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 Învățături duhovnicești;
 Jurnal de gospodină;
 Proverbe și zicători;
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 Colțul copilăriei;
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Programul liturgic pe Luna Februarie 2016
 7 Februarie 2016: Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda talanților);
ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie; ora 13:00 Școală
duminicală;
 12 Februarie 2016: Vineri; ora 18:30 Seară duhovnicească;
 14 Februarie 2016: Duminica a 17-a după Rusalii (a
Cananeencei); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie;
 21 Februarie 2016: Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și
a Fariseului – Începutul Triodului); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30
Sfânta Liturghie; ora 13:00 Școală duminicală;
 26 Februarie 2016: Vineri; ora 18:30 Seară duhovnicească;
 28 Februarie 2016: Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii
Filului risipitor); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie.

„La timpul potrivit, (Stăpânul) a trimis la lucrători o slugă ca să-i dea din rodul viei.
Lucrătorii însă, bătând-o, au trimis-o fără nimic. Și a trimis apoi o altă slugă, dar ei,
bătând-o și pe aceea și batjocorind-o, au trimis-o fără nimic. Și a trimis apoi pe a treia; iar
ei, rănind-o și pe aceea, au alungat-o.” (Luca 20. 10 – 12)
Chiar dacă nu toate zilele par a fi potrivit de bune pentru noi, totuși orice zi este potrivită
pentru a face bine! Mai mult decât atât, orice zi este potrivită pentru a aduce roade mântuitoare de
suflet, știind că noi suntem mlădițele susținute de vița Hristos, Care S-a întrupat și S-a născut în
via lumii, sădită de dreapta lui Dumnezeu! Fiind mlădițe crescute pe Trupul Mântuitorului, care
este Biserica, avem și mai mult obligația de a aduce rod, pentru că pe orice mlădiță care nu aduce
rod, Tatăl o taie și o aruncă în foc! Însă, pentru a nu spune cineva: fiind mlădițe crescute pe
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Trupul Bisericii, libertatea de voință ni s-ar restrânge, Dumnezeu ne lasă libertatea de a fi mlădițe
lucrătoare în lumea pusă de Făcătorul nostru la dispoziția noastră, făpturile mâinilor Sale!
Dar libertatea pe care Dumnezeu ne-o dă nu ne eliberează de responsabilitate, ci ne obligă și
mai mult. De ce? Pentru că valoarea darurilor primite de la Dumnezeu este direct proporțională
cu măsura libertății pe care o avem! Asta înseamnă că datoria noastră de a aduce rod înaintea lui
Dumnezeu la vreme potrivită se mărește cu fiecare respirație pe care o luăm din aerul libertății de
voință și cu fiecare înghițitură de care ne bucurăm din nenumăratele binecuvântări dumnezeiești
revărsate cu prisosință asupra vieții noastre pământești! Ca oameni, avem pretenția de a ține
evidența binelui pe care îl facem celorlalți și așteptăm răsplătirea binelui făcut din partea lor, cât
mai repede posibil și cu dobândă. Iar dacă vedem că răsplătirea așteptată întârzie să vină, atunci,
cu aparentă îndreptățire, cerem celorlalți recunoștință și răsplată imediată. Dacă acest lucru este
de înțeles și normal din punct de vedere omenesc, oare nu este de așteptat cu atât mai mult, și din
punct de vedere duhovnicesc? După măsura credinței fiecăruia, oamenii așteaptă răsplătirea
binelui săvârșit mai devreme sau mai târziu, adică în viața pământească sau în cea de după
moarte. Dar cum nouă ne place să primim răsplătirile atât în viața pământească, cât și în cea
viitoare (cu sau fără îndreptățire), atunci nu este normal ca noi să aducem rod de răsplătire pentru
darurile primite de la Dumnezeu încă din viața pământească?
Știm că făcând bine celor săraci, arătăm dragoste față de Mântuitorul. Câteodată îi vedem pe
cei săraci ca slujitori prin care Dumnezeu ne cere din rodul viei încredințate. Și dacă pe cei săraci
îi vedem așa, atunci nu cumva ar trebui ca și pe slujitorii Sfintelor Altare să-i vedem și mai mult
ca pe slugile trimise de Stăpânul nostru al tuturor pentru a ne cere partea Lui de roade din vie?
Prin cei aleși ai Săi și Hirotoniți după Lege, Dumnezeu ne face părtași darurilor Sale și Harului
Sfântului Duh. Revarsă sfințire, învățătură și povățuire (conducere) în viața noastră. Mai mult
decât atât, dacă am deschide ochii sufletului și am privi în urmă spre a vedea urmele pașilor
noștri, am înțelege că pe porțiunile unde nu se vede decât un singur rând de pași, Dumnezeu ne-a
purtat pe brațe, căci picioarele noastre nu ne mai puteau purta de povara ostenelilor. Și atunci,
știind de cât bine ne-am învrednicit de la Dumnezeu, nu ar fi un adevărat sacrilegiu dacă pe
slugile trimise să ia pârga roadelor noastre, le-am bate, le-am batjocori și le-am alunga?!
Dacă noi putem face așa cu slugile Stăpânului, vom face încă și mai mult chiar cu Fiul Său,
dacă ar cădea în mâinile noastre. Știm ce se va întîmpla cu cei care au bătut, au batjocorit și au
alungat pe slugile Stăpânului. Să mai facem noi atunci o astfel de nedreptate? Să nu fie!!!
După îndemnul inimii credincioase, pentru a răsplăti darurile primite, precum și hrana
sufletească și trupească primită din mâna slujitorilor Sfintelor Altare, din ceea ce avem de la
Dumnezeu, să facem parte și slujitorilor prin care Stăpânul ne încearcă credința și ne cere partea
Lui de roade, pentru că nu este mare lucru ca cei chemați de Dumnezeu la Hirotonie să secere
cele pământești ale noastre, de vreme ce au semănat la noi cele duhovnicești! De vom face
aceasta, vom avea parte cu înțelepții și credincioșii economi, ce vor intra în bucuria Stăpânului
tuturor!
Preot Nicolae Floroiu
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ImportanȚa educaȚiei religioase a tinerilor
Educația religioasă este o parte integrantă şi definitorie a culturii în general și a culturii
europene în mod aparte. Fără cunoştinţele referitoare la religie nu putem înţelege istoria şi
cultura Europei. De aceea, în aproape toate ţările europene, religia se predă în cadrul sistemului
de învăţământ public. Copiii şi tinerii au dreptul constituţional de a participa la orele de religie,
drept redobândit prin jertfa tinerilor care au mărturisit în Decembrie 1989 că „există Dumnezeu“,
prin aceasta revenindu-se la tradiţia sănătoasă a poporului român, caracterizat de religiozitate.
Educația religioasă este lumină pentru înţelegerea universului şi a vieţii, ca dar al lui
Dumnezeu, pentru a promova valorile familiei, ospitalităţii, dreptăţii, păcii, solidarităţii,
înţelegerii şi comuniunii între oameni. Credinţa în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală
pe care Familia, Biserica, Şcoala şi Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe
tineri să facă deosebire între valori eterne şi valori efemere şi le formează personalitatea,
învăţându-i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă
de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor.
Valorile oferite de educaţia religioasă sunt reper spiritual esenţial şi liant existenţial între
toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline şcolare. Predarea religiei în şcoală
are valenţe educaţionale profunde, prin rolul ei formativ în viaţa copiilor şi a tinerilor, demonstrat
şi de studiile educaţionale şi sociologice în domeniu. Ora de religie contribuie la reducerea
efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, întrucât propune modele
viabile de bunătate, sfinţenie şi convieţuire umană.
Educaţia religioasă contribuie la depăşirea ignoranţei religioase, care poate favoriza atitudini
ideologice de intoleranţă sau de extremism religios. Ora de religie contribuie la formarea şi
cultivarea unei conştiinţe vii şi mărturisitoare a valorii eterne a persoanei umane şi la promovarea
demnităţii acesteia în familie şi în societate. Întrucât libertatea reprezintă un mare Dar oferit de
Dumnezeu omului, educaţia religioasă trebuie asumată în mod liber, conform dorinţei părinţilor
şi a copiilor. Libertatea însă nu este indiferenţă spirituală, ci capacitatea omului de a alege valori
spirituale, care îmbogăţesc viaţa persoanei şi a comunităţii umane.
Cultele religioase din România doresc o cooperare mai strânsă cu Statul în promovarea unei
educaţii integrale, care uneşte viaţa spirituală profundă cu informarea ştiinţifică bogată, deoarece
deficitul de spiritualitate sau de sens existenţial al societăţii tehniciste de astăzi are consecinţe
negative pentru orientarea tinerilor în societate.
În acest sens, Consiliul Consultativ al Cultelor din România, întrunit în şedinţă de lucru la
Reşedinţa Patriarhală în ziua de 28 februarie 2015, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte
Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit Romano-Catolic de Bucureşti (potrivit statutului care
prevede preşedinţia prin rotaţie), a luat act de motivarea Deciziei Curţii Constituţionale a
României nr. 669 din 12 noiembrie 2014 privitoare la statutul orei de religie, publicată în
Monitorul Oficial, partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2015, şi a constatat următoarele:
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a) Curtea Constituţională a menţinut statutul orei de religie ca disciplină şcolară, parte a
trunchiului comun, obligatorie pentru şcoală, aflată în planul-cadru de învăţământ şi în oferta
educaţională a şcolii.
b) Curtea Constituţională a modificat un singur aspect referitor la procedura de participare a
elevului la ora de religie, şi anume pe baza unei cereri de înscriere.
Consiliul Consultativ al Cultelor din România a constatat că decizia Curţii Constituţionale a
valorificat următoarele principii:
- statutul constituţional particular al învăţământului religios, organizat şi garantat în şcolile
de stat, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult (art. 32 alin. 7 din Constituţia României);
- dreptul părinţilor şi tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor
minori a căror răspundere le revine (art. 29 alin. 6 din Constituţia României);
- importanţa libertăţii de religie şi conştiinţă, care implică în mod necesar iniţiativa proprie a
persoanei în toate problemele care privesc religia şi conştiinţa (pct. 19 al motivării Deciziei Curţii
Constituţionale nr. 669/2014, în interpretarea art. 29 alin 1 din Constituţie).
1. Pornind de la convingerea comună că ora de religie promovează valorile spirituale perene
şi comportamentul uman paşnic şi responsabil în familie şi societate, Consiliul Consultativ al
Cultelor din România a adoptat apelul comun intitulat LUMINĂ PENTRU VIAŢĂ.
2. Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită Parlamentului României ca, în
adoptarea prevederilor legale care urmează să pună în aplicare Decizia Curţii Constituţionale nr.
669/2014 şi să completeze art. 18 alin. 2 teza I din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, să aibă
în vedere şi următoarea propunere:
Art. 18 alin. 2 teza I: Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa ora de religie se
face prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul
minor; schimbarea acestei opţiuni sau retragerea se face tot prin cerere scrisă a elevului major, a
părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.
Motivare
Prin această formulare, va fi respectată decizia Curţii Constituţionale a României şi facilitată
înscrierea pentru participarea elevilor la ora de religie, întrucât:
- participarea elevului la ora de religie se face în urma exprimării dorinţei persoanei
îndreptăţite legal, conform libertăţii de conştiinţă;
- se ţine cont de caracterul de disciplină aflată în trunchiul comun al orei de religie;
- pentru părinţi, se evită obstacolele birocratice şi umilitoare, precum reînscrierea anuală sau
pe cicluri de învăţământ;
- în plan administrativ, şcolile nu mai trebuie să gestioneze, anual sau pe cicluri de
învăţământ, aproape două milioane de cereri de înscriere.
Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizaţie de natură etică, socială,
autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate juridică şi non-profit, formată din:
Biserica Ortodoxă Română; Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara; Biserica Romano-Catolică;
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică; Arhiepiscopia Bisericii Armene; Biserica
Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România; Biserica Reformată din România; Biserica
Evanghelică C.A. din România; Biserica Evanghelică Lutherană din România; Biserica
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Unitariană din Transilvania; Biserica Creştină după Evanghelie din România - Uniunea
Bisericilor Creştine după Evanghelie din România; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România - Cultul Mozaic; Cultul Musulman din România.
În concluzie, educația religioasă a tinerilor este deosebit de importantă, atât din punct de
vedere spiritual, cât și din punct de vedere social, întrucât organizarea socială se poate îmbunătăți
din ce în ce mai mult, dacă se va respecta învățătura Mântuitorului din Sfânta Evanghelie: Să
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!

