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Anul omagial 2016
Pagini de Catehism
Omilii ale Sfinților Părinți;
Sfinți în Ianuarie;
Evenimente Parohiale;
Învățături duhovnicești;
Jurnal de gospodină;
Proverbe și zicători;
Despre Noua Zeelandă;
Colțul copilăriei;
Sfatul medicului;
Meditații.

 1 Ianuarie 2016: Vineri; Anul Nou; Tăierea împrejur a Domnului;
Sfântul Ierarh Vasile cel Mare; ora 09:30 Utrenia; ora 10:30
Sfânta Liturghie;
 3 Ianuarie 2016: Duminica dinaintea Botezului Domnului; ora
09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie;
 6 Ianuarie 2016: Miercuri; Botezul Domnului; ora 09:00 Utrenia;
ora 10:00 Sfânta Liturghie; ora 11:30 Aghiasma Mare;
 7 Ianuarie 2015: Joi; Sfântul Ioan Botezătorul; ora 09:00
Acatistul Sfântului Ioan;
 10 Ianuarie 2016: Duminica după Botezul Domnului; ora 09:30
Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie;
 15 Ianuarie 2016: Vineri; ora 18:30 Seară duhovnicească;
 17 Ianuarie 2016: Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10
leproşi); Sfântul Antonie cel Mare; ora 09:30 Utrenia; ora 10:30
Sfânta Liturghie;
 24 Ianuarie 2016: Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea
orbului din Ierihon); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta
Liturghie; ora 13:00 Şcoală duminicală;
 29 Ianuarie 2016: Vineri; ora 18:30 Seară duhovnicească;
 31 Ianuarie 2016: Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); ora
09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie.

„O mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut şi ca straja nopţii.
Nimicnicie vor fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece.” (Psalmul 89. 4 – 5)
Deși toți oamenii știu că sunt trecători prin lumea aceasta și va veni o zi în care să lăsăm
totul în urmă și să ne înfățișăm înaintea Judecătorului pentru a primi dreapta răsplătire sau
pedepsire, majoritatea dintre noi trăiesc ca și când nu ar pleca niciodată de pe pământ.
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Sfinții Părinți ne învață să muncim ca și când nu am muri niciodată, dar să ne îngrijim de
suflet ca și când am muri mâine. Numai că noi facem exact pe dos: ne place să trăim fără grija
sufletului, ca și când nu am muri niciodată, dar nu ne ostenim cu munca, că doar n-om muri
mâine! Să stăm puțin strâmb și să judecăm drept și vom vedea că lucrurile nu stau chiar așa.
De ceva vreme am trecut în noul an. Dar deja au trecut destule zile din Gerar (în România) și
aproape că nu simțim când s-au dus. În copilărie nu simțim trecerea timpului. Fiind copii, ni se
pare că ziua are mai mult de 24 de ore. Dar nici așa timpul nu ne ajunge pentru joacă și pentru tot
ce ne-am propus să facem într-o zi. Vrem să treacă timpul mai repede, pentru a merge la școală și
pentru a ajunge oameni mari, astfel încât oamenii în vârstă să ne admire și să ne mai asculte și ei.
Să nu ne mai ceară nouă să-i ascultăm! Dorința ni se îndeplinește și timpul trece!
Ajungem majori cu acte în regulă. Dar prioritățile ni se schimbă. În loc să alergăm la joacă
așa cum făceam odinioară, alergăm în căutarea sufletului pereche. După ce găsim sufletul
pereche, începe o altă etapă în viața noastră. Nu ne dăm seama că trecând pragul majoratului,
ajungem într-un stadiu al vieții fără întoarcere. Deși de mâine nu ne mai întoarcem astăzi, totuși
am vrea să ne întoarcem cu cel puțin zece ani înapoi. În viața de familie încep să apară greutățile,
ce ne conduc involuntar la sacrificii. Muncim din noapte până în noapte pentru a asigura (în cel
mai fericit caz) pâinea cea de zi cu zi a familiei și pentru a oferi copiilor ziua de mâine fără grijă.
Cum făceau odinioară părinții noștri pentru noi, facem și noi la fel pentru copiii noștri. Ba chiar
încercăm să le oferim mai mult! Iar în toată vâltoarea asta pierdem din vedere că timpul trece pe
lângă noi, dacă nu știm să-l folosim. Nu ne dăm seama că fața ni se schimbă, că părul se mai
albește și se mai și rărește, că puterile ne lasă câte puțin în fiecare zi. Vedem copiii crescând pe
lângă noi. Abia așteptăm să-i vedem și pe ei cu copii! Avem nădejdea că devenind bunici și
îngrijind de nepoți, ne vom simți din nou copii. Dar mai avem noi, oare, curajul să ne privim în
oglindă atât de des, ca în tinerețe? Deși fizic nu prea este posibil, cu un ochi râdem, văzându-ne
odraslele, iar cu celălalt plângem, văzându-ne pe noi. Și astfel, cu destulă amărăciune, înțelegem
un adevăr ce nu se poate schimba: dacă tinerețea ar ști, și bătrânețea ar putea! După atâtea
greutăți și jertfe, vedem cu alți ochi lucrurile ce în tinerețe se vedeau în ceață, dar nu mai putem
muta munții, așa cum făceam în tinerețe.
Înțelegând aceste lucruri, măcar în ceasul al unsprezecelea, să ne amintim cuvintele
Mântuitorului: „Cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu!” și „Fără
Mine nu puteți face nimic!”. Dacă putem să ne bucurăm de binecuvântările fiecărui stadiu al
vârstelor, atunci să-I mulțumim din toată inima lui Dumnezeu! Timpul poate să treacă peste noi
destul de vijelios și să ne doboare la pământ. Dar de ne vom strădui să ne apropiem de inima lui
Dumnezeu, să ne facem prieteni ai Stăpânului veacurilor, vom constata cu multă bucurie că
timpul este relativ și are relevanță doar în lumea aceasta trecătoare. Când cerul și pământul se vor
înnoi și veacurile se vor sfârși, la Învierea cea de obște trupurile noastre se vor realcătui și cei ce
credem în Hristos, vom învia! După Sfânta Tradiție, trupurile tuturor vor avea vârsta de 30 de ani
(vârsta deplinătății lui Hristos) și se vor spiritualiza! Deși trăim într-o lume trecătoare, să ne
adunăm comori în cer, iar inima noastră va dăinui în veșnicia cea nepieritoare!
Preot Nicolae Floroiu
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ANUL OMAGIAL 2016
2016 - Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anul
comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești
La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţa de lucru din 28-29 octombrie
2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 drept Anul omagial al
educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir
Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română.
