsat lucrul din mână și nici rugăciunea neîn-
cetată, această rugăciune suindu-se la Dumnezeu 
și făcându-l pe el smerit și cuvios. Un Sfânt Părinte 
spune că „rugăciunea este cheia vistieriei darurilor 
dumnezeiești”. Această înseamnă că prin ea deschi-
dem „ușa milostivirii” lui Dumnezeu și primim toate 
cele necesare pentru sufletul și pentru trupul nostru. 

Iubiții mei: Rugându-ne cu credință, devenim 
mai buni, mai înțelegători și mai umani. Gândurile 

se înalță, inimile se purifică, ne simțim ca frații, 
și o binefăcătoare pace se așează între noi. Prin 
rugăciune, dobândim ajutorul lui Dumnezeu, care 
alungă duhurile rele și risipește gândurile necurate. 
Prin rugăciune, ne întâlnim cu Dumnezeu, bolile ni 
se vindecă și păcatele ne sunt iertate. Rugându-ne 
regulat, avem posibilitatea să primim de la Dumnezeu 
nenumărate daruri și binecuvântări. Când rugăciunea 
va deveni marea respirație a sufletului nostru, atunci 
va fi ca un minunat catalizator, ca un medicament 
care face să se liniștească durerile și necazurile 
vieții. Dacă ne plecăm genunchii la rugăciune, vom 
simți că ne ridicăm la cea mai nobilă demnitate, că 
ne facem părtași la cele mai nebănuite puteri și că 
trăim realitatea că nu suntem singuri pe lume. Atunci 
avem certitudinea că Dumnezeu este Domnul și S-a 
arătat nouă în Hristos, Căruia I se cuvine toată slava, 
cinstea și închinarea. Amin.

Părintele Florin Cătălin Trașcă
Parohia Scornicești II

(predică la Duminica a 4-a după Rusalii, 
Sf. Ev. Matei 8, 5-13, 

Vindecarea slugii sutașului, 14 iulie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Poezii de Luminița Săceleanu
PLOAIA DIN NOI

Plouă întruna, cine mai știe de când,
de parca cineva a adunat 
toate lacrimile lumii,
de fericire, de bucurie sau de tristețe
iar acum, după ce le-a purificat,
le aruncă iar peste noi,
sperând să ne spele conștiințele.

Plouă întruna, cine să știe până când,
de parcă cineva ar putea 
să oprească lacrimile lumii,
de fericire, de bucurie sau de tristețe
iar ele se strâng, se tot strâng
și iar cad ploi, în noi,
sperând să ne curețe sufletele.

NU SUNT PERFECT

Nu sunt perfect,
Perfect este doar El.
Încerc să trăiesc,
într-o lume imperfectă,
în care fiecare se crede 
cel mai tare,

Nu sunt carismatic,
dar El mă iubește așa.
Încerc să iubesc,
într-o lume de iubire și ură,
când cei mai mulți cred
că nu se poate.

Nu sunt îndrăzneț,
dar El îmi dă putere.
Reușesc mai mereu
într-o lume încercată,
chiar și atunci când nimeni
nu-mi acordă vreo șansă.

Nu sunt perfect,
dar El îmi este alături.
Sunt fericit cu ai mei la masă,
în lumea asta trecătoare,
și mă rog Lui 
să nu mă părăsească.
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În milostivirea Sa cea mare,
Dumnezeu a avut grijă de noi;
Ne-a ajutat dintotdeauna,
Să trecem mai ușor peste nevoi.

Prin Întruparea Fiului Său
Ni s-a oferit această posibilitate;
De a-L vedea pe-al nostru Mântuitor,
Dumnezeu-Fiul, Unul din Trinitate.

De nu ar fi luat chip de om 
Domnul nostru Iisus Hristos,
Nu L-am fi putut reprezenta 
În icoane, spre-al urmașilor folos.

Vechiul Testament, despre Dumnezeu,
Vorbea într-un mod misterios,
Umbrit, până când a coborât la noi,
Întrupându-se, Domnul Hristos.

Omul văzuse până atunci
Numai lucrurile cele pământești,
Noul Testament ne-a arătat, însă,
Imaginea lucrurilor cerești.

Mântuitorul S-a arătat în trup
Și Sfinții Apostoli L-au văzut,
Au văzut minunile Sale, patimile,
Și că e Dumnezeu au cunoscut.

„Cel ce Mă vede pe Mine,
Vede pe Cel ce M-a trimis”
Și „Tatăl este în Mine și Eu în Tatăl”,
Așa cum în Evanghelie stă scris.(Ioan)

Mântuitorul Iisus Hristos este
„Chipul lui Dumnezeu Celui nevăzut”…
„Cel de-o-ființă cu Tatăl,
Prin Care toate s-au făcut.”

Toate acestea putem să le vedem
În icoană, să ni le reprezentăm,
Așa cum s-au întâmplat atunci;
Putând să le conștientizăm.

Prin icoană, ni se deschide 
O veritabilă fereastră către Cer,
Spre vederea celor dumnezeiești
Și omul nu se mai simte stingher.

Se simte în siguranță, știind,
Că permanent este ocrotit,
Că-n spatele acestei lumi deșarte,
Este Cel ce pe toți ne-a mântuit.

Fondatorul iconografiei
Creștine, este considerat
Sfântul Apostol și Evanghelist Luca;
Cel ce primele icoane a pictat:

A Preasfintei Născătoare,
Ținând în brațe Pruncul Sfânt
Și a Sfinților Apostoli Petru și Pavel,
Trăind alături de ei pe pământ.

Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromița” 
(Înaintemergătoarea) de la Muntele Athos (12 iulie)POESIS

Cu meșteșugul zugravilor „în ceară”,
Încă două icoane a pictat
Și arătându-le Maicii Sfinte,
Ea cu drag le-a binecuvântat:

„Darul Celui născut din Mine să fie
Cu ele”, privindu-le, a zis;
Și tuturor urmașilor, în veac,
Puterea sfintelor icoane a transmis.

Icoana ne aduce mângâiere
Ne întărește, și, când sufletul „plânge”,
Cel reprezentat în icoană,
La pieptul său ocrotitor ne strânge.

Icoana ne ridică din lumea concretă,
Ne înalță cu gândul la cele de Sus,
Ne ajută să nădăjduim încrezători,
Spre cele ce Mântuitorul ne-a spus.

E o imensă bucurie să știm,
Că cei la care ne rugăm cu credință,
Privindu-i, dincolo de icoană, 
Ne ajută cu bunăvoință.

Înainte de a ajunge, prin carte,
La om, învățăturile Sfintei Scripturi,
Au ajuns, prin prezența icoanei, 
Dumnezeieștile învățături.

Pe drept i se spunea icoanei,
„Biblia” celor neștiutori de carte,
Că și ei, cu ajutorul icoanelor,
De adevărata credință-au avut parte.

Atâta Har a revărsat Domnul
Asupra picturilor sfinte…,
Încât și-au păstrat semnificația
Neschimbată, ca și cele scrise-n cuvinte.

Icoana, ca și cuvântul, e-un mijloc
De cunoaștere a lui Dumnezeu,
Unul din modurile de comunicare,
Cu Divinitatea și cei de Sus, mereu,

Întreținând un continuu dialog
Cu Creatorul cerului și al pământului,
Cu Sfânta Fecioară Maria, cu îngerii
Și sfinții ce-au fost de-a lungul timpului. 

Sfinții ne devin adevărate modele,
Pe care trebuie să le urmăm;
Privindu-le chipul în icoane,
Vrem, ca, și noi, fapte bune să lucrăm.

Dorim să-i imităm în toate,
Ca să-ajungem și noi să gustăm
Din fericirea imensă a Raiului 
Și cu îngerii să ne bucurăm.

Icoanele-s imagini în oglindă,
Reprezentări din lumea celor drepți,
A celor ce-au trăit în lumea asta
Fiind credincioși, buni și înțelepți.

Ele împodobesc bisericile
Și casele ortodocșilor,
Nu doar prin caracterul lor estetic,
Ci și prin caracterul liturgic al lor.

Zidindu-se-n Sfântul Munte Athos,
„Schitul Prodromu Românesc”, 
Ieroschimonahul Nifon 
Voia un sfânt odor dumnezeiesc;

O icoană făcătoare de minuni,
Ca pe români să-i ocrotească,
Și Schitul Românesc Prodromu
Peste veacuri să dăinuiască.

A alergat cu fierbinți lacrimi 
La Preasfânta Născătoare,
Ca să-i ajute să dobândească,
Icoana sa ocrotitoare.

Ajungând în România (1863),
La Iași, unde au poposit mai mult,
Părinții Nifon și Nectarie,
Un zugrav destoinic au cunoscut.

Punând ei anumite condiții,
Bătrânul zugrav s-a învoit;
Să țină post și să se roage,
Așa cum ieroschimonahii-au voit.

Din Pronia lui Dumnezeu, Care,
Hotărâse ca noul locaș românesc
De la Prodromu, să fie înzestrat 
Cu neprețuitul odor dumnezeiesc,

Iordache Nicolau, din Iași,
Bătrânul zugrav evlavios,
A primit cu bucurie „canonul”,
Fiind un om bun și credincios.

Cei doi ieroschimonahi doreau
O icoană cu puteri vindecătoare;
O icoană făcătoare de minuni,
A Preasfintei Născătoare,

Cu Pruncul ținut pe mâna stângă,
Pictată-n condiții austere,
(Pe lemn de tei de 1 m pe 70 cm),
Sperând să aducă mângâiere.

Cât timp va lucra la-această icoană,
În fiecare zi să citească
Acatistul sau Paraclisul,
Să se roage mult și să postească.

Nimic să nu mănânce sau să bea
Nici înainte, nici în timpul lucrului,
Să se roage cu stăruință,
Nădejde și credință, Domnului,

Iar când va flămânzi sau înseta
Să mănânce, dar lucrul să-nceteze,
Să trăiască-n curăție trupească
Cât timp va trebui să lucreze.

D
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Să nu aibă ceartă cu nimeni,
La duhovnic să se mărturisească;
Și printr-o viață curată,
Să poată să se împărtășească.

Evlaviosul zugrav a primit
Zisele condiții cu bucurie,
Dar se smerea, spunând că-i bătrân
Și poate nu-i cum trebuie să fie.

Părinții Nifon și Nectarie,
Cu frumoase sfaturi-l încurajau,
Știind că Fecioara Maria 
Îi ajută pe cei ce cu credință o rugau.

A început a lucra frumos
Rugându-se Maicii neîncetat;
Cu nădejdea că va reuși să facă
Odorul cel mult așteptat.

A pictat întâi veșmintele,
Apoi alte detalii, în mod firesc;
Lăsând spre sfârșit Sfintele Fețe
După obiceiul strămoșesc.

A început apoi și Fețele,
Străduindu-se cât putea de bine,
Dar spre marea sa întristare,
Nimic nu ieșea cum se cuvine.