PAGINI DE CATEHISM
Câte feluri de Descoperiri sunt?
Privită în izvorul ei, care e Dumnezeu, Descoperirea dumnezeiască e una singură. Dacă,
însă, ţinem seama de căile folosite pentru a ajunge până la noi, Descoperirea este de două feluri:
întâi, Descoperirea dată pe calea firii; şi al doilea, Descoperirea dată pe calea mai presus de fire,
adică pe calea supranaturală. Aceasta din urmă nu poate fi primită fără ajutorul lui Dumnezeu, dat
celui credincios.
Ce se înţelege prin Descoperirea pe calea firii?
Prin Descoperirea pe calea firii, numită şi Revelaţia naturală, se înţelege comoara de
învăţături pe care natura şi firea omenească ni le dezvăluie despre existenţa şi unele însuşiri ale
lui Dumnezeu. Natura în mijlocul căreia trăim ne spune că este Cineva care a făcut-o. Mintea ne
spune că zidirea trebuie să aibă un Ziditor, pentru că nu poate fi ceva pricinuit fără un pricinuitor.
Ordinea şi frumuseţea desăvârşită a alcătuirii lumii oglindesc lucrarea unui Făcător Atotputernic,
prea înţelept şi prea iubitor. Întreaga fire ne grăieşte despre Dumnezeu, după cuvântul
Psalmistului: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. Ziua
zilei spune cuvânt şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri
să nu se audă. În tot Pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor” (Psalmul 18.
1 – 4). Întreaga făptură, prin ordinea şi armonia ei arată ca din carte şi strigă pe Stăpânul şi
Făcătorul ei - spune Sfântul Atanasie. Chiar dacă unele popoare se închină la pietre şi la lemne,
ele ştiu că este Cineva mai mare decât ele. «Întreabă lumea, podoaba cerului, şi vezi dacă nu-ţi
răspund după înţelegerea lor: „Dumnezeu ne-a făcut”. Lucrurile acestea le-au cercetat şi nobilii
filozofi şi din artă au cunoscut pe artist». Sfântul Apostol Pavel întăreşte şi adânceşte cuvântul
Psalmistului: „Cele nevăzute ale Lui (Dumnezeu) de la facerea lumii, înţelegându-se din făpturi,
adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare” (Romani 1. 20).
Ce se înţelege prin Descoperirea pe calea mai presus de fire sau pe calea
supranaturală?
Se înţelege Descoperirea rânduită şi dată de Dumnezeu prin anumiţi oameni aleşi (în Vechiul
Testament) şi mai apoi prin Însuşi Fiul Său întrupat (în Noul Testament). Prin Descoperirea firii
ne ridicăm numai la adevărul că există Dumnezeu şi la câteva dintre însuşirile Lui. Dacă ne-am
mărgini la această Descoperire, nu ne-am deosebi de păgânii înaintaţi ai vremurilor vechi, şi mai
ales ne-am lipsi de bucuriile şi fericirea pe care ni le-a adus Descoperirea pe calea supranaturală.
Aceasta din urmă ne face creştini, pe când cealaltă, mărginită numai la cugetare, ne ţine doar la
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porţile creştinismului. Descoperirea sau Revelaţia supranaturală nu poate fi primită şi înţeleasă
decât de omul credincios, adică prin credinţă.
Prin ce s-a dat oamenitor Descoperirea supranaturală?
Ea a fost dată uneori prin anumite semne minunate, pe care omul le cunoaşte prin simţuri; de
pildă arătarea lui Dumnezeu către Avraam, sub chipul a trei bărbaţi, la stejarul Mamvri (Facere
18. 1 – 2), sau arătarea Mântuitorului după Înviere către ucenicii Săi (Ioan 20. 19 – 31). Avem
aici o Descoperire din afară. Dar, de cele mai multe ori, Descoperirea pe calea supranaturală e
dată sufletului omenesc printr-o luminare deosebită, pe care aceasta n-ar fi putut-o câştiga numai
prin puterea cugetării sale. Această luminare a sufletului şi înzestrare a lui cu puterea de a primi
anumite adevăruri ale Descoperirii dumnezeieşti este insuflarea sau inspiraţia dumnezeiască.
Avem aici o Descperire care se face numai sufletului şi prin suflet şi pe care o putem numi
duhovnicească sau dinlăuntru.
Sfânta Scriptură spune chiar si în Vechiul Testament, în multe locuri (Ieşire 4. 12; 2 Regi 23.
2; Isaia 6. 1 – 8; 8. 1; Avacum 2. 2 etc.), că Dumnezeu este Acela care a grăit prin gura
proorocilor. Sfântul Apostol Pavel rezumă astfel istoria şi felurimea acestei Descoperiri: „După
ce Dumnezeu odinioară în multe chipuri a grăit părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea
mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul” (Evrei 1. 1 – 2). Descoperirea prin semne minunate,
controlate de simţuri şi prin insuflarea Duhului Sfânt are autoritate hotărâtoare pentru viaţa
religioasă şi pentru mântuire. Numai prin această Descoperire omul are cunoaşterea celor
duhovniceşti şi poate deveni duhovnicesc.
Când s-a dat oamenilor Descoperirea supranaturală?
Această Descoperire s-a dat de la facerea primilor oameni, în rai, până la venirea
Mântuitorului, care a încununat şi a desăvârşit Descoperirea. Această lungă durată - 5508 ani - se
poate împărţi în trei părţi: Cea dintâi se întinde de la facerea primilor oameni, până la darea Legii
Vechiului Testament. Această primă parte se împarte la rându-i în două: 1) de la facerea primilor
oameni până la căderea în păcat; 2) după căderea în păcat. Descoperirea se înfăţişează potrivit
stării omului din aceste două răstimpuri. În rai, omul s-a bucurat de o Descoperire directă din
partea lui Dumnezeu, Care-i vorbea personal. Dumnezeu îl povăţuia şi-l conducea direct, îl învăţa
despre Sine, despre legătura Sa cu omul şi rostul acestuia în lume şi petrecea împreună cu acest
om.
Partea a doua a Descoperirii începe odată cu darea Legii Vechiului Testament; ea cuprinde
toate veacurile – aproape 14 – călăuzite de legea lui Moise şi de prooroci şi se încheie odată cu
venirea Mântuitorului. Această parte a Descoperirii nu e deplină, ci pregătitoare pentru
Descoperirea cea deplină. Sfântul Apostol Pavel o numeşte „călăuză către Hristos” (Galateni 3.
24).
Partea a treia a Descoperirii este aceea a plinătăţii harului și adevărului (Ioan 1. 17). Ea
începe odată cu venirea Mântuitorului şi se încheie cu ultima scriere a Noului Testament. Ne
găsim pe treapta cea mai înaltă a Descoperirii dumnezeieşti făcute în însăși persoana
Mântuitorului, Care ne dă deplina cunoaştere despre Dumnezeu, ca Acela Care este Însuşi Fiului
Dumnezeu (Matei 11. 27; Ioan 17. 6). Sfântul Apostol Pavel spune aceasta în chip hotărât: „În
zilele acestea mai de pe urmă (Dumnezeu) a grăit prin Fiul” (Evrei 1. 2), şi tot el o lămureşte,
arătându-i şi scopul: „Făcându-ne cunoscută taina voii Sale după buna Lui socotinţă, astfel cum
hotărâse la Sine mai înainte, spre iconomia plinirii vremurilor, ca toate să fie iarăşi unite în
Hristos, cele din ceruri si cele de pe pământ întru El” (Efes. 1, 9-10).
De unde ştim că Iisus Hristos este desăvârşirea şi plinirea Descoperirii?
Din Sfânta Scriptură, din împlinirea întocmai a proorociilor Vechiului Testament şi din
istoria Bisericii Creştine. Într-adevăr, Sfântul Apostol Pavel precizează: „Iar când a venit plinirea
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vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său Cel născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub
lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” (Galateni 4. 4 – 5). Sfintele Evanghelii și întreg
Noul Testament întăresc întru totul adevărul că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu întrupat şi
plinitorul Descoperirii dumnezeieşti.
Proorociile Vechiului Testament privitoare la Mesia, la Răscumpărătorul, la Fiul lui
Dumnezeu, s-au împlinit întocmai în persoana lui Iisus Hristos. Sfinţii Evanghelişti şi Sfântul
Apostol Pavel citează, adesea în amănunt, proorociile ce s-au împlinit în persoana Mântuitorului.
Proorocul Isaia - supranumit şi Evanghelistul Vechiului Testament – vorbeşte pe larg de naşterea
şi mai ales de patimile, moartea şi proslăvirea lui Mesia (Isaia 7 si 63).
Toată această proorocie s-a împlinit întocmai în faptele şi viaţa lui Iisus Hristos, aşa cum
sunt înfăţişate de Noul Testament (Matei 1. 21; Luca 1. 31 ş. u.; 1 Cor.15. 3; 1 Petru 2. 24; Matei
26. 62; Fapte 8. 32; 1 Ioan 3. 5 etc.). Documentele creştine, păgâne şi iudaice din veacurile I şi II
susţin, fără deosebire, că Iisus Hristos ca Dumnezeu-Om este o persoană istorică sub împăraţii
August şi Tiberiu şi a suferit moartea sub Ponţiu Pilat. Aceleaşi documente, afară de cele iudaice,
constată că nici o altă persoană purtând acelaşi nume, sau alt nume, nu a avut rolul și faptele lui
Iisus Hristos. Marile înfăptuiri ale Bisericii adeveresc şi ele Dumnezeirea Întemeietorului ei.
Se poate vorbi despre trepte ale Descoperirii dumnezeieşti?
Se poate vorbi cu toată siguranţa. Am văzut mai înainte că Descoperirea dumnezeiască poate
fi împărţită în trei mari perioade de timp. Fiecăreia dintre aceste perioade îi corespunde mai mult
sau mai puţin o treaptă de înaintare, cu toate că aceste trepte nu sunt nici totdeauna egale şi nici
nu vin unele după altele într-o ordine neschimbată. Timpul de la căderea în păcat până la darea
Legii pe muntele Sinai cuprinde nu numai strădanii ale firii omeneşti spre cunoaşterea adevărului
şi deci a lui Dumnezeu, ci şi ajutoare directe de sus, prin Descoperirea mai presus de fire, făcută
patriarhilor. La fel, după darea Legii. După venirea Mântuitorului, Care a desăvârşit
Descoperirea, cele două trepte ale Descoperirii de dinainte n-au fost înlăturate. Deci, în linii mari,
Biserica admite trepte în lucrarea Descoperirii supranaturale.
Cum este şi firesc, Biserica pune accentul pe cele două trepte în Descoperirea dumnezeiască,
înfăţişate prin cele două Testamente. Sfântul Grigorie Teologul, vorbind despre schimbările
produse de către acestea în viaţa omenirii de-a lungul timpului, le numeşte cutremure de pământ
şi le schiţează astfel: «Cele două Testamente sunt două cutremure dintre care unul face trecerea
de la idololatrie la legea lui Moise; celălalt, de la legea lui Moise la Evanghelie. Dar e şi un al
treilea cutremur, care este mutarea din această viaţă în cealaltă». Deci Biserica admite mersul
treptat al Descoperirii dumnezeieşti. Treapta de la Vechiul la Noul Testament e arătată de
nenumărate ori de Mântuitorul, de Sfinţii Apostoli şi de Sfinţii Părinţi. Ei arată că este o
desăvârşire a Noului Testament faţă de cel Vechi. Acesta din urmă îşi păstrează valoarea lui, e
adevărat. Mântuitorul zice: „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; nu am venit
să stric, ci să plinesc. Că adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă
nu va trece din Lege, până ce vor fi toate” (Matei 5. 17 – 18). Dar aceste lucruri din Vechiul
Testament trebuie «plinite» în lumina gradului nou de Descoperire (Noul Testament): „Aţi auzit
că s-a zis celor de demult...”, „Iar Eu zic vouă” (Matei 5. 21 ş.u.). Noul Testament e dezvoltarea
şi plinirea celui Vechi; dar e mai mult decât atât: el e «răsăritul cel de sus», care face să treacă
«umbra legii». Sporul în descoperirea persoanelor Sfintei Treimi e arătat de Sfântul Grigorie
Teologul, prin cuvinte ca: «Adaosuri parţiale», «înălţări», «înaintări» şi «treceri din slavă în
slavă».
Duhul Sfânt Însuşi Şi-a rânduit lucrarea Lui în chip treptat, măsurând-o după puterea de
primire a Sfinţilor Ucenici. Astfel, la început a lucrat prin minunile săvârşite de Domnul, după
7