De aceea, începând cu acest număr al Revistei noastre Parohiale, vom prezenta aceste teme,
după cum urmează: în prima jumătate a anului 2016 vom prezenta un scurt istoric al
învățământului în țara noastră. Apoi se va pune accentul pe formarea spirituală a tinerilor şi
orientarea lor spre însuşirea valorilor perene prin intermediul Familiei, Bisericii şi Şcolii;
educaţia creştină a tinerilor pentru misiune; importanța prezenței şi participării tinerilor la viaţa
comunității creştine; cultivarea iubirii, a prieteniei şi a respectului faţă de aproapele, precum şi
ajutorarea oamenilor nevoiaşi etc.
În a doua jumătate a anului 2016, se va prezenta activitatea Sfântului Ierarh Martir Antim
Ivireanul şi a tipografilor bisericeşti, şi se va pune accentul pe importanţa tiparului în dezvoltarea
misiunii Bisericii.
Scurt istoric al învățământului românesc
Principala caracteristică a sistemului educațional din Țările Române până la începutul epocii
moderne, a fost quasi-absența sa de-a lungul întregii perioade. Au existat unele încercări timide,
limitate ca scop și cu durată efemeră a unor domni, principi sau conducători religioși de a înființa
o serie de instituții cu rol educațional, dar acestea au fost foarte puține și fără realizări notabile la
scara societății. Aceaste „școli” sau „academii” ofereau o educație predominat de natură
religioasă, precum și câteva noțiuni de educație științifică elementară (scrisul, cititul, operațiile
aritmetice de bază, unele limbi străine, elemente de geografie, etc.) Limbile de predare au fost de
regulă greaca și slavona (în Țara Românească și Moldova) și latina în Transilvania.
Primele așezăminte de tip școlar au apărut pe lângă mănăstiri și aveau ca scop învățarea
scrisului în limba slavonă, necesar întocmirii documentelor și corespondenței oficiale. Din aceste
„școli de chilie” cum la numea Nicolae Iorga, au provenit tahigrafii Atanasie și Paladie ori
Mircea caligraful, din Moldova secolului al XV-lea.
Tot cam din aceeași perioadă sunt menționate și primele elemente ale unui învățământ
profesional cum ar fi școlile de meserii, care pregăteau „meșterii îmbrăcători în argint ai cărților
și ai icoanelor de catapiteasmă, sau școala de musică, de psaltichie, a câte unui diac domnesc
care învăța la șapte glasuri.”
Școala era văzută mai degrabă ca o pedeapsă, iar școlarii erau înmatriculați prin procedee
mult diferite de cele moderne. După cum arată o cronică a vremii se recrutau „învățăcei, copii
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prinși, furați de prin sate, din care se făceau oameni de treabă, vlădici și egumeni și preuți și
diaconi pre la svintele mănăstiri.”
Cercetările istorice au demonstrat că primii voievozi și cnezii români din Maramureș știau să
scrie în slavonește. De asemenea domnii, atât în Moldova cât și în Țara Românească învățau
carte. Chiar aceia care nu puteau scrie erau datori să știe să vorbească slavonește.
Diaconul Coresi argumenta și el în Psaltirea sa, prima în limba română, apărută în 1577,
necesitatea învățământului și a tipăriturilor în limba vorbită de majoritatea populației: „Cu mila
lui Dumnezeu eu diacon Coresi, deacă văzuiu că mai toate limbile au cuvântul lu Dumnezeu în
limbă, numai noi rumânii n-avăm; și Hristos zise: cine ceteaște să înțeleagă și Pavel apostol încă
scrie, că întru besearecă mai vârtos cinci cuvinte cu înțelesul mieu să grăiesc, ca și alalți să învăț
decât întunearec de cuvinte neînțelease într-alte limbi. Derept aceeia, frații miei, preuților,
scrisu-v-am aceaste psăltiri cu otveat de-am scos de-n psăltirea sârbească pre limbă rumânească
să vă fie de învățătură și grămăticilor. Și vă rog ca, frații miei, să cetiți și bine să socotiți că veți
vedea că e cu adevăr.”
Dimitrie Cantemir, în cunoscuta sa operă „Descriptio Moldaviae” apărută în 1716, menționa
următoarele aspecte referitoare la atitudinea moldovenilor față de cultura scrisă: „Pe de altă
parte, moldovenii nu numai că nu iubesc învățătura, dar aproape toți o urăsc. Nici măcar numele
științelor și artelor nu le sunt cunoscute. Ei cred că învățații nu pot fi cu mintea întreagă în așa
măsură încât, atunci când vor să laude știința cuiva, spun că a ajuns nebun de prea multă
învățătură. În această privință o vorbă proastă, care se aude des în gura moldovenilor, este că
învățătura e treaba preoților, mireanului îi e de ajuns să învețe să citească și să scrie, să știe săși semneze numele, să-și poată însemna în condică boul alb, negru, cornut, caii, oile, vitele,
stupii și ce altele mai sunt; mai departe este cu totul de prisos.”
În Moldova, un Colegiu Latin (Schola Latina) este fondat la Cotnari, lângă Iași, de către
Iacob Eraclide, apoi tot la Cotnari a funcționat în vremea lui Petru Șchiopul (1574 – 1578), o altă
școală latină, cu profesori iezuiți aduși din Polonia. La 1634, este înființată la Iași, de către
domnitorul Vasile Lupu, Academia Vasiliană, cu predare în limbile slavonă și latină, organizată
după modelul Academiei Movilă din Kiev (creată de mitropolitul Petru Movilă), de unde i-au și
fost trimiși profesori. În cele din urmă, în 1707, Antioh Cantemir fondează Academia Domnească
din Iași, cu predare în limba greacă, o instituție similară cu Academia Domnească de la
București.
La rândul său, Constantin Mavrocordat, nemulțumit de analfabetismul și lipsa de pregătire
teologică ce domneau în rândul clerului, dispunea la 1741, o serie de măsuri pentru ridicarea
nivelului cultural al acestora: „Poruncit-au de au adus și cărți pe-nțeles din Țara Românească,
căci în Moldova nu se aflau Evanghelii, Apostole și Liturghii, dând poruncă mitropolitul aceste
cărți să le citească pe-nțeles pe la biserici, mai poruncind domnul mitropolitului și episcopilor să
facă tipografii fieștecare la eparhia lui, ca să se tipărească cărți pe înțeles. […] Care, la aceasta
au lăsat mare pomenire în țările acestea”.
În Țara Românească, istoria învățământului superior, a început la sfârșitul secolului al XVIIlea. Constantin Brâncoveanu, domnitorul Tării Românești, a fondat Academia domnească de la
București în 1694. Educația a fost disponibilă numai în limba greacă. În 1776, Alexandru
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Ipsilanti, domnitorul Țării Românești, a introdus noi cursuri în cadrul Academiei. De la acea dată,
franceza și italiana au început să fie predate de asemenea. Învățământul privat a fost de asemenea
disponibil.