După multă osteneală, obosit,
Văzând că-n ziua aceea nu sporește,
A încetat lucrul și a mâncat, 
Sperând că-a doua zi reușește.

A doua zi, de dimineață,
Plin de zel, de lucru s-a apucat,
Dar oricât s-a străduit de mult,
Mai nimic nu a câștigat.

În loc să îndrepte fețele,
Chiar mai mult le-a schimonosit;
Atunci, întristat peste măsură,
Resemnat, din lucrare s-a oprit.

„Păcat de osteneala mea
Și de postul ce l-am suferit”
A spus cu toată amărăciunea;
„Poate Maica Domnului așa a voit”.

Făcându-și procese de conștiință
Pentru această nereușită,
A acoperit sfânta icoană
Cu o pânză mare, înălbită.

Arzând de dorul de-a vedea
Sfânta icoană terminată,
Părintele Nifon a venit bucuros,
Dar s-a întristat și el pe dată,

Găsindu-l pe evlaviosul zugrav
Dezamăgit și nespus de supărat,
Că văzând icoana, fără Fețe,
Și cei doi preoți s-au tulburat,

Crezând că nu este voia Domnului
Și-a Preacinstitei Născătoare,
Ca să aibă la Schitul Prodromu
O icoană de minuni făcătoare.

Însă Maica Domnului pregătea 
Un mai mare dar și mângâiere,
Pentru Schitul Românesc Prodromu
Și mare ajutor pentru cel ce cere,

Dovedindu-se a fi o icoană
Sfântă, făcătoare de minuni,
Ajutând în mod miraculos
Pe cei ce au devenit mai buni.

Bătrânul zugrav a povestit
Câtă osteneală a îndurat,
Câte rugăciuni a făcut cu credință
Și de câte ori de foame a răbdat,

Ca să poată face o lucrare
Așa cum preoții i-au cerut,
Dar oricât de mult s-a străduit,
Nu a ieșit așa cum ar fi vrut.

+Preoții Nectarie și Nifon,
Să îl încurajeze au încercat,
Ca să refacă Sfintele Fețe
Și, cu emoție, au așteptat.

Au zis că, indiferent de rezultat,
Să o lase așa cum va ieși,
Că ei vor lua sfânta icoană
Și osteneala îi vor plăti.

Au hotărât să o dăruiască
În Iași, unei biserici sărace
Și să se întoarcă la Athos, fără ea,
De vor vedea că nu le place.

Sfinții Părinți au plecat la Metoc,
Iar bătrânul zugrav, nemâncat,
A acoperit-o cu-o pânză curată,
A încuiat ușa camerei, și-a plecat.

Nimic n-a mâncat în ziua aceea
Și-aproape toată noaptea s-a rugat,
Ca Dumnezeu să-i lumineze mintea 
Să corecteze tot ce a stricat.

A doua zi, sculându-se întărit,
A pregătit totul, detaliat,
Și arzând de nerăbdare să lucreze,
Cu credință și evlavie s-a închinat.

A rugat-o pe Maica Domnului
Să-l ajute să izbutească,
Și mergând în camera de lucru,
Nădăjduia să reușească.

Dezvelind el Sfânta Icoană,
A rămas, uimit, fără cuvinte,
Văzând că erau perfect refăcute
Și-atât de frumoase, Fețele Sfinte,

Pline de dumnezeiesc har și veselie
Așa cum până astăzi au rămas;
Aducând atâta bucurie 
Celor ce sunt în vreun necaz.

Văzând neprețuita icoană,
Nu știa cum să-i mai mulțumească
Domnului nostru Iisus Hristos,
Pentru minunea dumnezeiască

De care s-a-nvrednicit a o vedea
Cu ochii săi de zugrav evlavios
Și tuturor cu drag le povestea,
Mulțumind Fecioarei și lui Hristos.

Spre mai bună încredințare,
A scris cu propria sa mână,
Cum s-au pictat, singure, Fețele,
Dorind și peste veacuri să rămână.

Actul sigilat, cu semnătura sa,
Celor doi preoți l-a încredințat,(29iun.)
Care, l-au arhivat la Schitul Prodromu
Și până astăzi, aici, s-a păstrat.

În noaptea dinspre 28 iunie 1863
Minunea sfântă s-a întâmplat,
Dar pomenirea minunatei zugrăviri
Pe 12 iulie, în calendar s-a însemnat.

Este o icoană făcătoare de minuni,
„Nefăcută de mână omenească”,
O capodoperă rar întâlnită-n lume,
Ce-ajută pe mulți să se mântuiască.

Ea încununează Prodromu,
Mănăstirea noastră românească
„Sfântul Ioan Botezătorul”,
Ca pe Sfântul Munte să-l cinstească.

Portretele zugrăvite pe icoană
Sunt identice cu ceea ce-au descris 
Sfinții Epifanie și Nichifor
În lucrările pe care le-au scris.

Există mărturii că Sfintele Fețe
Se schimbă de mai multe ori;
Uneori întunecându-se
Și luminându-se alteori.

Prin cercetarea icoanei la microscop,
Se vede modul de executare;
Nu se zăresc urme de pensulă,
Pe icoana de minuni făcătoare.
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„Acum cunosc și eu că tu ești omul lui Dumne-
zeu și cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu este în 
gura ta!” (III Rg. 17, 24).