patimi şi Înviere a fost insuflat Ucenicilor, iar după Înălţare, la Cincizecime, S-a arătat în chip de
limbi de foc.
De ce învăţătura creştină e socotită drept cea mai înaltă treaptă a credinţei?
Pentru că învăţătura creştină a fost dată de Însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru
Iisus Hristos, şi pentru că nimeni altul n-a cunoscut ca El de-a dreptul pe Dumnezeu şi n-a învăţat
pe oameni chiar din izvorul care e Însuşi Dumnezeu: „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut
vreodată; Cel Unul-Născut, Fiul, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1.
18). Mântuitorul Însuşi spune: „Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14. 9). Căci
„nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai
Fiul şi acela căruia va voi Fiul să-i descopere” (Matei 11. 27). Iisus Hristos a adus Descoperirea
celor mai mari taine ale adevărului dumnezeiesc, pe care omenirea s-a învrednicit să le cunoască
de la începutul lumii. Credinţa adusă de El a potolit şi potolește setea după adevăr a nenumărate
suflete. Ea a schimbat faţa lumii vechi. Prin luminarea şi schimbarea adâncă a sufletelor, ea a
legat din nou viaţa omenească, veştejită de păcat, de Izvorul nesecat al vieţii netrecătoare:
Dumnezeu. Ea a coborât cerul pe pământ, împlinind rugăciunea Psalmistului: „Doamne, pleacă
cerurile Tale și Te pogoară, atinge-Te de munţi şi fă-i să fumege” (Psalmul 143. 5). Cerurile s-au
plecat şi chiar s-au deschis (Luca 2. 9 – 15; Matei 3. 16). În sfârşit, nici o altă credinţă sau
cunoaştere religioasă n-a putut şi nu poate înlocui pe cea creştină, fiindcă n-a avut şi nu are
roadele acesteia. Învăţătura creştină stă pe culmea cunoaşterii religioase, pentru că nicăieri
sufletul credinciosului nu se desfată de adevăr, de dreptate, de fericire, de viaţă veşnică, ca în
Hristos.
Cum ne putem încredinţa de Descoperirea dumnezeiască?
Ne putem încredinţa de Descoperirea dumnezeiască pe două căi: 1. printr-una personală,
aflată în cercetător; 2. prin cealaltă, aflată în cuprinsul Descoperirii. Cea dintâi e credinţa.
Credinţa e socotită ca Descoperire. Ea singură îngăduie omului să vadă pe Dumnezeu. Ea singură
ne duce într-o lume mai presus de fire și ne înzestrează cu puterea de a deosebi ce e omenesc de
ce e mai presus de om. Cea de-a doua cale prin care ne încredințăm despre Descoperirea
dumnezeiască sunt semnele aflate chiar în Descoperire. Au fost şi sunt semne vădite ale
Descoperirii dumnezeieşti.
Care sunt semnele adevăratei Descoperiri dumnezeieşti?
Semnele Descoperirii dumnezeieşti sunt următoarele:
1) Înălţimea învăţăturilor descoperite;
2) Curăţia lor dumnezeiască;
3) Puterea lor de a schimba în bine pe oameni.
Aceste semne sunt lăuntrice şi ele pot fi înţelese numai când Descoperirea e bine cunoscută
şi e cercetată într-un duh de smerenie şi de evlavie. Acest duh face fericit pe cel ce se dăruieşte
unei asemenea cercetări. Despre Descoperirea dumnezeiască ne încredinţăm şi prin semne din
afară: minunile şi proorociile, la care putem adăuga şi calitatea morală a persoanei prin care se
face Descoperirea.
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OMILII ALE SFINȚILOR PĂRINȚI
Sfântul Ioan Gură de Aur – Tâlcuire la „Tatăl nostru”
„Deci așa vă rugați:
„Tatăl nostru, Care ești în ceruri””(Matei 6. 9) .
Vezi că îndată a deșteptat luarea aminte a ascultătorilor, amintind
chiar, prin cel dintâi cuvânt al rugăciunii, de toate binefacerile lui
Dumnezeu.
Cel care numește Tată pe Dumnezeu, prin această singură numire,
a mărturisit: iertarea păcatelor, ridicarea pedepsei, dreptatea, sfințenia,
răscumpărarea, înfierea, moștenirea, însușirea de frate cu Unul-Născut,
dăruirea Duhului. Că nu-i cu putință să numești Tată pe Dumnezeu,
dacă n-ai dobândit toate aceste bunătăți.
Hristos, deci, deșteaptă luarea aminte a ascultătorilor Lui prin
două lucruri: și prin vrednicia Celui pe Care Îl numesc Tată, și prin
măreția bunătăților de care se bucură. Când spune: „Care ești în
ceruri”, nu o spune ca să închidă pe Dumnezeu în cer, ci ca să îndepărteze de pământ pe cel ce se
roagă și să-l ridice la locurile cele înalte și la locașurile cele de sus. Tot prin aceste cuvinte, ne
mai învață să facem rugăciune de obște pentru toți frații.
Că n-a spus: „Tatăl meu Care ești în ceruri”, ci: „Tatăl nostru”, poruncindu-ne să înălțăm
rugăciuni pentru toți oamenii și să nu urmărim niciodată folosul nostru, ci totdeauna folosul
aproapelui. Prin asta stârpește dușmănia, doboară mândria, alungă invidia, aduce dragostea,
mama tuturor bunătăților, izgonește inegalitatea dintre oameni, arată că este de aceeași cinste și
împăratul și săracul, pentru că participăm cu toții, în comun, la cele mai mari și la cele mai
necesare bunuri. Ce pagubă avem de pe urma obârșiei noastre de jos, când, de pe urma obârșiei
noastre de sus, toți suntem la fel, nimeni nu are ceva mai mult decât altul, nici bogatul mai mult
decât săracul, nici stăpânul mai mult decât sluga, nici domnul mai mult decât supusul, nici
împăratul mai mult decât ostașul, nici filozoful mai mult decât barbarul, nici înțeleptul mai mult
decât cel neștiutor?
Tuturor ni s-a dăruit aceeași noblețe, învrednicindu-ne pe toți la fel să-I zicem lui
Dumnezeu: „Tată”.
Deci după ce ne-a amintit de această noblețe, de darul cel de sus, de egalitatea de cinste
dintre toți oamenii, de dragoste, după ce ne-a depărtat de la pământ și ne-a urcat în ceruri, să
vedem acum ce ne poruncește să cerem.
De altfel este îndestulător numai cuvântul „Tată”, ca să ne învețe toată virtutea. Că acela
care-L numește pe Dumnezeu „Tată”, și „Tată obștesc”, trebuie să duca o astfel de viață încât să
nu se arate nevrednic de această noblețe și să se străduiască sa fie egal cu darul primit.
Dar Domnul nu Se mulțumește cu atât, ci adaugă și o alta cerere, spunând așa:
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„Sfințească-se numele Tău”
Rugăciunea, vrednică de cel ce-L numește pe Dumnezeu Tată, este a nu cere nimic înainte
de a slăvi pe Tatăl, ci de a socoti pe toate în urma laudei aduse Tatălui.
„Sfințească-se” înseamnă: „Slăvească-se”.
Dumnezeu are deplină slava Sa și este totdeauna aceeași; totuși Hristos poruncește ca acela
ce se roagă să-L slăvească pe Tatăl, ca Tatăl să fie slăvit și prin viața noastră. Același lucru îl
spunea Domnul și mai înainte: ,,Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă
faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri”(Matei 5. 16); că și
serafimii, când slăvesc pe Dumnezeu, spun la fel: „Sfânt, Sfânt, Sfânt”(Isaia 6. 3).
Prin urmare, „Sfințească-se” înseamnă: „Slăvească-se”. Cu alte cuvinte, Hristos spune așa:
„învrednicește-ne să ducem o viață așa de curată, încât prin noi să Te slăvească toți oamenii”. Și
iarăși, înseamnă să ai o filozofie desăvârșită când oferi tuturor o viață atât de curată, încât fiecare
din cei ce o văd să înalțe pentru aceasta laudă lui Dumnezeu.
„Vie împărăția Ta” (Matei 6. 10)
Și aceste cuvinte sunt iarăși cuvintele unui copil recunoscător, care nu-și lipește sufletul de
cele ce se văd, nici nu socotește mare lucru pe cele din lumea aceasta, ci se grăbește către Tatăl și
dorește cu înfocare pe cele viitoare. Toate acestea se nasc dintr-o conștiință curată și dintr-un
suflet desprins de lucrurile de pe pământ.
Dorința aceasta o avea și Pavel în fiecare zi; de aceea și spunea: „Și noi, care avem pârga
duhului, suspinăm, așteptând înfierea, izbăvirea trupului nostru” (Romani 8. 23). Cel ce are
această dragoste nu poate să se îngâmfe nici cu fericirea vieții sale, dar nici nu poate să fie
doborât de necazuri și supărari, ci, ca și cum ar trăi chiar în cer, este slobod și de una și de alta
din aceste anomalii.
„Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ”(Matei 6. 10).
Ai văzut ce urmare minunată! Ne poruncise să dorim bunătățile viitoare și să ne grăbim
pentru plecarea noastră dincolo; dar atâta vreme cât nu se întâmplă asta și locuim aici, ne
poruncește să ne dăm toată silința ca să viețuim ca îngerii din cer. Hristos ne-a spus: „Trebuie să
doriți cerurile și cele din ceruri!”; dar a poruncit ca, înainte de a ajunge în cer, să prefacem
pământul în cer; să trăim pe pământ, ca și cum am trăi în cer; să ne grăbim să facem așa totul. Și
pentru acestea să-L rugăm pe Stăpânul nostru.
Nimic nu ne împiedică să ajungem la viața desăvârșită a puterilor celor de sus, chiar dacă
locuim pe pământ; că e cu putință ca acela care trăiește aici să facă totul ca și cum ar și fi acolo.
Cererea aceasta vrea să spună: „După cum acolo sus în cer toate se petrec fără de nici o
piedică, iar îngerii nu împlinesc numai unele porunci, iar pe altele le calcă, ci pe toate le fac și cu
toții se supun – că „sunt puternici în virtute – spune psalmistul – făcând cuvântul Lui” (Psalmul
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102. 21) -, tot așa învrednicește-ne și pe noi oamenii să nu facem pe jumătate voința Ta, ci să o
împlinim în întregime, așa cum Tu voiești!”.
Ai văzut că ne-a învățat să fim modești, arătându-ne că virtutea nu se datorează numai râvnei
noastre, ci și harului de sus? Și iarăși, ne-a poruncit ca fiecare din noi, când ne rugăm, să ne
rugăm și pentru binele întregii lumi. Că Domnul n-a spus: „Facă-se voia Ta în mine sau în noi”,
ci: „Facă-se voia Ta pretutindeni pe pământ”, ca să dispară înșelăciunea, să se sădească adevărul,
să se stârpească orice păcat, să se întoarcă din nou virtutea, să nu mai fie nici o deosebire între
pământ și cer. „Dacă s-ar face asta, spune Domnul, nu s-ar mai deosebi cele de jos de cele de sus
– deși prin firea lor sunt deosebite unele de altele -, pentru că pământul ne-ar arăta alți îngeri”.
„Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”(Matei 6. 11)
Ce înseamnă cuvintele: „Pâinea noastră cea de toate zilele”? Înseamnă: pâinea noastra cea
din fiecare zi.
Pentru că Domnul spusese să ne rugăm: ,,Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ”,
poruncind să împlinim și noi poruncile pe care le împlinesc îngerii, de aceea, prin cererea aceasta,
face pogorământ slăbiciunii firii omenești, pentru că grăiește oamenilor îmbrăcați cu trup, supuși
nevoilor firii omenești, care nu pot avea aceeași nepătimire ca îngerii.
„Vă cer și vouă, oamenilor, spune Domnul, să-Mi îndepliniți poruncile Mele în chip
desăvârșit ca și îngerii, dar nu vă cer nepătimirea îngerilor, pentru că nu vă îngăduie tirania firii
omenești, pentru că aveți nevoie de hrana cea de toate zilele!”.
Uite câtă duhovnicie este și în cele trupești! Nu ne-a poruncit să ne rugam nici pentru averi,
nici pentru desfătări, nici pentru haine luxoase, pentru nimic din unele ca acestea, ci numai pentru
pâine, anume pentru pâinea cea de astăzi, ca să nu ne îngrijim de ziua cea de mâine! De aceea a și
adăugat: „Pâinea cea de toate zilele”, adica pâinea care ne trebuie astăzi pentru hrana noastră.
Și nu S-a mulțumit numai cu acest cuvânt, ci a adăugat și un altul după acesta, spunând:
„Dă-ne-o nouă astăzi”, pentru ca să nu ne mai zdrobim capul mai dinainte cu grija zilei de mâine.
Pentru ce să te îngrijești de ea, odată ce nu știi de vei vedea ziua de mâine? Porunca aceasta a dato și mai târziu, spunând: „Nu vă îngrijiți de ziua de mâine” (Matei 6. 34).
Hristos vrea ca noi să fim sprinteni și întraripați și să-i dăm atâta firii cât nevoia firii o cere
de la noi.
Apoi, pentru că se întâmplă să păcătuim și dupa baia celei de a doua nașteri, Domnul Își
arată și aici multa Sa iubire de oameni și ne poruncește ca, pentru iertarea păcatelor, să ne
apropiem de iubitorul de oameni Dumnezeu și să spunem așa:
„Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri” (Matei 6. 12).
Ai văzut ce covârșitoare iubire de oameni? După ce prin Botez ne-a șters atât de multe
păcate și ne-a dat nespusa măreție a darului Său, ne învrednicește iarăși de iertare după ce
păcătuim! Că rugăciunea aceasta se cuvine să o spună numai cei botezați, o arată și legile
11