Încă din secolul al XIV-lea, sașii din Transilvania au început să înființeze școli primare,
astfel că la începutul secolului al XVI-lea exista câte o școală primară în aproape fiecare comună
săsească. În 1541 s-a înființat primul gimnaziu săsesc, iar în anul 1722 s-a introdus învățământul
obligatoriu pentru națiunea săsească. În Transilvania, conform regulilor austriece, cea mai mare
parte a educației a fost fie în limba germană, fie în limba latină. Structurile medievale, cum ar fi
șerbia și un puternic sistem de bresle au supraviețuit până în secolul al XIX-lea. Astfel, a fost o
educație religioasă sau de breaslă. Alfabetizarea a fost destul de scăzută, în toate provinciile
românești.
Educația modernă, cu toate acestea, începe să apară și în Transilvania și Banat, școlile au
apărut în orașele mari (cum ar fi Cluj sau Timișoara). În Bucovina, Liceul Teologic, care mai
târziu a devenit Universitatea din Cernăuți a fost format pe regulile austriece.
******************************************************************************
Epilog: De la constituirea Principatelor Române, educația se făcea în şcoli bisericești de pe
lângă episcopii, mănăstiri și biserici și în școli domnești, înființate pe lângă curţile domnilor. În
acele şcoli se predau religie, citire și scriere în limba slavonă. După traducerea cărţilor bisericeşti
în limba română în secolul al XVII-lea sub Matei Basarab și Vasile Lupu, educaţia se făcea în
limba română, până la domnia fanarioților în secolul al XVIII-lea. Atunci s-a introdus și limba
greacă în special în şcolile mai bine organizate frecventate de clerici şi fii de boieri: Şcoala
domnească, Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi şi cea de la Mănăstirea Sfântu Sava din Bucureşti. Unele
materii au fost predate în aceste şcoli şi în limbile latină şi franceză. Limba română ajunsese la un
moment dat să fie înlocuită aproape complet de limba greacă. În perioada fanariotă învăţământul
a decăzut tot mai mult până la începutul secolului al XIX-lea când Gheorghe Lazăr a deschis
prima şcoală românească la Sfântu Sava în 1816. L-au urmat discipolii săi I. E. Rădulescu, Paladi
și alții. În urma regulamentului de organizare a şcolilor din 1832, s-au înfiinţat şcoli în aproape
toate capitalele de judeţe ale Munteniei, pe lângă seminariile de la Curtea de Argeş, Râmnicu
Vâlcea, Buzău. În Moldova, George Asachi a înființat la 1814 la Iaşi prima şcoală românească de
inginerie şi a redeschis-o pe cea de la Trei Ierarhi care s-a transformat mai târziu în Şcoala
normală Vasile Lupu. Şcolile primare de la oraşe și de la sate au început să prospere. Prin legea
învăţământului din 1865 se declara obligativitatea învăţământului primar.
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PAGINI DE CATEHISM
CEA DINTÂI DATORIE A CREDINCIOSULUI
Care este cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă?
Cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este grija de mântuirea
sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvântul
Mântuitorului, care zice: «Ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată şi-şi va pierde sufletul
său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?» (Marcu 8. 36-37).
Dar ce este mântuirea?
Mântuirea este eliberarea din robia păcatului şi a morţii şi dobândirea vieţii de veci, în
Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putinţă de întruparea, jertfa, învierea şi înălţarea Domnului nostru
Iisus Hristos la cer, şi ne-o însuşim prin harul dumnezeiesc, cu care trebuie să conlucrăm prin
credinţă şi fapte bune. De mântuire se poate împărtăşi orice om, căci Dumnezeu «voieşte ca toţi
oamenii să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului.» (1 Timotei 2. 4).
Unde se găseşte adevărul care duce la mântuire?
Adevărul care duce la mântuire se găseşte în Sfânta Biserică Ortodoxă, „stâlpul şi temelia
adevărului” (1 Timotei 3. 15).
De la cine are Biserica Ortodoxă acest adevăr?
Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu Însuşi, vestit mai dinainte prin patriarhii,
drepţii şi proorocii Vechiului Testament, care au avut o viaţă şi cugetare sfântă, şi apoi în mod
desăvârşit prin Însuşi Fiul Său întrupat Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul, cum spune
Sfântul Apostol Pavel: «După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a
vorbit părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul,
pe Care L-a pus moştenitor la toate şi prin Care a făcut şi veacurile; Care fiind strălucirea slavei
şi chipul fiinţei Lui şi Care ţine toate cu cuvântul puterii Sale...» (Evrei 1. 1-3).
Cum a dat Dumnezeu acest adevar?
Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin Descoperirea dumnezeiască.
DESPRE DESCOPERIREA DUMNEZEIASCĂ
Ce este Descoperirea dumnezeiască?
Descoperirea sau Revelaţia dumnezeiască este comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a
dat-o oamenilor, pentru ca aceştia cunoscându-L pe El, voia Lui şi lucrarea Lui, să-L cinstească
după vrednicie, să-I împlinească voia şi prin aceasta să se mântuiască.
Ce dovedeşte din partea lui Dumnezeu această Descoperire?
Descoperirea dumnezeiască dovedeşte marea iubire a lui Dumnezeu faţă de oameni.
„Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4. 8), iubire nesfârşită, un ocean de iubire, cum zic Sfinţii
Părinţi. Prin ea Dumnezeu revarsă lumina şi căldura Lui, cea mai presus de fire, asupra, întregii
făpturi şi o ajută să se împărtăşească cât mai deplin de puterea cea de sus şi de adevărul cel
mântuitor. Descoperirea lui Dumnezeu e însăşi această lumină ce ni s-a dat din nesfârşita Lui
iubire faţa de noi.
Dumnezeu a dat Descoperirea Sa pentru toţi oamenii?
Descoperirea dumnezeiască a fost dată pentru toţi oamenii, pentru că toţi au nevoie de
mântuire, dar, întrucât nu toţi erau vrednici de a primi Descoperirea direct de la Dumnezeu, ea a
fost încredinţată anumitor oameni aleşi, care la rândul lor s-o vestească celor ce doresc a o primi.
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De ce nu toţi oamenii pot primi Descoperirea direct de la Dumnezeu?
Pentru nevrednicia pricinuită de necurăţia sufletului şi a trupului lor, în urma căderii în păcat
a protopărinţilor noştri.
Care au fost vestitorii Descoperirii dumnezeieşti?
Oamenii aleşi de Dumnezeu în acest scop au fost patriarhii, Moise, drepţii şi proorocii, care
au primit şi au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sânul poporului evreu. Această Descoperire a fost
adusă oamenilor în chip deplin de Însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus
Hristos, „Lumina cea adevărată, care Luminează pe tot omul ce vine în lume” (Ioan 1. 9).