Iubiți credincioși, Ilie a fost un prooroc ales de 
Dumnezeu, din localitatea Tesba, ținutul Galaad. 
Sfânta Scriptură a Vechiului Testament nu ne 

spune nimic despre familia sa. Înțelegem, însă, că 
nu mai avea părinți și nici frați, deoarece fusese 
chemat de Dumnezeu la harul proorociei, datorită 
vieții lui cu adevărat sfinte. Zilele le petrecea în ru-

găciune, muncă și în dragoste față de cei nevoiași. 
La conducerea poporului evreu veniseră regi, 
care schimbaseră tradițiile sfinte și au introdus 
închinarea la idoli. Slujitorii templului ajunseseră 
niște afaceriști și slujbași fără chemare și fără 
rușine față de văduve și orfani și față de nevoiașii 
timpului. Tâlhăria era în floare, jaful se săvârșea 
pretutindeni. Regele Ahab se căsătorește cu Iza-
bela, o femeie de moravuri ușoare a cărui scop 
era îmbogățirea peste măsură și distrugerea 
spiritualității poporului evreu prin introducerea 
idolilor și a zeilor. Multe fărădelegi și nedreptăți a 
făcut acestă familie de regi tirani. 

Dumnezeu, care a văzut această nedreptate, 
a adus secetă mare peste regat pentru a se ară-
ta adevărata slujire, atât a aproapelui cât și a lui 
Dumnezeu și totodată a se da pe față minciuna 
și închinarea la zeii și idolii creați de oamenii 
interesați. Văzând Ilie aceste lucruri urâte pleacă 
în liniștea văii Iordanului și anume pe albia pârâului 
Cherit. De aici este trimis să colinde țara până în 
Sarepta Sidonului, unde își alinau suferințele de-
parte de urgia palatului, nevoiașii, văduvele și orfa-
nii, credincioșii adevărați și chiar slujitorii încercați 
și alungați de la templu de regina Izabela. Ilie, din 
cauza căldurii și foamei, era obosit și sfâșiat, el 
cere mâncare unei văduve. Această, cu ochii plini 
de lacrimi și cu sufletul disperat, aștepta moartea 
sa și a fiului ei din cauza lipsei de hrană, totuși 
din milă aduce și lui Ilie. Între timp, fiul moare. 
Necăjită mama și fără nădejde aștepta sfârșitul, 
însă milostivirea divină a cercetat sufletul ei curat 
și inima ei bună iar Ilie cu rugăciune fierbinte chea-
mă ajutorul lui Dumnezeu și îi înviază fiul. Seceta 
făcea ravagii, moartea secera mii de vieți datorită 
foametei și căldurii, poporul era disperat. Preoții 

Predică la Sfântul Ilie (20 iulie)

Astfel, noi putem deduce ușor, 
Că nu-i făcută de mână omenească;
Și mulți consideră că Arh. Gavriil
A continuat, pe Fecioară, s-o slujească.

E o icoană cu totul specială,
Un dar pentru români, venit de Sus,
Ce împodobește Schitul Prodromu,
Prin grija Maicii Domnului Iisus.

De-a lungul vremii s-au făcut
Câteva copii, de către pictori buni;
În România și-n Muntele Athos
Și toate-s făcătoare de minuni.

Vestea pictării „supranaturale” 
A icoanei, repede s-a răspândit
Și-n timpul scurt cât a stat la Iași,
Pe mulți bolnavi a tămăduit.(în 1863)

S-au făcut multe minuni pe drum,
Până au ajuns cu ea la Prodromu,

Că Sfânta Icoană „Prodromița” sau
„Înaintemergătoarea”, a ajutat pe tot omul,

Ce s-a rugat cu credință
Și nădejde în Dumnezeu;
Pe cei ce-au rugat-o fierbinte,
Fecioara i-a ajutat mereu.

De peste 150 de ani, Icoana 
Ocrotește Muntele Sfânt (Athos),
Iar pe românii de pretutindeni,
Oriunde ar fi pe-acest pământ.

Cei ce-o privesc, rămân fascinați
Și simt o imensă bucurie,
Căci chipurile blânde din Icoană,
Să revină iar și iar, pe toți, îi îmbie.

Răspândesc atâta liniște 
Și-atâta pace-n suflet dăruiesc,
Că pe cei ce vin cu nădejde,
Îi privesc, îi primesc și-i miluiesc.

Atâția bolnavi găsesc vindecare…,
Că Maica mijlocește la Tronul Ceresc,
Pentru toți ce se-ncred în ea
Și mai ales pentru cei ce se smeresc.

Prin oricare icoană se fac minuni,
Dacă-l rugăm pe cel reprezentat,
Cu credință, devenind noi mai buni,
Cu inima deschisă și cu sufletul curat,

Dar icoanele făcătoare de minuni
Răspândesc un har dumnezeiesc,
Că fiind sfințite de ierarhi buni,
Pe toți cei credincioși îi ocrotesc.

Să ne rugăm cu credință și evlavie
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
Domnului Iisus Hristos și sfinților,
Ca să fim protejați și ajutați mereu.