Bisericii, dar și cuvintele de la începutul rugăciunii – că cel nebotezat nu poate să numească pe
Dumnezeu Tată!
Așadar, dacă rugăciunea aceasta se cuvine să fie rostită numai de cei botezați, iar ei se roagă
pentru că au nevoie să li se ierte păcatele, urmează că nici după botez n-a pierit câștigul pocăinței.
Dacă Domnul n-ar fi vrut să arate asta, nu ne-ar fi poruncit să ne rugăm așa. Pentru că
Domnul în această rugăciune amintește de păcate, pentru că ne poruncește să ne cerem iertare,
pentru că ne învață că putem să dobândim iertare și pentru că prin aceasta ne-a făcut lesnicioasă
cale, este lămurit că știe și că ne arată că putem, și după botez, să ne curățăm păcatele; și tocmai
de aceea a pus în rugăciunea aceasta și cererea pentru iertarea păcatelor.
Astfel, pentru că ne pomenește de păcate, ne învață să fim smeriți; pentru că ne poruncește
să iertăm altora greșelile, îndepărtează din sufletul nostru dușmănia; pentru că ne tăgăduiește
(condiționează) și nouă iertarea greșelilor dacă iertăm pe cei ce ne greșesc, ne dă bune nădejdi și
ne învață să filozofăm despre nespusa iubire de oameni a lui Dumnezeu.
Dar ceea ce trebuie mai cu seamă observat este că, în fiecare din cererile de până acum,
Domnul a amintit întreaga virtute, cuprinzând în ea și porunca de a nu purta dușmănie – că a
sfinți numele lui Dumnezeu înseamnă a duce o viață desăvârșită în toate privințele; a se face voia
Lui arată iarăși același lucru; a putea să-I spui lui Dumnezeu: Tată, înseamnă a arăta o viețuire
fără pată; în toate acestea este cuprinsă negreșit și îndatorirea de a îndepărta din sufletul nostru
orice ură față de cei ce ne-au greșit -, totuși Hristos nu S-a mulțumit cu atâta, ci, vrând să arate cât
de mult ține la iertarea dușmanilor, o amintește în chip special; iar după ce termină rugăciunea,
nu mai revine asupra nici unei alte porunci decât asupra acesteia, spunând așa: „Că de veți ierta
oamenilor greșelile lor, vă va ierta și vouă Tatăl vostru Cel ceresc” (Matei 6. 14).
Prin urmare, noi facem începutul iertării noastre, noi suntem stăpânii judecării noastre. Și
pentru ca nici unul din cei nesocotiți, când este judecat, să nu-I poată aduce lui Dumnezeu nici o
învinuire, mare sau mică, Dumnezeu te face pe tine stăpân, răspunzător al sentinței și-ți spune:
„După cum ai judecat, așa te judec și Eu! Dacă ierți pe aproapele tău, te voi ierta și Eu!”
Cu toate că nu se potrivește o iertare cu alta! Tu ierți pentru că ai nevoie de iertare;
Dumnezeu, însă, n-are nevoie de nimic; tu ierți pe un om de aceeași fire cu tine; Dumnezeu, însă,
iartă un rob; tu ești vinovat de nenumărate păcate; Dumnezeu, însă, este fără de păcat. Și cu toate
acestea, și așa Dumnezeu Își arată iubirea Lui de oameni.
Ar putea, chiar fără asta, să-ți ierte toate păcatele tale, dar vrea, și pe această cale, să-ți facă
bine, dându-ți nenumărate prilejuri să fii blând și iubitor de oameni, să scoată din tine fiara, să
stingă mânia și prin toate să te înfrățească cu semenul tău.
Ce ai putea să spui? Că ți-a făcut rău pe nedrept semenul tău? Dar tocmai aceasta înseamnă
greșeala! Dacă ți-ar fi făcut rău pe bună dreptate, fapta lui n-ar mai fi socotită greșeală. Dar și tu
te apropii de Dumnezeu ca să dobândești iertarea unor greșeli ca acestea, ba chiar cu mult mai
mari. Și înainte de a ți se fi iertat păcatele te-ai bucurat de mari daruri din partea lui Dumnezeu: ai
fost învățat că ai suflet omenesc și ai fost povățuit să fii blând. Odată cu acestea te așteaptă și
mare răsplată dincolo, dacă nu ceri socoteală celor ce ți-au greșit. Dar de ce pedeapsă nu suntem
vrednici, când puterea stă în mâinile noastre, iar noi ne trădăm mântuirea?
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Cum mai putem pretinde să ne asculte Dumnezeu în celelalte rugăciuni ale noastre, când noi
înșine nu vrem să avem milă de noi în cele ce suntem stăpâni?
„Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea
și slava în veci. Amin”(Matei 6. 13)
În aceste cuvinte Domnul ne arată lămurit nimicnicia noastră și ne potolește trufia,
învățându-ne să fugim de lupte și să nu le căutăm. Așa victoria ne va fi mai strălucită, iar
înfrângerea diavolului mai rușinoasă. Când suntem târâți în lupte, da, atunci trebuie să le
înfruntăm cu curaj; dar dacă nu suntem chemați, să stăm liniștiți și să așteptăm timpul luptelor, ca
să arătăm și că nu umblăm după slava deșartă și că suntem curajoși.
„Cel rău” este numit aici diavolul. Domnul ne poruncește să purtăm cu el război neîmpăcat
și ne arată că diavolul nu-i prin fire așa. Că răutatea nu vine de la fire, ci de la voință. Diavolul
este numit prin excelență așa din pricina covârșitoarei lui răutăți și din pricină că duce cu noi
război neîmpăcat, fără ca noi să-l fi nedreptățit cu ceva. De aceea Domnul nici n-a spus:
„Izbăvește-ne de cei răi”, ci „de cel rău”, învățându-ne să nu purtăm ură semenilor noștri pentru
relele pe care le suferim de la ei, ci să mutăm ura noastră de la ei la diavol pentru că el este
pricina tuturor relelor.
Așadar, după ce prin amintirea dușmanului nostru ne-a pregătit de luptă și ne-a stârpit toată
trândăvia, ne da iarăși curaj și ne ridică gândurile, amintindu-ne de împăratul sub Care suntem
rânduiți și arătând că El este mai puternic decât toți, spunând: „Că a Ta este împărăția și puterea
și slava”.
Deci dacă a Lui este împărăția, nu trebuie să ne temem de nimeni, pentru că nu este nimeni
care să I se împotrivească și cu care să împartă stăpânirea.
Când spune: „A Ta este împărăția”, Hristos arată că și diavolul, care se luptă cu noi, este
supus lui Dumnezeu, chiar dacă pare că I se împotrivește, Dumnezeu îngăduindu-i deocamdată
aceasta. Că și diavolul face parte din robii Lui, din cei cărora, li s-a luat cinstea și au fost izgoniți.
De altfel diavolul n-ar îndrăzni să atace pe vreun om dacă n-ar lua mai întâi putere de la
Dumnezeu. Dar pentru ce vorbesc de oameni? Nici împotriva porcilor n-a putut îndrăzni ceva
până ce nu i-a îngăduit Domnul (Matei 8. 30-32); nici împotriva turmelor cu oi, nici împotriva
cirezilor cu vite, până ce n-a luat îngăduință de sus.
„Și puterea”. Chiar de-ai fi slab de tot, drept este să ai curaj, pentru că ai un Împărat ca
Acesta, Care poate săvârși, și prin tine cu ușurință totul.
„Și slava în veci. Amin.”