Mântuitorul a răspândit în lume Descoperirea dumnezeiască prin Sfinţii Săi Apostoli şi Ucenici,
în Biserica întemeiată de El şi intrată în istorie la Cincizecime.
Este cu putinţă ca Dumnezeu să Se descopere oamenilor?
Este cu putinţă. S-a susţinut, totuşi, de către unii înţelepţi păgâni şi de către unii eretici, că
Dumnezeu nu Se putea descoperi oamenilor. Întâi pentru că Dumnezeu cel nesfârşit, cel
nematerial, cel neschimbător şi cel veşnic nu S-ar fi putut apropia şi nu ar fi avut deci cum să fie
cunoscut de către ceea ce este mărginit, trupesc, schimbător şi trecător. În al doilea rând, dacă
Dumnezeu S-ar fi apropiat de fiinţele muritoare, aceste fiinţe slabe şi neajutorate nu ar fi reuşit să
cuprindă şi să înţeleagă Descoperirea ce li se făcea. Acei păgâni şi eretici judecau aşa, pentru că
ei socoteau pe Dumnezeu ca o putere nepersonală, lipsită de viaţă şi mai ales de iubire. Pentru
noi, creştinii, nu sunt asemenea oprelişti, fiindcă, după învăţătura Bisericii, Dumnezeu este o
fiinţa personală, care poate avea legături cu alte persoane, şi, deci, şi cu oamenii. Sfânta Scriptură
însăşi ne învaţă că Dumnezeu a ţinut, din cele mai îndepărtate timpuri, mereu legătura cu
oamenii, adică dându-le Descoperirea Sa: „În multe rânduri şi în multe chipuri odinioară
Dumnezeu grăind părinţior prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă a grăit nouă prin
Fiul” (Evrei 1. 1). Ca izvor al vieţii şi al iubirii, Dumnezeu Se apleacă şi Se descoperă continuu
oamenilor. El nu e niciodată prea sus sau prea departe, pentru că El sălăşluieşte şi în inimile
noastre.
Descoperirea dumnezeiască priveşte pe oameni şi ei pot s-o primească. Ei sunt „chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu” şi, prin aceasta, îndreptăţiţi la cinstea descoperirilor de sus. Această
cinste a mers până acolo încât Descoperirea deplină adusă de Fiul lui Dumnezeu pe pământ s-a
făcut prin întruparea Sa în om. Credinciosul poate primi Descoperirea dumnezeiască, apoi, şi
pentru că el însuşi e mistuit de dorul fierbinte după Dumnezeu.
Psalmistul lămureşte aceasta zicând: „În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te
doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi
veni şi mă voi arăta feţei lui Dumnezeu?” (Psalmul 41. 1-2). Un scriitor bisericesc arată astfel
suspinul inimii sale după Dumnezeu: «Că ne-ai făcut spre a Te căuta şi neliniștit este sufletul
nostru până nu se va odihni întru Tine». Ca fiinţă înzestrată cu minte, întruât este creat după
«chipul Lui Dumnezeu», cum am spus, omul poate primi adevăruri din partea lui Dumnezeu.
Acesta, în nesfârşita Sa înţelepciune uşurează căile de înţelegere a adevărurilor date, în cei
care s-au făcut vrednici de El printr-o viaţă aleasă şi au primit harul Duhului Sfânt.
De ce are o autoritate mai mare Descoperirea dumnezeiască decât mintea omenească în
lucrarea mântuirii?
Pentru că Descoperirea dumnezeiască nu greşeşte şi nu înşeală niciodată, fiind garantată de
Dumnezeu Însuşi Care e Adevărul (Ioan 14. 6), de nesfârşita Lui înțelepciune şi de împlinirea
până astăzi a atâtora dintre cele vestite de această Descoperire. Mintea omenească poate înţelege
unele dintre cele cuprinse în Descoperirea dumnezeiască, dar ea nu poate pătrunde toată această
Descoperire. Pentru ca mintea noastră să fie întru totul de aceeaşi părere cu Descoperirea de sus
ar trebui să cunoaştem pe Dumnezeu în fiinţa Sa. Dar cum fiinţa lui Dumnezeu nu poate fi
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cunoscută pentru că mijloacele fireşti pe care mintea noastră ni le pune la îndemână nu ajută la
acest lucru, noi punem toată încrederea în adevărurile Descoperirii, care ne fac cunoscut pe
Dumnezeu prin predicarea sau vestirea cuvântului despre El.
Descoperirea dumnezeiască e vrednică de a fi primită de mintea noastră. Dacă mintea îşi
pune încrederea în făgăduiala unui om serios şi vrednic de laudă, despre care ştim sigur că nu ne
înşală, de ce să nu dăm aceeaşi crezare cuvintelor lui Dumnezeu Însuşi? «Nu e mai cuminte zice
Origen, să dăm mai multă crezare lui Dumnezeu?» De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur ne
îndeamnă să ne încredem totdeauna în Dumnezeu, chiar atunci când cuvântul Lui pare a fi
împotriva felului nostru de a judeca şi de a vedea. Judecata şi vederea noastră se pot înşela;
cuvântul Lui, niciodată.

OMILII ALE SFINȚILOR PĂRINȚI
Sfântul Vasile cel Mare - OMILIA A XV-A
Despre credință
I
Evlavios lucru și fără de sațiu este pentru un suflet
iubitor de Dumnezeu să-și aducă aminte necontenit de
Dumnezeu; dar îndrăzneț lucru este a vorbi cele despre
Dumnezeu, pentru că mintea nu se poate urca până la
măsura vredniciei Lui, iar cuvântul, la rândul său,
exprimă slab cele pe care mintea le concepe. Dacă, deci,
mintea noastră este mai prejos de înțelegerea măreției lui
Dumnezeu, iar cuvântul este mai prejos și decât mintea,
nu este, oare, neapărată trebuință de tăcere, ca nu cumva
prin slăbiciunea cuvintelor să punem în primejdie
minunea vorbirii despre Dumnezeu?
Dorința de a slăvi pe Dumnezeu este însămânțată în
chip firesc în toți cei înzestrați cu darul vorbirii; dar toți sunt la fel de neputincioși a vorbi după
vrednicie despre Dumnezeu; cu râvna pentru evlavie ne deosebim unul de altul; iar nimeni nu-i
așa de orbit ca să se înșele pe el însuși atât de mult, încât să considere că s-a urcat pe cel mai înalt
pisc al înțelegerii lui Dumnezeu, ci, cu cât va părea că propășește în cunoașterea lui Dumnezeu,
cu atât mai mult va simți neputința lui. Aceasta a simțit-o Avraam; aceasta a simțit-o Moise.