Sursă foto: ziuaconstanta.ro
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min-cinoși aduceau jertfe, dar fără nici un rezultat. 
Dumnezeu trimite pe alesul Său, Ilie, la Ahab, să 
ceară permisiunea de a arata poporului în cine 
trebuie să creadă și care-i adevăratul Dumnezeu. 
Pentru aceasta s-au ridicat două jertfelnice, unul 
lui Baal, iar alt jertfelnic pentru Dumnezeul Cel 
adevărat, al cărui slujitor era Ilie. Slujitorii obișnuiți, 
fară chemare, fără fapte de sfinți și fără viață 
morală au început a invoca zeul lor, care n-avea 
urechi, nici gură, cu alte cuvinte era o imaginație 
a lor, dar fără rezultat. Atunci Ilie a rugat pe Dum-
nezeul cel viu al veacurilor să-și arate slava Sa 
prin semne și minuni. Și a zis: „Auzi-mă Doamne 
că Tu singur ești Dumnezeu...” și îndată un foc de 
sus a mistuit jertfa și jertfelnicul. Poporul a rămas 
înmărmurit. Ilie i-a întrebat: „acum ați văzut cine 
este adevăratul Dumnezeu căruia îi slujesc?” Și tot 
poporul, când a văzut aceasta, a căzut cu fața la 
pământ și a zis: Domnul este Dumnezeu, Domnul 
este Dumnezeu! Toți slujitorii mincinoși au fost 
prinși și uciși. Auzind Izabela, a dat ordin ca și Ilie 
slujitorul adevăratului Dumnezeu să fie ucis, dar 
îngerul lui Dumnezeu a dat de știre lui Ilie, care 
pleacă în valea Beer-Șeva și de acolo la Horeb.

Poporul dădea slavă lui Dumnezeu pentru că 
primise ploaie după lunga perioadă de 3 ani și 
6 luni de seceta. Între timp Ilie îl găsește pe cel 
care Dumnezeu l-a ales ca prooroc, în locul său, 

dându-i veșmântul său. Ucenicul se numea Elisei. 
Acesta văzând chemarea proorocului a înțeles că 
Dumnezeu l-a ales slujitor al Său. Merge acasă 
și cere iertare părinților, le lasă toată agoniseala 
și pleacă după învățătorul său Ilie. De acum falșii 
slujitori, ai idolilor erau în derută, mulți îl urau pe 
Ilie, dar poporul îl știa de sfânt și făcător de mi-
nuni. Cunoscând apropiatul sfârșit, Ilie, cu ajutorul 
veșmântului său, desparte apele Iordanului în fața 
ucenicului, ca apoi să-l prevină pe acesta de apro-
piata chemare a lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu 
care cunoștea sufletul său, a voit ca acesta să fie 
ridicat la cer, fără să treacă prin moarte. 

Iubiți credincioși, Ilie proorocul a fost trecut 
în calendarul creștinilor ca unul dintre cei mai 
mari sfinți. El este primul slujitor care a dat pe 
față minciuna închinătorilor la zei, arătând că 
adevăratul Dumnezeu locuiește pretutindeni, și 
s-a arătat împreună cu Moise pe muntele Tabor, 
la Schimbarea la față a Domnului, când Apostolii 
au văzut slava Sa. Ultimul act al Sfântului Ilie va 
fi venirea cu trupul pe pământ înainte de Judecata 
de apoi. El se va război cu antihrist și va aștepta 
pe Dreptul Judecător ca urmare a arătării semnului 
Sfintei Cruci pe cer.

Părintele Florin Cătălin Trașcă
Parohia Scornicești II

Sursă foto: stirileprotv.ro

Din necunoaștere sau din cauza duhului lumesc care 
stăpânește lumea de azi, și noi la fel ca gadarenii cei 
amintiți în Sfânta Evanghelie din Duminica aceasta, ne 
supărăm și suntem lipsiți de recunoștință față de lucrările 
îngăduite de Dumnezeu, și chiar mai mult ajungem să îl ju-
decăm pe Dumnezeu, considerând că în cutare sau cutare 
problemă, Dumnezeu nu a procedat bine! – auzi nesimțire. 
Noi ne supărăm pe cei ce sunt lipsiți de recunoștință față 
de binefacerile noastre, dar ce recunoștință au arătat 
gadarenii, față de vindecarea celor doi demonizați, ci 
dim-potrivă supărați de pierderea porcilor, l-au alungat 
pe Domnul din ținutul lor: „iată toată cetatea a ieșit în 
întâmpinarea lui Iisus și, văzându-L, L-au rugat să treacă 
din hotarele lor”.

„- Nu, mai demult nu era așa; acesta este duhul epocii 
noastre. Și nu le ajunge că judecă pe mireni, pe toți politi-
cienii și pe oamenii bisericii, ci îi judecă și pe sfinți. Ajung 
să judece chiar și pe Dumnezeu și spun: „Dumnezeu în 
problema aceasta așa trebuia să lucreze; n-a lucrat corect. 
Aceasta nu trebuia s-o facă Dumnezeu”. Auzi cuvinte! „Bre 
copile, tu vorbești?”. „De ce nu? Îmi spun părerea”, îți răs-
punde și nu înțelege câtă obrăznicie este în cuvintele lui. 
Duhul lumesc a distrus multe lucruri bune. Răul înaintează 
spre o stare urâtă, spre blasfemie. Judecă pe Dumnezeu 
și nici nu-i mustră gândul că aceasta ar fi hulă. Sunt unii cu 
statură înaltă care dacă au și puțină logică, încep să spu-

nă: „Acesta este de o palmă, acela merge strâmb, celălalt 
face așa” și nu țin cont de nimeni. Odată a venit la Colibă 
unul și mi-a spus: „Dumnezeu nu trebuia să facă aceasta 
așa”. „Tu, îi spun, poți ține o pietricică în aer? Aceste stele 
pe care le vezi nu sunt bile ce strălucesc, ci sunt întregi 
volume de materie ce se mișcă cu o viteză amețitoare și se 
mențin fără să se abată de la traiectorie”. „Aceasta, după 
părerea mea, nu trebuia să se facă așa”, spune din nou. 
Auzi vorbă! Dar noi vom judeca pe Dumnezeu? A intrat 
logica și a plecat încrederea în Dumnezeu. Iar dacă-i spui 
ceva, îți răspunde: „Iartă-mă, dar mi-am spus părerea! Nu 
pot să-mi spun părerea?” Câte mai aude Dumnezeu de 
la noi! Bine că nu ne ia la bani mărunți” (Cuviosul Paisie 
Aghioritul, Cuvinte Duhovnicești, I Cu durere și cu dra-
goste pentru omul contemporan, trad. Ieroschim. Ștefan 
Nuțescu, Ed. Evanghelismos, Buc., 2003, pp. 282-283).