13

SFINȚI ÎN FEBRUARIE
7 Februarie 2016: Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului
Acesta a trăit pe vremea împărăției marelui Constantin, ca fiu al lui
Hristofor, diaconul bisericii din Melitopolis. Dar, neînvățând carte la
vreme, Partenie ducea viața unui om de rând. Se îndeletnicea, însă, cu
toată lucrarea faptelor bune. Deci, fiind pescar de meserie, se ostenea și
pe vreme bună și pe vreme rea, ca să poată fi de folos și să ajute, făcând
daruri, că socotea mai de preț binele și mulțumirea semenilor săi, decât
binele și mulțumirea sa. Iar evlavia și bunătatea cea ascunsă, pe care o
luase în dar de la Dumnezeu, erau atât de mari, că se făcuse vestit în tot
ținutul său.
Pe acesta aflându-l fericitul Filip, episcopul Lampsacului, a
poruncit unor dascăli de seamă, să-l învețe citirea Sfintelor Scripturi și
temeiurile credinței, apoi l-a sfințit preot în cetate. Deci, făcându-se chip și pildă tuturor cu
binefacerile sale și învrednicindu-se și de darul facerii de minuni, Partenie, după moartea lui
Filip, a fost sfințit episcop al Lampsacului de către Achile, mitropolitul Cizicului.
Păstorind cu înțelepciune și cu dăruire Biserica, sporind numărul dreptcredincioșilor și pe
mulți păgâni aducându-i la credință, la adânci bătrâneți și încununat de fapte bune, Sfântul
Partenie episcopul s-a mutat la Domnul.
14 Februarie 2016: Sfântul Cuvios Auxentie, cel din munte
Pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr (408-450), a fost
în Constantinopol un bărbat cinstit în rânduiala ostășească și vestit
în palatele împărătești, cu numele Auxentie, fiu al lui Adda persul.
Și era acesta, pe cât de înțelept și viteaz, în viața cea din afară, pe
atât de credincios și de râvnitor în faptele credinței. Acesta,
cunoscând pe Cuviosul Marcian, iconomul Bisericii celei mari, pe
Ioan monahul și pe alți bărbați temători de Dumnezeu și sihaștri,
adesea se aduna noaptea cu ei la rugăciune. Și, râvnind vieții lor, sa lepădat cu totul de slava lumească. Deci, s-a făcut ostaș al
cerescului Împărat Hristos, luând chip monahicesc și s-a făcut
slujitor al lui Dumnezeu, mai întâi în rânduiala diaconiei, apoi a
preoției, primind slujirea să izgonească pe diavoli din oameni. Și
era mult slăvit, pentru aceasta, în împărăteasca cetate. Dorind o
viață liniștită, a lăsat cetatea și s-a dus într-un munte, care se numea Oxia și a locuit în muntele
acela care, mai pe urm, după numele său, s-a numit muntele lui Auxentie. Și iubea mult Sfântul
muntele acela, pentru liniștea și singuratatea lui, și mulțumea lui Dumnezeu, zicând: "Tu
Doamne, singur, întru nădejde m-ai așezat." Dar a fost descoperit de niște păstori și, dacă s-a
făcut cunoscut, mulți au început a veni la dânsul pentru felurite nevoi și pentru tămăduirea
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trupurilor și a sufletelor, că primise Sfântul darul să vindece orice boală cu rugăciunile sale; și,
împreună cu darul tămăduirilor, avea Cuviosul și darul înainte-vederii. Și i-au zidit lui oamenii
cucernici o chilie pe vârful muntelui și, închizându-se în chilie, Cuviosul învăța și tămăduia
poporul printr-o ferestruică. Iar ucenicii lui împărțeau săracilor darurile aduse de către cei ce se
tămăduiau. Și tămăduia Sfântul multe feluri de bolnavi: orbi, leproși, demonizați, paralizați, căci
era bărbat puternic în faptă și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Drept aceea, a
luat parte Sfântul și la Sinodul cel a toată lumea, al patrulea de la Calcedon (451), chemat fiind
din porunca împăratului Marcian, care foarte mult îl cinstea pe el, ca pe un stâlp al dreptei
credințe, ce era.
Șezând în chilia sa, mult folos aducea lumii, prin chipul vieții sale îmbunătățite și prin
învățăturile cele grăitoare de Dumnezeu, cu care se îndulceau toți care veneau la dânsul de
pretutindeni, și prin rugăciunile și prin facerea de minuni; iar cu ochii cei înainte-văzători vedea
cele de departe, ca pe cele de aproape, privea și sufletele fără de trup ale drepților. Așa a fost, cu
deosebire, în noaptea când Cuviosul, stând la rugăciune în chilia sa, a văzut deodată călătorind
spre cer sufletul Sfântului Simeon Stâlpnicul; și vestind el îndată ucenicilor săi aceasta și
făcându-se cercetarea, lucrul s-a adeverit întocmai.
Cu evlavie și cu dreaptă credință viețuind și mănăstiri multe și în felurite locuri întemeind și
pe mulți la mântuire povățuind, Cuviosul Auxentie, nu mult timp după Cuviosul Simeon, pe
vremea împărăției lui Leon cel Mare și la adânci bătrâneți ajungând, s-a mutat către Domnul.
21 Februarie 2016: Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli
Sfântul Timotei a luat, de mic, viața călugărească și a fost ucenic al
fericitului Teoctist, starețul mănăstirii din muntele Olimpului, lângă pustiul
ce se numea Simboli, pe vremea împărăției lui Copronim (741-775). Și,
trăind prin munți și prin pustietăți, se nevoia în post, în înfrânare și în
rugăciuni de toată noaptea și, cu darul lui Dumnezeu, a stins cu totul
săltările patimilor trupului și sufletului său și s-a făcut vas ales al Duhului
Sfânt, încât, de-a pururea, își uda sufletul cu roua lacrimilor. Pentru aceasta
a luat de la Dumnezeu și darul tămăduirii și puterea asupra duhurilor celor
necurate și făcea multe minuni cu rugăciunile sale, tămăduind neputințele,
gonind din oameni duhurile rele și învățând cuvântul adevărului pe toți, care
veneau la dânsul cu credință.
Și așa petrecând întru o viață ca aceasta, de smerit slujitor al lui Hristos
și al semenilor, la adânci bătrâneți ajungând, s-a mutat la Domnul.
28 Februarie 2016: Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul
Acesta a viețuit pe timpul nelegiuitului împărat Leon Isaurul și era din aceeași mănăstire cu
Sfântul Procopie Decapolitul. Deci, petrecea în obștea fraților cu fapte bune pustnicești, cu viață
cuvioasă și cu dreapta credință. Ivindu-se lupta contra Sfintelor Icoane, a stat cu multă tărie
împotriva taberelor rătăcirii. Drept aceea, a fost prins și multe chinuri pătimind, l-au aruncat în
temniță, unde a îndurat și mai cumplite chinuri. Și având într-ajutor și pe dumnezeiescul
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Procopie, neîncetat a propovăduit adevărul, până la sfârșit. Și
a fost strujit și Sfântul Vasile, ca și Sfântul Procopie, cu
unghii de fier, peste tot trupul și a petrecut în lanțuri, nu
puțină vreme, neprimind a se învoi cu erezia.
Când a murit tiranul împărat Leon, slobozit a fost din
lanțuri și din temniță și Sfântul Vasile, împreună cu Sfântul
Procopie și cu alți mărturisitori ai dreptei credințe. Și s-a
întors el la mănăstirea sa, la aceleași pustnicești osteneli, ca și
mai înainte, pe mulți îndreptând la cunoștința adevărului și la
viața plăcută lui Dumnezeu.
După mulți ani, venind la fericitul său sfârșit, cu
rugăciuni și cu mulțumiri, s-a dus el veselindu-se, către
Dumnezeu, pe Care din tinerețe L-a iubit.