Când au putut să vadă pe Dumnezeu, atât cât e cu putință unui om să-L vadă, mai ales atunci s-au
socotit pe ei înșiși o nimica; Avraam s-a numit pământ și cenușă, iar Moise a spus că este slab la
glas și zăbavnic la limbă, că vedea slăbiciunea limbii lui, care nu putea sluji măreției celor
gândite de mintea sa.
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Totuși, pentru că urechile voastre s-au deschis acum pentru auzirea vorbirii despre
Dumnezeu, iar Biserica nu se satură niciodată de astfel de auziri, adeverind cuvântul
Ecclesiastului, că "nu se satură urechea de a auzi", este de neapărată trebuință să grăiască după
putere. Voi vorbi, dar, despre Dumnezeu, nu atât cât este și ce este Dumnezeu, ci cât ne este cu
putință. Nu renunțăm să ne uităm la cer și să-1 privim atât cât putem, deși nu putem străbate cu
ochiul locul cuprins între pământ și cer! Tot așa și acum, prin slabe cuvinte, să împlinim credința,
iar în tot cuvântul nostru să lăsăm să biruiască măreția firii dumnezeiești. Că nici limbile
îngerilor, oricum ar fi ele, nici ale arhanghelilor, unite cu toată firea cea cuvântătoare, nu o vor
ajunge decât în mică parte, necum s-o egaleze întru totul.
Iar tu, dacă vrei să vorbești sau să auzi ceva despre Dumnezeu, părăsește trupul, părăsește
simțurile trupești, lasă pământul, lasă marea, lasă în urma ta văzduhul, nu mai ține seama de
anotimpuri și de buna întocmire a vremurilor și nici de podoabele pământului, înalță-te mai
presus de regiunile văzduhului, treci dincolo de stele, de minunăția lor, dincolo de frumoasa lor
podoabă, dincolo de măreția lor, de folosul oferit de ele întregului univers, dincolo de buna lor
rânduială, dincolo de strălucirea lor, dincolo de poziția, de mișcarea lor, de raportul în care se
găsesc unele cu altele și de depărtarea unora de altele. După ce ai străbătut cu mintea întreg
universul, după ce ai depășit cerul și ai ajuns mai presus de el, privește cu mintea numai
frumusețile cele de acolo, oștirile cerești, corurile îngerilor, dregătoriile arhanghelilor, slava
domniilor, locurile întâistătătoare ale tronurilor, privește puterile, începătoriile, stăpâniile. După
ce ai străbătut întreg universul, după ce te-ai urcat cu gândul mai presus de toată zidirea și ți-ai
înălțat mintea dincolo de toate acestea, contemplă firea dumnezeiască, identică cu sine însăși,
nestrămutată, neschimbată, impasibilă, simplă, necompusă, neîmpărțită, lumină neapropiată,
putere nespusă, măreție fără de hotar, slavă cu orbitoare strălucire, bunătate dorită, frumusețe
nemeșteșugită, care copleșește sufletul inundat de ea, dar cu neputință de arătat după vrednicie
prin cuvânt.
II
Acolo este Tatăl, și Fiul, și Sfântul Duh, firea necreată, vrednicia de stăpân, bunătatea
firească. Tatăl, principiul tuturor, cauza existenței existențelor, rădăcina a tot ce este viu. Din El a
ieșit Izvorul vieții, înțelepciunea, puterea, chipul întru totul asemenea nevăzutului Dumnezeu,
Fiul născut din Tatăl, Cuvântul cel viu, Care este Dumnezeu și este la Dumnezeu, și nu adus la
existență; existând mai înainte de toți vecii, și nu dobândit în urmă; Fiu, nu posesiune; Făcător, nu
făptură. Ziditor, nu zidire; este tot ceea ce este Tatăl. Am spus: Fiu și Tată. Păstrează-mi aceste
însușiri; Rămânând deci Fiu prin modul existenței, este totuși tot ce este Tatăl, potrivit cuvintelor
Domnului, Care spune: "Toate câte are Tatăl ale Mele sunt". Un portret, într-adevăr, trebuie să
aibă toate câte se găsesc în originalul său. "Am văzut, spune evanghelistul, slava Lui, slavă ca a
Unuia Născut din Tatăl", adică minunile făcute de El nu I-au fost date prin dar și prin har, ci Fiul
are vrednicia dumnezeirii părintești pe temeiul comuniunii de fire. A primi este caracteristic celui
creat; a avea prin fire este propriu Celui născut. Ca Fiu are, în chip firesc, cele pe care le are
Tatăl; ca Unic-Născut, le are pe toate adunate în El Însuși, fără să le împartă cu altul. Din această
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numire de Fiu am fost învățați că El participă la firea Tatălui. N-a fost creat la porunca Tatălui, ci
strălucește nedespărțit din ființa Tatălui, unit din veșnicie cu Tatăl, egal în bunătate, egal în
putere, părtaș slavei. Ce este El altceva decât pecete și chip, care arată în El Însuși în întregime pe
Tatăl? Iar toate textele care-ți vorbesc de firea Lui trupească, cu care a lucrat mântuirea
oamenilor, pe care ne-a arătat-o prin venirea Lui în trup, în care El spune că a fost trimis, că nu
poate să facă de la El nimic, că a primit poruncă, și altele asemenea, să nu-ți dea pricini să
micșorezi dumnezeirea Unuia Născut. Pogorământul Fiului la slăbiciunea firii tale omenești nu-ți
dă dreptul să micșorezi vrednicia Celui puternic, ci înțelege firea Lui așa cum se cuvine unui
Dumnezeu, iar cuvintele pline de smerenie, spuse despre El, interpretează-le având în vedere
întruparea Sa pentru mântuirea oamenilor. Dacă aș vrea să vorbesc acum cu de-amănuntul de
lucrul acesta, aș putea aduce, uitând de mine însumi, o mulțime nesfârșită de dovezi.
III
Dar să ne întoarcem la subiectul nostru!
Mintea care a reușit să se curățească de patimile cele materiale, care a putut să părăsească
toată zidirea înțelegătoare și, ca un pește, să iasă din adânc și să înoate la suprafața apei, ajunge în
regiunea curată a creației și vede pe Duhul cel Sfânt acolo unde este Fiul și unde este Tatăl, în
unire cu Ei, într-o singură ființă și într-o singură fire, avându-le pe toate: bunătatea, dreptatea,
sfințenia, viața. Scriptura spune: "Duhul Tău cel bun" și iarăși: "Duh drept"; și iarăși: "Duhul cel
Sfânt"; iar apostolul spune: "Legea Duhului vieții". Nici una dintre aceste însușiri nu este
dobândită în urmă și nici adăugată mai târziu, ci, după cum căldura este nedespărțită de foc și
strălucirea de lumină, tot așa sunt nedespărțite și de Duhul: sfințenia, viața, bunătatea și dreptatea.