Gadarenii l-au alungat pe Domnul Hristos supărați de 
porcii pe care îi pierduseră, deși nu erau îndreptățiți să 
aibă o astfel de ocupație, interzisă de Legea credinței lor, 
din timpul acela și totuși pentru o mică pagubă pămân-
tească, făcută de diavol și prin îngăduința lui Dumnezeu, 
spre mustrarea călcătorilor de Lege, în loc să se îndrepte, 
mai bine „L-au rugat să treacă din hotarele lor”, du-Te Tu, 
Doamne cu slobozirea pe care o dai din chinuirea și robia 
diavolului, noi mai bine rămânem cu el și cu porcii noștri. 
Așa se întâmplă când oamenii nu înțeleg lucrarea lui 

Despre culmea obrăzniciei – 
judecarea lui Dumnezeu!
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„Următori și împlinitori ai Evangheliei lui Hris-
tos, Cuvioșilor Părinți Partenie și Rafail, sihaștrii 
prealuminați ai munților Moldovei; ostenindu-vă cu 
postul și cu rugăciunea, ați dobândit de la Dumnezeu 
aripi ale sufletului vostru, pentru aceasta vă rugăm să 
ne trimiteți de la Hristos milă și har celor ce prăznuim 
cu dragoste pomenirea voastră!” Așa îi laudă Biserica 
pe doi sfinți români din secolele XVI-XVII, originari din 
Moldova.

Sfântul Rafail s-a născut în satul Bursucani, co-
muna Bălăbănești din ținutul Bârladului în 1560, într-o 
familie dreptcredincioasă. Auzind de marele sihastru 
Eufrosin de la Agapia, a părăsit cele pământești și, 
urcându-se în munte, i s-a făcut ucenic. A fost călugărit 
de acesta și sporea în rugăciune și în post, încât îl 
întrecea pe dascălul său.

După mai mulți ani de viață pustnicească pe Mun-
tele Scaunele, Cuviosul Rafail a coborât în schitul înte-
meiat de Eufrosin. Aici a sporit și mai mult în dragostea 
lui Hristos, în privegheri de toată noaptea și în rugăciuni 
cu lacrimi. Smerindu-se înaintea tuturor prin ascultare, 
s-a învrednicit de la Dumnezeu de darul preoției și al 

facerii de minuni. Izgonea duhurile necurate, cunoștea 
gândurile oamenilor și vedea dinainte cele viitoare. Era 
un neîntrecut dascăl al rugăciunii lui Iisus și părinte 
duhovnicesc al tuturor sihaștrilor.

Săvârșind îngerește călătoria acestei vieți și lăsând 
în urmă mulți ucenici, Sfântul Rafail și-a dat sufletul 
în mâinile Domnului. Apoi, făcându-se unele minuni 
la mormântul său și încredințându-se părinții că l-a 
proslăvit Dumnezeu, i-au scos din sicriu trupul întreg 
și plin de bună mireasmă și l-au așezat în biserică, 
spre închinarea tuturor. 

Auzind de acestea, marele Mitropolit al Moldovei, 
Sfântul Dosoftei, a venit cu tot clerul său și s-a închi-
nat la moaștele Cuviosului. Iar în 1686, când a tipărit 
„Viețile Sfinților” la Iași, el însuși a mărturisit despre 
Sfântul Rafail, zicând: „Dar și dintre români mulți sunt 
sfinți, la care am văzut viața și traiul lor, dar nu s-au 
căutat, fără numai Daniil de la Voroneț și Rafail de la 
Agapia, la care am sărutat sfintele lor moaște”. Mai 
târziu, din cauza vitregiei vremurilor, s-au îngropat 
moaștele Sfântului la un loc tăinuit și nu s-au mai aflat 
până astăzi.

Sfinții Rafail și Partenie 
de la Agapia Veche (21 iulie)

Dumnezeu, și pentru un câștig trecător și pentru o plăcere 
efemeră, pierdem binele și fericirea veșnică, dar slavă lui 
Dumnezeu, că și fără voia noastră lucrează mântuirea. 
Apoi să ne gândim la cât bine a făcut Domnul în zilele 
petrecerii Sale pe pământ, începând de la Botezul Său, 

când a străbătut orașele și satele, făcând bine și vindecând 
pe toți cei chinuiți de duhuri necurate, luminând pe orbi, 
curățind pe leproși, înviind pe morți, hrănind pe flămânzi, 
vindecând pe paralitici, îndreptând pe gârbovi, dând glas 
și auzire surzilor și muților, într-un cuvânt dând tutoror 
celor ce pătimeau: vindecare. Și ce resplată i-au dăruit 
iudeii și prin ei toți oamenii, pentru binefacerile Sale? 
Batjocură, pălmuiri, bătăi pe trupul gol, cunună de spini, 
porfiră în batjocură, trestie, cruce, oțet, fiere și răstignire. 