EVENIMENTE PAROHIALE
În zilele de 2 și 3 Ianuarie 2016, s-au colindat casele Românilor din Wellington și
împrejurimi cu tradiționala binecuvântare a caselor cu apa sfințită, la început de an, cu ocazia
Bobotezei.
Miercuri, 6 Ianuarie 2016, de Praznicul Botezului Domnului, după Sfânta Liturghie, s-a
săvârșit slujba Sfințirii celei Mari a Apei. Această Apă sfințită este foarte folositoare pentru cei ce
o gustă sau sunt stropiți cu ea, aducând binecuvântarea lui Dumnezeu atât pentru sufletele și
trupurile oamenilor, cât și pentru lucrurile de care omul se folosește în viața de zi cu zi.
Vineri, 29 Ianuarie 2016, s-a organizat la Biserica noastră o seară duhovnicească. După
Acatistul Sfinților trei Ierarhi și rugăciunile pentru cei prezenți, s-a discutat despre hrana
trupească și cea sufletească. După cum trupul are nevoie de hrana materială, așa și sufletul are
nevoie de hrana spirituală. Această hrană spirituală nu se poate dobândi decât prin Sfintele Taine,
prin credință, nădejde și dragoste, precum și prin post și rugăciune.
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ÎNVĂȚĂTURI DUHOVNICEȘTI
„Un nume (bun) este mai de preţ decât bogăţia; cinstea
este mai preţioasă decât argintul şi decât aurul. Bogatul şi
săracul se întâlnesc unul cu altul; dar Cine i-a făcut este
Domnul. Cel iscusit vede nenorocirea şi se ascunde, cei simpli
trec mai departe şi suferă. Rodul umilinţei şi a temerii de
Dumnezeu sunt: bogăţia, mărirea şi viaţa. Mărăcini şi curse
sunt în calea celui viclean; cel ce îşi fereşte sufletul lui se dă
la o parte de ele. Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie
s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.
Bogatul stăpâneşte pe cei săraci, şi cel ce împrumută este
slujitor celui de la care se împrumută. Cel ce seamănă
nedreptatea seceră nenorocire, iar toiagul mâniei lui îl va bate
pe el. Omul blând va fi binecuvântat, căci din pâinea lui dă
celui sărac. Alungă pe cel batjocoritor şi cearta va lua sfârşit
şi pricina şi defăimarea vor înceta. Cel ce iubeşte curăţia
inimii şi ale cărui buze sunt ( pline) de vorbe alese are de
prieten pe conducător. Ochii Domnului păzesc ştiinţa şi dărâmă cuvintele celui fără de lege. Cel
leneş pune pricini şi zice: "Afară este un leu, aş putea să fiu sugrumat în mijlocul uliţelor". O
groapă fără fund este gura femeilor străine; cel ce este lovit de mânia Domnului cade în ea. Dacă
nebunia se pripăşeşte în inima celui tânăr, numai varga certării o va îndepărta de el. Dacă
împilezi pe un sărac, îţi înmulţeşti averea, dacă dai unui bogat sărăceşti. Pleacă urechea ta şi
ascultă cuvintele celor iscusiţi şi inima ta îndreapt-o spre ştiinţa mea. Este plăcut dacă tu le
păstrezi înlăuntrul tău. O, de-ar sta toate pe buzele tale! Pentru a-ţi pune nădejdea în Domnul,
vreau să-ţi dau învăţătură astăzi. Oare nu ţi-am aşezat în scris în nenumărate rânduri sfaturi şi
învăţături, ca să-ţi fac cunoscut credincioşia cuvintelor adevărate şi să răspunzi prin cuvinte de
bună credinţă, celor ce te întreabă? Nu jefui pe sărac, pentru că el e sărac şi nu asupri pe cel
nenorocit la poarta (cetăţii), căci Domnul va apăra pricina lor şi va ridica viaţa celor care îi vor fi
jefuit. Nu te întovărăşi cu omul mânios şi cu cel înfierbântat de furie să n-ai nici un amestec, ca să
nu te deprinzi pe calea lui şi să-ți întinzi o cursă pentru viața ta. Nu fi dintre aceia care dau mâna,
care se pun chezaşi pentru datorii. Dacă nu ai cu ce plăti, pentru ce te învoieşti ca să ţi se ia şi
patul de sub tine? Nu muta hotarul străvechi pe care l-au însemnat părinţii tăi. Vezi tu un om
dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor şi nu înaintea oamenilor de rând. ”(Pilde 22.
1 – 29)
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JURNAL DE GOSPODINĂ
Prăjitură cu cremă și bezea
– 200 gr unt.
Ingrediente bezea:
– 5 albușuri,
– 250 gr. de zahăr,
– 120 gr. de nucă măcinată,
– 1 lingură de făină.
Ingrediente glazură:
– 150 gr. de ciocolată albă sau
neagră,
– 50 ml. de frișcă lichidă.

Ingrediente blat:
– 6 ouă,
– 6 linguri de zahăr,
– 6 linguri de făină,
– 1 praf de copt.
Ingrediente cremă:
– 5 gălbenușuri,
– 150 gr. de zahăr,
– 3 linguri de amidon,
– 200 ml. lapte,
– 1 esență de vanilie,

Mod de preparare blat: Albușurile se bat spumă tare cu un praf de sare, apoi se adaugă
câte o lingură de zahăr și se bat în continuare. Se pun pe rând gălbenușurile și la urmă se adaugă
făina amestecată cu praful de copt. Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și
se pune la cuptor, la 180°C pentru 30' sau până când aluatul este copt.
Mod de preparare bezea: Cele 5 albușuri se bat spumă tare cu un praf de sare. Se adaugă
pe rând zahărul, apoi nuca măcinată, se adaugă făina, care se amestecă cu lingura prin rostogolire.
Compoziția de bezea se toarnă în aceeași tavă în care s-a copt blatul și se pune la cuptor la 150°C
până se coace bezeaua.
Mod de preparare cremă: Gălbenușurile se bat cu zahărul, se pune amidonul și se mixează
bine. Se pune laptele pe foc să fiabă; în momentul în care laptele a început să fiarbă, adăugăm
gălbenușurile, amestecând continuu până se îngroașă. Apoi se ia de pe foc și se lasă să se
răcească. Untul se pasează spumă și se amestecă cu crema; la final se adaugă și esența de vanilie.
Mod de preparare glazură: Se rupe ciocolata în bucăți, se adaugă frișca lichidă și se
topește în cuptorul cu microunde sau pe baie de aburi.
Pe un platou se pune blatul. Peste blat se întinde crema. Peste cremă se așază cu grijă
bezeaua, iar peste bezea se întinde glazura de ciocolată.
Poftă bună!
Jurnal realizat de doamna Preoteasă Mariana Floroiu
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PROVERBE ȘI ZICĂTORI
„A auzit clopotul, dar nu știe de la ce
bisericǎ.” Asta se întâmplă cu cei care-și
pleacă urechea la gura lumii. Aud un zvon
de la cineva și-l răspândesc mai departe.
Dar când se cercetează adevărul, nimeni nu
mai știe de unde a pornit zvonul.
„A avea ac de cojocul cuiva.” După
cum un croitor găsește totdeauna acul
potrivit în funcție de grosimea pielii
tăbăcite, așa se va găsi totdeauna răsplată pe
măsura comportamentului fiecărui om.
„A avea mai mult noroc decât minte.” Aviz celor care se avântă în tot felul de situații
primejdioase, fără să gândească prea mult, sperând că norocul îi va feri de orice întâmplare rea.
Dar norocul se va termina într-o bună zi, iar cei ce s-au bazat doar pe el vor suspina.
„A băga mâna în foc pentru ceva/cineva.” Pentru banul muncit cu trudă, oricine ar băga
mâna în foc pentru a-l scoate, ca nu cumva să se topească și să se piardă osteneala mâinilor.
Pentru oamenii de onoare și cinstiți se va găsi oricând cineva care să le apere onoarea, atunci
când va fi în pericol să fie atinsă de focul denigrării.
„A bate calul care trage.” Deși nu este corect acest lucru, de cele mai multe ori se întâmplă
ca din doi cai înhămați la aceeași povară să fie bătut tot cel care trage, pentru a nu da înapoi și
pentru a-l impulsiona și pe celălalt. Același lucru se întâmplă și cu oamenii conștiincioși și
muncitori: în ciuda eforturilor și pregătirii lor, superiorii nu le arată apreciere, pentru a nu da
înapoi (chiar justificat) de la îndatoririle lor și pentru a-i determina și pe cei delăsători să le
urmeze exemplul. Din păcate, această acțiune nu are rezultatul așteptat.
„A bate fierul cât e cald.” Cât timp fierul este fierbinte și abia scos din foc, se poate modela
foarte ușor. Dacă se răcește, munca fierarului va fi mai grea sau chiar imposibilă, existând riscul
ca fierul să se rupă. Așa se întâmplă și cu copiii: cât sunt încă mici și ascultători, li se poate
modela caracterul și personalitatea, pentru a deveni oameni de cinste. Dar de vor crește fără să fie
modelați de părinți, atunci efortul părinților va fi zadarnic, în ciuda dragostei și zbuciumului lor.
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DESPRE NOUA ZEELANDĂ (AOTEAROA)
Insula de Nord
Insula de Nord este despărțită la sud de
Insula de Sud prin strâmtoarea Cook, care
are o lățime de 25 km. Insula de Nord, este
mai mică dar are densitatea populației mai
mare ca Insula de Sud. Pe ea se află orașele
Auckland (1,3 mil. loc.), Wellington
(300.000 loc.).
Insula are suprafața de 114.597 km2; în
interiorul insulei sunt câțiva vulcani activi
ca de exemplu Ruapehu care are altitudinea
de 2797 m deasupra nivelului mării.
Strâmtoarea Cook desparte insula de
nord de cea de sud a Noii Zeelande.
Strâmtoarea pe porțiunea cea mai îngustă
măsoară 22 de km; ea desparte Marea
Tasmaniei care se află la vest, de Pacific,
situat la est de Noua Zeelandă. Partea de
nord a strâmtorii are o adâncime de numai
100 - 200 de m, pe când în porțiunile mai
înguste, produse de mișcările tectonice
oscilează între 100 și 300 de m. Fundul
mării la sud de strâmtoare formează un
canion adânc unde marea atinge adâncimea de 1500 m.
Înainte de sosirea europenilor, locuitorii indigeni maori străbăteau cu canoele lor
strâmtoarea. Ei au denumit Strâmtoarea Cook, - Raukawa și considerau apa sfântă în mitologia
lor.
Indigenul care traversa prima oară strâmtoarea nu avea voie să privească la stânga sau la
dreapta ci numai înainte. Căpetenia maoră Te Rauparaha (1760—1849) care este renumit prin
bătăliile purtate, a traversat de mai multe ori strâmtoarea cu o canoe de 30 m lungime; uneori
pentru a-i mări stabilitatea erau legate câte două printr-o punte. Primul care a ajuns aici în anul
1642 a fost navigatorul olandez Abel Tasman (1603–1659); el a considerat strâmtoarea un golf
mare. Meritul primului european care a traversat strâmtoarea îi revine navigatorului englez James
Cook (1728–1779), care ajunge aici la data de 22 Ianuarie 1770. De la această dată devine
strâmtoarea cunoscută. Naufragiul cel mai grav, cunoscut de pe strâmtoare a avut loc noaptea la
data de 12 Febuarie 1909, când pachebotul Penguin din cauza unei furtuni violente s-a scufundat
la intrarea în portul Wellington Harbour, murind tot echipajul împreună cu 72 de pasageri.
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Ruapehu este cel mai înalt vulcan în Noua Zeelandă, fiind și cel mai înalt punct de pe Insula
de Nord. Vulcanul are altitudinea de 2797 m deasupra nivelului mării și este situat pe un platou
central în Parcul Național Tongariro. Pe versanții lui sunt șapte ghețari mai mici; în crater s-a
acumulat apa unui lac, care în martie 2007 s-a revărsat sub forma unei avalanșe noroioase.
Ruapehu este în apropiere de doi vulcani activi, Ngauruhoe și Tongariro care se află de
asemenea pe teritoriul parcului național. Stricăciunile cele mai mari ale avalanșei de noroi au avut
loc la data de 24 Decembrie 1953, când s-a prăbușit un pod de cale ferată în timp ce era traversat
de un tren. Incidentul a produs moartea a 151 de oameni. Erupții mai puternice au avut loc în anii
1895, 1945, 1969, 1971, 1975, 1988, în Septembrie 1995 și în Iunie 1996. Cu toate că erupțiile au
avut loc într-o regiune cu populație densă, n-a fost nimeni rănit. Ultima erupție a avut loc la 25
Septembrie 2007, când în mod neașteptat a pornit erupția vulcanului care a durat șapte minute.
Norul de fum al vulcanului se spune că a atins 5000 de m înălțime; locurile de schi au trebuit să
fie evacuate urgent. Un drumeț a fost rănit grav de o piatră care prin cădere a străpuns acoperișul
unei colibe. La data de 18 Martie 2007 au început să cadă ploi torențiale în regiunea craterului,
care au pornit o cantitate mare de grohotiș și avalanșe de noroi care au inundat valea. Masa de
noroi cu apă pornită de pe munte a atins valuri cu o înălțime de 4 m; acestea au rupt arborii aflați
în cale. Apele care au sosit în valea râului Whangaehu de la o înălțime de peste 2500 de m, au
inundat valea în care se afla satul Tangiwai. Autoritățile locale au oprit în prealabil circulația
rutieră și feroviară. Monumentul morților de la erupția anului 1953 a fost avariat, în schimb la
erupția din 2007 n-a fost semnalat nici un accident mortal.
Ngauruhoe este un vulcan activ din Parcul Național Tongariro, situat pe platoul central de pe
insula de nord a Noii Zeelande. Cu altitudinea de 2291 m deasupra nivelului mării, este cel mai
înalt munte din masivul Tongariro. Vulcanul se află la 25 km de Lacul Taupo, la sud de Ruapehu,
care este cel mai înalt munte al insulei de nord, iar la est se află regiunea aridă deșertul Rangipo.
Prima erupție a vulcanului se estimează că ar fi fost în urmă cu 2500 de ani. Ngauruhoe este
considerat cel mai activ vulcan al secolului XX; în acest timp a erupt de 45 de ori. Ultima erupție
a avut loc în anul 1975; în prezent vulcanul cu două cratere fumegă, ca dovadă a activității
vulcanului.
Tongariro este un vulcan de pe insula de nord a Noii Zeelande în Parcul Național Tongariro.
El are altitudinea de 1968 m deasupra nivelului mării și se află situat la cca. 20 de km de Lacul
Taupo. Prima eruție a avut loc în urmă cu circa 260.000 de ani; la sud se află un vulcan vecin mai
tânăr, Ngauruhoe cu o strucură geologică asemănătoare. Pe munte se pot întâlni numeroase
fumarole (lacuri vulcanice); restul rămas din craterul vulcanului este mărturia erupțiilor masive.
Parcul național care cuprinde cei trei vulcani vecini a fost declarat în anul 1894, iar în anul 1990
regiunea a fost declarată patrimoniu mondial UNESCO.
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COLȚUL COPILĂRIEI
Balada unui greier mic
de George Topârceanu
Din căsuţa lui de humă
A ieşit un greieruş,
Negru, mic, muiat în tuş
Şi pe-aripi pudrat cu brumă:
– Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun,
Că puteam şi eu s-adun
O grăunţă cât de mică,
Ca să nu cer împrumut
La vecina mea furnică,
Fi'ndcă nu-mi dă niciodată,
Şi-apoi umple lumea toată
Că m-am dus şi i-am cerut…
Dar de-acuş,
Zise el cu glas sfârşit
Ridicând un picioruş,
Dar de-acuş s-a isprăvit…
Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Tare-s mic şi necăjit!