Așadar, Duhul este acolo - acolo în fericita Fire - nu numărat ca o multiplicitate, ci contemplat în
Treime; propovăduit ca o unitate, nu înțeles ca o ceată. Că după cum Tatăl este unul și Fiul este
unul, tot așa unul este și Sfântul Duh. Duhurile slujitoare, însă, sunt mulțimi nenumarate în
fiecare ceată îngerească. Nu căuta deci în creație pe Duhul Sfânt, Care este mai presus de creație!
Nu pogorî pe Cel care sfințește în rândul celor sfințiți! Duhul Sfânt umple pe îngeri, umple pe
arhangheli, sfințește puterile, însuflețește totul. Duhul Sfânt se împarte în toată creația, este
împărtășit în chip diferit de fiecare din cele create, dar cu toate acestea Duhul nu este micșorat de
cei care participă la El. Dă tuturor harul Lui; nu se termină, deși este împărțit celor care participă
la El, iar cei care Îl primesc sunt plini de Duhul, dar Duhul Sfânt rămâne neîmpuținat. După cum
soarele nu este micșorat întru nimic de cei care se bucură de lumina și căldura sa, deși luminează
corpurile și este împărțit în felurite chipuri de corpuri, tot așa și Duhul rămâne nemicșorat și
neîmpărțit, cu toate că dă tuturor harul Său. Luminează pe toți pentru a înțelege pe Dumnezeu,
insuflă pe profeți, înțelepțește pe legiuitori, sfințește pe preoți, întărește pe împărați, desăvârșește
pe drepți, umple de cinste pe cei curați sufletește și trupește, dă harurile tămăduirilor, învie pe
morți, dezleagă pe cei legați, înfiază pe cei străini. Acestea le lucreaza prin nașterea de sus. Dacă
ia un vameș care crede, îl face evanghelist; dacă Se pogoară peste un pescar, face din el un
teolog; dacă găsește un prigonitor, care se pocăiește, îl face apostol al neamurilor, predicator al
credinței, vas al alegerii.
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Prin Duhul Sfânt cei slabi ajung puternici, cei săraci se îmbogățesc, oamenii simpli la cuvânt
sunt mai înțelepti decât înțelepții.
Pavel era slab, dar, prin venirea Duhului ștergarele trupului lui vindecau pe cei care le
primeau.
Și Petru avea un trup plin de slăbiciune, dar, prin harul Duhului care sălășluia în el, umbra
făcută de trupul lui alunga bolile celor suferinzi.
Săraci erau Petru și Ioan, că nu aveau nici argint, nici aur, dar dăruiau sănătate, mai de preț
decât mult aur; ologul primise aur de la mulți, dar continua să cerșească; de la Petru a primit harul
și a încetat cu cerșitul, a sărit ca o caprioară, lăudând pe Dumnezeu.
Ioan nu cunoștea înțelepciunea lumii, dar rostea, cu puterea Duhului, cuvinte cu care nu se
poate compara nici o înțelepciune.
Sfântul Duh este în cer, și umple pământul; este de față pretutindeni, și nu-i mărginit de
nimic, în fiecare locuiește în întregime, și este în întregime cu Dumnezeu. Nu administrează
darurile ca un slujitor, ci împarte harurile ca un stăpân. "Împărțește, spune apostolul, îndeosebi
fiecăruia, după cum voiește". Este trimis ca administrator al harurilor, dar lucrează cu propria Lui
putere.
Să ne rugăm ca Duhul să locuiască în sufletele noastre și să nu ne părăsească nici o clipă, cu
harul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
............................................................................................................................................................
Dar noi săvârșim cu osârdie păcatul și privim pocăința cu dispreț și trândăvie.
Care dintre noi, rugându-se, varsă lacrimi pentru a primi ploaie la vreme potrivită?
Care dintre noi, ca să-și șteargă păcatele, și-a udat patul cu lacrimi, după pilda fericitului
David?
Care dintre noi a spălat picioarele străinilor și a șters praful călătorilor, ca să îmblânzească la
vreme pe Dumnezeu, cerându-I să curme seceta?
Care dintre noi a hrănit pe copilul lipsit de tată, ca Dumnezeu să ne hrănească acum holdele
rămase ca niște orfani, biciuite de asprimea vânturilor?
Care dintre noi a purtat de grijă văduvei chinuite de necazurile vieții, ca Dumnezeu să-i dea
acum, cu aceeași măsură, hrana de care are nevoie?
Rupe zapisele nedrepte, ca să ți se dezlege păcatul!
Distruge învoielile care odrăslesc grele dobânzi, ca pământul să odrăslească roadele sale
obișnuite!
Aurul și arama, ce-s sterpe, rodesc împotriva firii lor, iar pământul, care odrăslește în chip
firesc, ajunge sterp, osândit să nu rodească, pentru a pedepsi pe cei ce-1 locuiesc.
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SFINȚI ÎN IANUARIE
3 Ianuarie 2016: Sfântul Prooroc Maleahi
Sfântul Prooroc Maleahi s-a născut în Sofi, după întoarcerea din robie
de la Babilon, din seminţia lui Zabulon. Acesta din tinereţea sa a avut viaţa
curată şi neprihănită şi a proorocit despre venirea Domnului, despre
înfricoşata judecată, despre schimbarea aşezământului şi a legii lui Moise şi
despre jertfa cea nouă, iar numele de Maleahi, ce se tâlcuieşte "înger", i s-a
dat de tot poporul, pe de o parte pentru că era cu foarte multă bunăcuviinţă,
ca un înger, iar pe de alta, că păzea îngereasca curăţie şi sfinţenie şi cu
îngerii avea prietenie; pentru că de multe ori vorbea cu îngerul care-i
descoperea tainele lui Dumnezeu, şi-l învăţa cunoştinţa celor ce aveau să
fie, lucru pe care cei vrednici cu adeverire l-au cunoscut, auzind glasul
îngeresc, iar pe înger neputând a-l vedea. Sfântul Maleahi vorbea faţă în
faţă cu îngerul, precum cineva grăieşte cu prietenul său. A fost acest sfânt
Prooroc mai în urmă decât toţi proorocii; pentru că n-a fost după dânsul
altul, în Israel. El a murit fiind tânăr şi a fost îngropat la un loc cu părinţii
săi.