«„Iar El, spune Apostolul Petru, ocărât fiind, nu răspundea 
împotrivă cu ocară; dat la chinuri, nu amenința, ci se lăsa 
în seama Celui ce judecă cu dreptate” (II Ptr. 2, 23). „El, 
spune proorocul Isaia, ca un miel fără de glas nu-și des-
chidea gura Sa” (Is. 53, 7). El, spune Sfântul Evanghelist 
Luca, până la suflarea cea de pe urmă a Lui, n-a încetat 
nici de cum să facă bine, ci și-a dat sufletul având facerea 
de bine în gură, când a spus; „Părinte, iartă-le lor că nu știu 
ce fac!” (Lc. 23, 34)» (Tâlcuirea Evangheliilor și Cazanii 
la toate Duminicile, Orhei, 2003, p. 198). Însă Domnul îi 
avertizează și pe cei care Îi vor urma Lui că îi așteaptă 
ace-eași soartă: „Dacă pe Mine M-au prigonit și pe voi vă 
vor prigoni, dacă au păzit cuvântul Meu și pe al vostru îl vor 
păzi”. „Și vă vor prigoni, dându-vă prinși în sinagogi și în 
temnițe, târându-vă la împărați și la domni pentru numele 
Meu... și veți fi vânduți și de părinți, și de frați, și de rude-
nii, și de prieteni, și unii dintre voi veți fi dați la moarte, și 
veți fi urâți de toți oamenii, pentru numele Meu” (Lc. 21, 
12, 16-17). Dar cu toate acestea ei nu așteptau răsplătire 
pentru ostenelile lor, de la oameni, pentru că acum nu 
este vreme de răsplătire, ci în ziua cea mare a judecății, 
când Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui, din 
această cauză ei sufereau cele rele în locul celor bune 
încât „ocărâți fiind, binecuvântăm. Prigoniți fiind, răbdăm. 
Huliți fiind, ne rugăm”. (I Cor. 4, 12-13). Așa și noi să nu 
căutăm numai răsplata pământească cea trecătoare, ci 
să avem înaintea minții noastre și răsplata cea veșnică, 
cea cerească.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 5-a după Rusalii, 

Sf. Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1, Vindecarea celor doi 
demonizați din ținutul Gadarei, 21 iulie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie



11CALEA ÎNĂLȚĂRII, Anul XI, nr. 119, iulie 2019

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Evanghelia acestei duminici este, de fapt, 
o Evanghelie despre taina iertării. Este vorba 
despre iertarea păcatelor și minunea vindecării 
acelui om paralizat și toate vin ca o dovadă că 
„putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pă-
mânt” (Mc. 2, 10). La Sfântul Evanghelist Matei 
se produce o deplasare de accent de pe vinde-
carea slăbănogului pe tema iertării păcatelor. 
Primul evanghelist lasă la o parte detaliile vin-
decării, ca și intrarea și ieșirea din scenă a celui 
vindecat și se axează mai mult pe importanța 
vindecării păcatelor.

Întreaga Evanghelie după Matei subliniază 

ideea că Iisus a venit în lume spre iertarea pă-
catelor oamenilor. Încă de la vestirea îngerului 
către Dreptul Iosif despre nașterea Mântuitoru-
lui, numele Iisus este explicat astfel: „că El va 
mântui pe poporul Său de păcatele lor” (Mt. 1, 
21) . Iar la sfârșitul Evangheliei, redând cuvântul 
Domnului Celui înviat, că I s-a dat „toată pute-
rea în cer și pe pământ”, evanghelistul înțelege, 
desigur, că de această putere universală ține și 
puterea iertării păcatelor.

Această temă a iertării păcatelor apare 
încă de la începutul relatării evanghelice: „În-
drăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale!” (v. 

Taina iertării păcatelor

Sfântul Partenie era ucenic al marilor sihaștri din 
Muntele lui Agapie. Luând din tinerețe jugul lui Hris-
tos, s-a făcut călugăr în Mănăstirea Agapia Veche, 
la începutul secolului XVII. Apoi, deprinzând frica de 
Dumnezeu și rugăciunea din inimă, s-a retras la liniște 
în Muntele Scaunele.

Acolo, mult nevoindu-se cu postul și cu rugăciu-
nea de toată noaptea și biruind cumplitele ispite ale 
vrăjmașului diavol, s-a învrednicit a primi de la Dum-
nezeu darul tămăduirii și al izgonirii duhurilor necurate. 
Și nu puțini bolnavi de prin sate alergau la chilia lui și 

primeau mângâiere și sănătate. Apoi, rămânând Mă-
năstirea Agapia fără povățuitor, Cuviosul Partenie a pri-
mit darul preoției și a ajuns vestit egumen al sihaștrilor 
din obște. Astfel, pe toți îi păstorea cu smerenie și cu 
înțelepciune, făcându-se pe sine pildă tuturor, atât 
celor din schit, cât și celor din pustie.

În anul 1660, Sfântul Partenie s-a strămutat la 
cereștile lăcașuri, iar trupul său a fost îngropat în 
„Livada Părinților”. Mai târziu, cinstindu-se de părinți 
în ceata cuvioșilor și făcându-se unele minuni la mor-
mântul său, moaștele lui s-au așezat în biserică spre 
închinare, fiind sărutate și de însuși Sfântul Mitropolit 
Dosoftei. Apoi, năvălind turcii peste Țara Moldovei, 
moaștele Cuviosului au fost ascunse în munte și au 
rămas acolo neștiute de nimeni, până în zilele noastre.