Peste dealuri zgribulite,
Peste ţarini zdrenţuite,
A venit aşa, deodată,
Toamna cea întunecată.
Lungă, slabă şi zăludă,
Botezând natura udă
C-un mănunchi de ciumafai, Când se scutură de ciudă,
Împrejurul ei departe
Risipeşte-n evantai
Ploi mărunte,
Frunze moarte,
Stropi de tină,
Guturai…
Şi cum vine de la munte,
Blestemând
Şi lăcrimând,
Toţi ciulinii de pe vale
Se pitesc prin văgăuni,
Iar măceșii de pe câmpuri
O întâmpină în cale
Cu grăbite plecăciuni…
Doar pe coastă, la urcuş,

Şoarecele şi pisica
Demult de tot, pe când animalele abia fuseseră domesticite, şoarecii şi pisicile trăiau în
armonie. Nu era nici vorbă de ceartă şi alergătură între aceste animale şi nimeni nu s-ar fi gândit
că lucrurile vor sta cu totul altfel.
Pisicile să prindă şoareci? Nici pomeneală! Mâncau împreună, dormeau împreună, se jucau
şi se plimbau cât era ziua de lungă.
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Toţi câinii erau invidioşi pe această prietenie dar
se mulţumeau cu atenţia deosebită pe care o primeau
din partea oamenilor. Câinii aveau voie să doarmă la
intrarea în case şi chiar la căldură pe timp de iarnă,
erau răsfăţaţi cu mâncarea cea mai bună şi preţuiţi
pentru calităţile lor deosebite de paznici.
Pisicile în schimb dormeau pe unde apucau şi se
mulţumeau cu resturile de la masa câinilor. Oamenii
încă nu descoperiseră la ce le-ar putea folosi o pisică şi
de multe ori le alungau de prin curţile lor.
Şoriceii nu-şi băteau capul cu oamenii şi furau mâncare de oriunde apucau, lucrând umăr la
umăr cu pisicuţele.
Toate astea s-au schimbat într-o bună zi când un copil care se juca la soare, a zărit un pui de
pisică. I s-a părut un animal foarte drăgălaş şi a început să-l strige. Pisica s-a apropiat timid şi
încet-încet s-a lăsat mângâiată. Copilul râdea fericit şi mângâia pisoiul pe toate părţile. Animalul
nu înţelegea prea bine ce i se întâmpla, dar s-a surprins torcând şi răsucindu-se de plăcere exact
aşa cum făcea când bea lapte de la mama lui.
Toată curtea părea că înnebunise. Câinii mârâiau furioşi, şoriceii se ascundeau prin colţuri şi
vorbeau indignaţi despre trădare şi celelalte pisici se apropiau speriate dar curioase.
De la atâta zgomot tatăl copilului s-a oprit din treabă şi a ieşit afară să vadă ce se întâmplă. A
încercat să gonească puiul de pisică, dar copilul a început să plângă şi l-a strâns tare în braţe.
Înduioşat, tatăl a hotărât că va primi pisica în casă, dar că o va alunga imediat dacă se va ţine de
năzbâtii şi stricăciuni.
Pisoiul era în culmea fericirii. Dormea la căldură, era alintat în fiecare zi şi primea aceeaşi
mâncare pe care o primeau şi dulăii de pază.
Toată şoricimea părea însă că luase foc şi vechea prietenie fusese deja uitată. Pisicile nu mai
erau primite la masa şoarecilor şi se organiză o adevărată revoltă pentru a-l alunga pe pisoi din
casă. Un şoarece mai gras a avut ideea să strice toată mâncarea din casă, pe când dormeau toţi, şi
să presare firimituri şi resturi în dreptul culcuşului pisoiului. Planul său a funcţionat perfect. În
dimineaţa următoare, când oamenii au văzut paguba, au fost convinşi că pisoiul era responsabil şi
l-au aruncat înapoi afară.
Toţi şobolanii şi şoriceii se tăvăleau prin praf de râs iar pisicile mai bătrâne bombăneau:
„Aşa-i trebuie! Dacă nu şi-a văzut lungul cozii! Ce-a căutat să doarmă cu oamenii?!“
Puiul de pisică nu s-a lăsat însă şi s-a jurat că se va răzbuna pe sabotori. În seara aceea a fost
convocată o şedinţă pisicească secretă şi pisoiul le-a povestit tuturor cât de frumos era în casa
oamenilor, ce mâncare primea, unde dormea şi cât de răsfăţat era tot timpul. Toate pisicile au
strigat că vor şi ele să locuiască în case şi că s-au săturat să mănânce resturile şoarecilor şi ale
câinilor. Atât i-a trebuit pisoiului pentru a da naştere unei adevărate revoluţii.
Din noaptea aceea a început alergătura şoarecilor şi alungarea lor din curţile oamenilor. Îi
vânau prin cămări, prin bucătării, prin coteţele găinilor şi apoi îi adunau pe toţi în faţa caselor.
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Nici o pisică nu s-a mai gândit să se joace cu un şoarece şi nici un şoarece nu şi-a mai împărţit
prada cu o pisică. Se purta un adevărat război.
Oamenii au fost atât de fericiţi să scape de prădători încât pisicile şi-au câştigat astfel dreptul
de a sta în casă, cu condiţia să prindă şoareci şi să toarcă frumos.
Şi uite aşa, dragii mei, şoarecii şi pisicile s-au certat definitiv şi au ajuns din prieteni,
duşmani.
Şi-am încălecat pe-un pisoi, plin cu poveşti, numai pentru voi!
Pagină realizată de doamna Preoteasă Mariana Floroiu