10 Ianuarie 2016: Sfântul Grigorie, Episcopul Nyssei
Acest Grigorie era frate după trup cu Sfântul Vasile cel
Mare şi a străbătut din tinereţe toată învăţătura cărţii desăvârşit;
el a fost retor slăvit şi filosof ales, ca şi Vasile, fratele lui. Apoi
s-a căsătorit cu fericita Teozva, pe care Sfântul Grigorie,
Cuvântătorul de Dumnezeu (Teologul), a cinstit-o mai pe urmă
cu multe laude, numind-o podoaba Bisericii, înfrumuseţarea lui
Hristos, cu adevărat soţie sfântă a celui sfinţit şi vrednică de
tainele cele mari. Pentru că bărbatul ei fiind hirotonit prezbiter,
soţia sa vieţuia cu sfinţenie în curăţenie şi cu mintea întreagă,
slujind bolnavilor, îngrijind de cei săraci şi strălucind cu
bunătăţile.
Apoi s-a învrednicit de slujba diaconiei; pentru că a sfinţit-o
diaconiţă şi de aceea Cuvântătorul de Dumnezeu zice că este
vrednică de mari taine. Apoi, plăcând Domnului, a răposat şi s-a numărat în cetele sfinţilor.
Bărbatul ei, Sfântul Grigorie, a fost ridicat la rânduiala episcopiei, în ostrovul Nyssei şi
păstorea bine Biserica lui Hristos. Împărăţind în acea vreme Valens (364-378), arienii se
întăriseră, având ajutor pe împăratul cel orbit cu acelaşi eres, care a izgonit pe Sfântul Grigorie de
Nyssa de pe scaunul său; atunci a umblat Sfântul din loc în loc, opt ani, până la moartea
împăratului, străbătând cetăţile şi ţările şi întărind pe cei dreptcredincioşi.
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În vremea împărăţiei marelui Teodosie (379-395), fiind al doilea sobor a toată lumea în
Constantinopol (381), contra lui Macedonie, luptătorul contra Sfântului Duh, se afla acolo şi
Sfântul Grigorie cu Sfinţii Părinţi, ca ajutător al dreptei credinţe, înfruntînd şi ruşinând pe
potrivnici cu puterea adevărului celui arătat din dumnezeiasca Scriptură şi, şezând pe scaunul său
mulţi ani, a ajuns la adânci bătrâneţe, apoi a adormit întru Domnul, lăsând după sine multe scrieri
folositoare Sfintei Biserici. El era cu chipul cel trupesc asemenea fratelui său Vasile, însă cărunt
şi puţin mai vesel.
17 Ianuarie 2016: Sfântul Cuvios Antonie cel Mare
Acesta era de neam egiptean, din satul Come, de lângă vestita
cetate Heracleopolis, din Egiptul de Sus. S-a născut către anul
250, învățând de la parinți și de la moșii săi credința în Hristos, și
a trăit pe vremea lui Dioclețian și Maximian, ajungând până în
zilele binecredinciosului împărat Constantin și a feciorilor lui. Și
văzând el viața cea pătimașă a tinerilor ce învățau carte, în vremea
lui, n-a voit a merge la școli și știa numai limba lui. Dar părinții
lui, oameni cu stare fiind ei, se îngrijeau de creșterea fiului lor și
de sora lui, după luminile înțelepciunii creștinești, fiind el foarte
isteț la minte și priceput. Deci, n-avea douăzeci de ani când
părinții lui au răposat amândoi, lăsându-l pe Antonie moștenitor al
unor averi mari.
Și intrând el o dată în biserică, a auzit din Evanghelie
cuvintele spuse de Domnul tânărului bogat: “Dacă voiești să fii
desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și
urmează-Mă” (Matei 19. 21). A fost ca și când numai pentru dânsul s-a făcut citirea aceasta și,
întorcându-se acasă, a împărțit săracilor averile sale, neoprindu-și pentru sine și pentru sora lui,
decât cele de trebuință. Încredință apoi pe sora lui unor credincioase fecioare, iar el se făcu
pustnic. Deci, la început, se povățuia după viața pustnicilor din apropiere de satul lui, culegând de
la toți, ca o albină din flori, toată fapta bună, avându-și chilia și el tot lângă sat, întărindu-se în
viața de pustie, în rugăciune, în nemâncare, în iubirea de oameni. Și așa se silea a urma lui
Hristos, urmând tuturor. Și era iubit de toți din sat.
Dar, tânăr fiind, Antonie a început lupta cu trupul său și a aprins vrăjmașul întru el ispita
dulceților desfrânării. Și, arătând el atunci și mai multă sârguință, s-a mutat mai departe, locuind
în niște morminte dintr-un cimitir păgânesc. Și a slobozit vrăjmașul asupra lui tot felul de
năluciri, pofte și năvăliri de fiare înspăimântătoare, aproape de deznădăjduire. Și abia după multă
vreme, a început a-i trimite lui Domnul raze de ușurare. “Unde erai, Doamne, când mă luptam?”
“Eram lângă tine și te ajutam, “ i-a răspuns Domnul. Și rugându-se a simțit întărire. Și era ca de
35 de ani.
Deci, simțind el atunci nevoie de liniște și de singurătate, s-a suit la munte, într-o cetățuie
părăsită, în care, închizându-se, cineva îi aducea lui pâine uscată de două ori pe an. Și a petrecut
așa, în rugăciune și pustnicie, douăzeci de ani. Și a ieșit Antonie de acolo, învățat de Dumnezeu.
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Și a început a veni lumea la el. Și s-a umplut pustia de colibe de monahi. Și el le vorbea ca un
dascăl, din Scripturi, și din singura lui iscusință. Și le zicea: “Nimic din lume să nu cinstiți mai
mult decât dragostea lui Hristos. Ostenelile de aici se vând cu preț veșnic: că puțin dai și însutit
primești. Oricât ar fi de greu, să nu ne întristăm ca și cum am pieri, să îndrăznim și să ne bucurăm
ca niște mântuiți, că Dumnezeu e cu noi.” Și altele asemenea.
Și venind vremea prigoanelor lui Maximian a coborât de mai multe ori și fericitul Antonie cu
ucenicii lui, la Alexandria, voind a mărturisi și ei credința și a întări pe cei ce pătimeau pentru
Hristos, dar Dumnezeu a rânduit ca el să fie cruțat, Sfântul împărat Constantin dând pace
creștinilor. Și stând el în singurătate cu ucenicii, a început Dumnezeu a lucra vindecări minunate
prin el. Deci, văzându-se el risipit peste măsură de mulțimea de oameni, de bolnavi și de monahi,
s-a mutat în și mai adâncă singurătate, într-un munte înalt. Și descoperiri i se arătau lui, cu darul
lui Hristos. Iar din când în când se pogora la muntele cel de jos și se întâlnea cu monahii și cu
oamenii din lume, care-l căutau. Și mulți se lepădau de lume și se făceau monahi.