În anul 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române i-a canonizat pe Sfinții Rafail și Partenie de la 
Agapia Veche, cu zi de pomenire 21 iulie. Să ne rugăm 
și noi Sfinților cu următoarele cuvinte: „O, Preafericiților 
Părinți Rafail și Partenie, care în munții Moldovei cu 
sfinte nevoințe ați strălucit și cetei sfinților români v-ați 
adăugat, primiți această smerită laudă de la noi ne-
vrednicii, care vă chemăm în ajutor, rugându-vă ca prin 
mijlocirile voastre să ne ocrotiți pe noi și neamul nostru, 
întărindu-ne în credință și evlavie, ca prin pocăință să 
facem fapte vrednice de mântuire”. Amin.

Mihai-Ionuț Coană
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2). Adeseori în Sfânta Scriptură păcatul apare 
drept cauză a bolilor trupești (Lev. 26, 14-26; 
Deut. 28, 21-22; I Cor. 11, 30). Totuși, bolnavul 
nu se vindecă doar prin rostirea acestor cuvinte, 
ci va fi nevoie de al doilea cuvânt al Mântuito-
rului: „Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta”. 
Deci păcatul nu era singura cauză a bolii sale. 
Domnul săvârșește vindecarea bolii și iertarea 
păcatelor ca o dovadă a puterii Sale: „Dar ca să 
știți că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta 
păcatele, a zis slăbănogului: «Scoală-te, ia-ți 
patul și mergi la casa ta»” (v. 6).

Iată cum parafrazează Sfântul Ioan Gură de 
Aur: „Ce vi se pare mai ușor: a înzdrăveni un 
trup slăbănogit sau a ierta păcatele sufletului? 
Negreșit, e mai ușor să înzdrăvenești un trup 
slăbănogit, că pe cât este mai bun sufletul decât 
trupul, dar pentru că iertarea păcatelor este o 
lucrare ce nu se vede, iar vindecarea trupului 
una care se vede, adaug acum și ceea ce este 
mai ușor, dar mai săritor în ochi, ca prin aceasta 
să aveți dovada că am săvârșit și ceea ce este 
mai greu, dar nevăzut” (Omilii la Matei). 

La iertarea păcatelor reacționează mai apoi 
„unii dintre cărturari”. Ei vedeau în cuvântul Dom-
nului o hulă în temeiul învățăturilor din Vechiul 
Testament, care spuneau că numai Dumnezeu 
poate ierta păcatele. Ei ignoră un adevăr impor-
tant, că Iisus este Dumnezeu. El le dovedește 
puterea dumnezeiască, deci și puterea de a ierta 
păcatele. Lucrarea Mântuitorului „pe pământ” are 
în vedere și apartenența Sa la umanitate, prin 
trupul Său pământesc, de aceea Evangheliile 
sinoptice Îl numesc Fiul Omului. Chiar dacă S-a 
înălțat la cer, fiind preamărit de-a dreapta Tatălui, 

El este prezent în Biserica Sa: „Iată, Eu sunt cu 
voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor” (Mt. 
28, 20). Deci lucrarea Sa de a ierta păcatele este 
o lucrare neîncetată, pe care El o săvârșește cu 
toți cei ce vin la El cu credință.

Am putea spune că iertarea nu este o 
speranță amânată pentru viitorul eshatologic, ci 
este o lucrare ce se realizează acum și perma-
nent. Evanghelistul Matei subliniază faptul că El 
a dat această putere și Sfinților Apostoli și prin 
ei, Bisericii Sale. Lui Petru îi spune în Cezareea 
lui Filip că: „orice vei lega pe pământ va fi legat 

și în ceruri și orice vei dezlega 
pe pământ va fi dezlegat și în 
ceruri” (Mt. 16, 19). Iertarea 
se realizează în Biserică, pe 
care Sfântul Apostol Pavel o 
numește „stâlp și temelie a 
adevărului” (I Tim. 3, 15), iar 
Sfinții Părinți numesc adeseori 
Biserica „spital duhovnicesc”, 
deoarece ea este locul în 
care ne vindecăm de rănile 
păcatelor.

Puterea vindecării păcate-
lor a fost întărită după Învierea 
din morți când Mântuitorul „a 
suflat asupra lor și le-a zis: 
Luați Duh Sfânt, cărora veți 
ierta păcatele le vor fi iertate și 

cărora le veți ține, ținute vor fi” (Ioan 20, 21-23). 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Toată judecata 
Tatăl a dat-o Fiului. Văd însă că toată această 
putere a încredințat-o Fiul preoților”. Astăzi ne 
lovim adeseori de opoziția unora care nesoco-
tesc acest adevăr, și astfel de „cărturari” n-au 
lipsit niciodată, și care refuză Taina Spovedaniei 
și chiar o batjocoresc, neluând în seamă acest 
mare har pe care El l-a lăsat Bisericii pentru 
mântuirea noastră.

Noi însă să înțelegem că suntem ca slăbă-
nogul din Evanghelie, mereu năzuind pentru 
iertare și vindecare și să nu nesocotim acest 
har, care ne stă mereu la îndemână. Iar dacă 
suntem lipsiți de îndrăzneală, să cutezăm, să nu 
deznădăjduim, ca să auzim și noi de la Domnul: 
„Îndrăznește, fiule (fiică)! Iertate sunt păcatele 
tale”. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 6-a după Rusalii, 

Vindecarea slăbănogului din Capernaum, 
Sf. Ev. Matei 9, 1-8, 28 iulie)
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