SFATUL MEDICULUI
Plantele Medicinale
Barba popii. Este o plantă medicinală ce mai poate fi întâlnită și sub numele de barba caprei
sau pepenica, în zone umede ca: malurile râurilor mici sau zone mlăștinoase.
Această plantă medicinală este foarte apreciată pentru ajutorul ei în
tratamentul unor numeroase afecțiuni. Proprietățile terapeutice pe care aceasta
le posedă, fac din barba popii un remediu natural pentru tratamentul:
reumatismului, gripei, gutei (infuzie cu flori de barba popii),
ajută în curățarea sângelui și în dificultăți de funcționare a
articulațiilor.
Pentru vindecarea acestora se recomandă a se utiliza ceai preparat din
barba popii (a se bea în jur de două cești în fiecare zi). În cazul în care se bea
mai mult decât doza recomandată pot apărea acțiuni adverse: stări de greață sau chiar tulburări la
nivelul stomacului. După cum se observă, afecțiunile pe care barba popii le tratează sunt întâlnite
cel mai frecvent la bărbați, dar de asemenea această plantă medicinală este recomandată cu
succes și femeilor care se confruntă cu aceste afecțiuni.
Bradul. Cunoscut ca simbol al Crăciunului, are calități terapeutice ce i-au oferit o
importantă apreciere în medicina naturistă. La prepararea produselor naturale pe bază de brad se
utilizează: mugurii, rășina și cetina.
Printre cele mai cunoscute proprietăți terapeutice ale bradului sunt: cicatrizant, vitaminizant,
calmant al inflamațiilor și durerilor, expectorant, dar și o importantă
calitate de antibiotic.
Bradul este un remediu natural utilizat în tratamentul următoarelor
afecțiuni:
bronșite (deoarece stimulează secrețiile), boli de plămâni,
infecții urinare,
afecțiuni renale (băi cu ramuri sau muguri de brad), probleme
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ginecologice,
probleme respiratorii (mugurii de brad),
hemoroizi, faringită, tuse, fisuri anale, enterocolită, gripă,
răni ale pielii, afecțiuni dermatologice, paradontoză.
Ca uz extern, bradul (rămurelele sau mugurii de brad) se poate utiliza sub formă de băi. În
acestă situație se pot trata afecțiuni ginecologice sau diverse infecții.
Brusturul. Este o plantă bianuală, care crește în șanțuri, pe maluri de râuri, având ca
denumiri populare: captalan, ciulin, lipan, smântânică, clococean, podval
mare, etc. Este cunoscut datorită acțiunii sale dezinfectante și
antimicrobiene, fiind utilizat pentru o gamă largă de afecțiuni, dintre care:
abcese, acnee, bronșită,
afecțiuni ale intestinelor, ale ficatului, ale căilor urinare,
diabet, celulită, gută, gripă, febră,
laringită, herpes, cancer al pielii, hemoroizi, ș.a.
Utilizarea brusturului s-a diversificat odată cu trecerea timpului. El a
fost utilizat atât pentru tratamentul bolilor sexuale, cât și în curățarea
sângelui. Părțile componente cele mai folosite în tratamentele naturale sunt: rădăcinile, care au
acțiune antitermică și care se culeg înaintea perioadei de înflorire, au mare efect împotriva:
acneei, eczemelor, în tratarea afecțiunilor hepato-renale, stimulând funcțiile renale și cutanate ale
organismului; frunzele proaspete au efect vindecător, dacă sunt aplicate direct pe luxații, plăgi
dureroase.
Ceaiul din brusture este recomandat pentru tratarea:
dermatozelor,
constipaței,
reumatismului,
obezității,
calculilor renali,
bronșitei.
diabetului,
Iată câteva tratamente naturale pe baza acestei plante:
Pentru tratarea diabetului zaharat, se prepară un ceai dintr-o linguriță de rădăcini de brustur
mărunțite, peste care se toarnă 250 ml de apă clocotită. Se recomandă a se bea două-trei căni de
ceai neîndulcit pe zi.
Dacă pacientul suferă de răceală, gripă, litiază biliară, sau dorește curățarea organismului de
impurități și toxine, ceaiul din rădăcini de brustur are efect binefăcător.
Ca tonic capilar, rezultate deosebite înregistrează tinctura din brustur. Aceasta se prepară din
20 de frunze de brustur mărunțite și macerate timp de 15 zile, în 100 ml de alcool, la temperatura
camerei. Vasul în care se află frunzele de brustur se va agita de 5 ori pe zi pentru ca extracția
părții active din plantă să fie cât mai completă. Este recomandat ca după filtrare tinctura să fie
păstrată în sticle brune, ermetic închise, și să se adauge o lingură de oțet. De altfel, această
tinctură este folosită și în cazul afecțiunilor pielii capului.
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Pentru a opri procesele degenerative la bătrâni, se recomandă următorul tratament: sămânța
de brustur bine mărunțită se adaugă în rachiu de drojdie sau în apă îndulcită și se bea de mai
multe ori pe zi.
Branca Ursului. Este o plantă medicinală utilizată la vindecarea multor afecțiuni datorită
calităților terapeutice ale acesteia. Această plantă medicinala conține o substanță care la
persoanele alergice provoacă fotosensibilitate și apariția unor forme eruptice
când persoana se expune la soare. Atât femeile cât și bărbații pot utiliza
această plantă medicinală în tratarea afecțiunilor ce țin în special de
infertilitate sau alte probleme ginecologice.
Branca ursului este cunoscută pentru proprietățile de hipotensiv și
stimulator al digestiei, fiind un remediu natural în tratamentul:
infertilității, frigidității,
impotenței, epilepsiei,
problemelor privind ciclul menstrual.
Tinctura de branca ursului este recomandată în vindecarea acestor afecțiuni. Esența de
branca ursului dacă este administrată în fiecare zi (30 de picături de două ori pe zi), împreună cu
ceaiul de crețișoară are un efect vindecător pentru bărbații care suferă de impotență.
Busuiocul este o plantă ce se cultivă anual, fiind deosebită datorită mirosului plăcut pe care-l
emană. Ca plantă medicinală, busuiocul este foarte apreciat, mai ales în
tratarea: afecțiunilor gastrointestinale, bronșitei, gastritei cronice, durerilor de
stomac, febrei.
De asemenea, fiind o plantă aromatică, busuiocul se bucură de mare
apreciere și în arta culinară, fiind folosit drept condiment în cazul unor sosuri
și în cazul cărnii. Pe lânga aceste atribuții, busuiocul este perceput și ca o
plantă sfântă; astfel preoții ortodocși și catolici folosec busuiocul pentru a-l
înmuia în apă sfințită și a stropi lucrurile și ființele pentru a le da
binecuvântarea.
Ceaiul din frunze de busuioc este considerat un remediu excelent în vindecarea:
afecțiunilor gâtului, laringitelor și faringitelor (utilizat sub formă de comprese),
stimularea poftei de mâncare, tratarea ulcerului gastric,
durerilor de cap, crampelor, cefaleei, colicilor intestinale, gazelor,
infecțiilor urinare, vomei, colitelor de fermentație, gripei,
vindecare leziunilor bucale, erodate și inflamatorii (gargarisme).
Ceaiul din frunze de busuioc este recomandat a se bea două-trei căni de ceai pe zi, de
preferat după mesele principale.
Pentru persoanele care suferă de lipsa poftei de mâncare, un tratament ajutător este vinul de
busuioc. Acesta se prepară din frunze proaspete de busuioc, bine mărunțite și adăugate într-o
sticlă, în care se toarnă vin roșu și miere. După o săptămână, timp în care amestecul este lăsat la
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macerat și agitat de maxim cinci ori pe zi, acesta se filtrează, iar vinul rezultat se va păstra într-o
sticlă bine închisă.
În cazul înțepăturilor de insecte, rănilor, eczemelor, se recomandă a se trata cu tamponări cu
tinctură de busuioc. De asemenea, în cazul înțepăturilor de insecte se utilizează frunzele de
busuioc cu ajutorul cărora se freacă locul care prezintă probleme, precum și cu ajutorul sucului
extras din busuiocul proaspăt.

MEDITAȚII
Deși în viața noastră nu facem ceva vrednic pentru a ne numi fii ai lui Dumnezeu, totuși
Mântuitorul ne-a dat posibilitatea de a-L numi pe Dumnezeu Tatăl: Tatăl nostru! Și asta numai
din iubirea Sa nemăsurată pentru oameni. Căci nu a pregetat Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său
cel Unul Născut, deoființă cu El și mai înainte de toți vecii, să se întrupeze în lume și să Se
jertfească de bună voie pentru răscumpărarea din robia păcatului neascultării a întregului neam de
fii ai lui Adam. Ca să putem vedea, măcar ca în oglindă, ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu față
de noi, fiii lui Adam, să ne gândim la iubirea unui tată față de copiii lui.

Suflet de tată
de preot Nicolae Floroiu
Cât de greu îmi este astăzi,
Când pe capu-mi se strâng nori!
Totul parcă-mi e potrivnic,
Iar pașii nu-s deloc ușori!...

Nu știu cum de frații mei
Și surorile-mi de sânge
Își duc viața zi de zi,
Făr-o clipă a se plânge...

Nimeni nu mă înțelege,
Chiar de lupt din răsputeri...
Mă zbat zi și noapte-ntr-una,
Tot mai sleit de puteri...

Stând așa în deznădejde
Ca un rob fără stăpân,
Prin fereastra aburită,
Văd venind un om bătrân.

Copiii-au început să crească
Și să ceară tot mai mult.
Iar din lipsurile multe
Voi umbla-n curând desculț.

Încă nu-i pot vedea chipul,
Dar șterg geamul de sudoare
Și văd cum pășește bietul,
Cu opincile-n picioare.
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Prin praful uliței bătrâne
Chipul lui e ca o boare.
Iar o haină veche, ruptă,
Îi coboară pe spinare.

Am auzit că-ți este greu,
Că nu te mai poți descurca.
Uite-aici! Din curtea casei
Ți-am adus câte ceva...

Are doi desagi în spate,
Agățați de-un băț de-anin.
Iar mâinile-i bătătorite
Două gâște-n brațe țin.

Să-ți fie sprijin la nevoie,
Să-ți dea putere și credință!
Căci suflet de aur curat
Se clădește-n suferință!

A ajuns la ușa mea
Și-a bătut încet, sfios...
Cu-o mirare necuprinsă,
Auzii un glas duios!...

A intrat apoi in casă,
Cu sufletul plin de iubire
Și-a adus lumină lină
Peste-a mea nefericire.

Am deschis ușa-ntr-un suflet!
Iar glasul cald rosti din prag:
- Ce mai faci, băiatul tatii,
Copilașul meu cel drag?

I-am sărutat mâna cu foc
Și-am pus în gând să fac ce-i drept:
Voi lupta oricât de astăzi,
Cât inima-mi va bate-n piept!
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