Deci, a ajuns vestea despre el la împărăție și Constantin Augustul și feciorii lui doreau un
cuvânt de la el. Iar el, răspunzându-le, îi ruga să fie iubitori de oameni, de dreptate și de cei
săraci. Și tuturor le spunea: “Păziți predania părinților și credința cea dreaptă în Domnul Hristos!”
Cu 15 ani înainte de sfârșitul său, fericitul Antonie a luat cu sine, în munte, pe doi din
ucenicii săi, Macarie și Plutin. Și-i povățuia, zicând: “Nu pierdeți pustnicia și pomeniți învățătura
și sfatuirile mele!” Și a rânduit să dea Sfântului Atanasie din Alexandria haina sa, și cojocul său
fericitului episcop Serapion, iar mormântul său nimeni să nu-l știe.
Deci, trăind el o sută cinci ani, s-a mutat către Domnul. Și viața lui a scris-o Sfântul Atanasie
cel Mare, ca unul ce cunoștea pe Sfântul Antonie de aproape. Și a ajuns acest minunat om al lui
Dumnezeu, Antonie, a fi socotit în toată lumea ca Patriarhul și Dascălul cel adevărat al pustniciei
creștinești. Dumnezeului nostru, slavă! Amin.
24 Ianuarie 2016: Sfânta Cuvioasă Xenia
Fericita și pururea pomenita Xenia a fost din slăvita
cetate a Romei, fiică de neam cinstit, tatăl ei fiind senator al
împărăției, binecredincios și râvnitor. Deci, ajungând ea la
vârsta nunții și toate cele de nuntă gătite fiind, ea a fugit de
acasă cu alte două femei tinere, credincioasele ei slujnice,
dorind împreună toate, a se face mirese Mirelui celui
nestricăcios, lui Hristos Domnul, prin veșnica feciorie și
înțelepciune, dar această dorire Xenia tăinuind-o înaintea
părinților ei, fiind singura lor fiică.
Și luând ea puțin aur și îmbrăcăminte bărbătească, s-a
urcat împreună cu slujnicele sale în corabie și făcând
călătoria pe mare și străbătând multe locuri, a sosit la insula
numita Cos, unde și-a luat chipul ei femeiesc și, întâlnind acolo pe omul lui Dumnezeu, preotul și
egumenul Pavel, venind de la Locurile Sfinte, l-a rugat să le fie lor îndrumător duhovnicesc.
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Deci, îndemnate fiind de dumnezeiescul Pavel, au venit în cetatea Milasa și, făcând acolo,
din aurul ce avea, o bisericuță, cu hramul Sfântului Mucenic Ștefan, și chilii, împreună cu alte
câteva fecioare au întemeiat o mică mănăstire. Și atâta râvnă și nevoință a arătat fericita aceasta
Xenia în răbdarea și părăsirea simțirii poftelor lumești, încât pildă s-a făcut pe sine, a petrecerii
cerești în trup omenesc.
Drept aceea și semn de sus a primit pentru buna petrecere a vieții sale. Că îndată după
moartea ei, întru amiază fiind și soarele luminând pământul, s-a ivit pe cer o cruce din stele
luminoase, cuprinsă într-un cerc de stele, semn care se părea a fi ca o cunună dată fericitei de la
Dumnezeu, proslăvind ostenelile și râvna dragostei sale pentru Hristos, de vreme ce, după
îngroparea trupului ei în pământ, semnul acela n-a mai fost văzut.
Și s-au descoperit atunci și cele despre Sfânta, spunându-le pe patul de moarte una din
slujnicele ei, din ce țară și din ce neam se trage fericita, precum și numele ei cel de la părinți,
Evsevia, că vrând a nu fi cunoscută, și-a pus ea numele de Xenia, care însemnează "Cea străină".
Și așa, cu sârguitoare osteneală a lucrării și a gândirii, s-a mutat fericita la Hristos, mult doritul ei
Mire. Dumnezeului nostru, slavă!
31 Ianuarie 2016: Sfinţii doctori fără de arginţi Chir şi Ioan şi Sfânta Muceniţă
Atanasia, cu cele trei fiice ale ei
Sfântul Chir, plăcutul lui Dumnezeu, avusese naşterea şi
creşterea sa în părţile Egiptului, în cetatea Alexandriei, cea zidită
de Alexandru Macedon; el era slăvit cu meşteşugul de doctor şi
se tămăduiau de către el bolile trupeşti, neluând plată, iar cu
cuvintele sale cele de Dumnezeu însuflate şi cu chipul vieţii sale
celei îmbunătăţite tămăduia sufleteştile neputinţe ale oamenilor.
Pentru că, intrând la cei bolnavi, le spunea, nu de la Galin şi
de la Hipocrate, ci din aşezămintele sfinţilor prooroci şi apostoli,
să se ferească de vătămările păcatelor, care se fac pricinuitoare
bolilor trupeşti; căci boala sufletului este mai grea decât toate
bolile trupului, şi când acela boleşte cu păcatele, de multe ori se
întâmplă că şi trupul cade în boală mai grea, dându-i Dumnezeu
pedeapsă pentru păcate.
Astfel sfântul învăţând pe bolnavi, încă şi cuvîntul lui Dumnezeu propovăduindu-l, pe mulţi
elini i-a adus la cunoştinţa adevăratului Dumnezeu şi i-a făcut creştini, îngrijind sufletele şi
trupurile acelora, cu doctorie preaaleasă.
Într-acea vreme Diocleţian (284-305), păgânul împărat, a ridicat prigonire asupra creştinilor.
Deci, a fost clevetit Sfântul Chir, slăvitul doctor alexandrin, la ighemonul Alexandriei, că este
creştin şi învaţă pe mulţi credinţa creştinească; ighemonul a poruncit îndată să-l prindă. Dar
Sfântul Chir, înştiinţându-se de aceasta, a fugit din cetate şi din părţile Egiptului şi a mers în
Arabia. Aceasta a făcut-o, nu temându-se de chinuri şi de moartea cea pentru Hristos, ci ascultând
cuvintele lui Hristos: Când vă vor izgoni pe voi din cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; apoi, încă
vrând ca să ajute celor de aproape şi dorind ca mai bine să se pregătească spre pătimirea pentru
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Domnul său, întru rânduirea monahicească. Deci, mergând în Arabia, îndată a luat asupră-şi
îngerescul chip al monahilor. Dar mai ales, după rânduiala lui Dumnezeu, a fost mergerea lui în
Arabia, ca şi acolo pe mulţi să-i aducă la Hristos, izbăvindu-i de pierzare idolească şi apoi la
calea mântuirii să-i povăţuiască.
Deci, a lăsat meşteşugul său cel doctoricesc, pentru că a luat de la Dumnezeu darul facerii de
minuni, şi acum nu cu doctorii şi cu ierburi, ci cu rugăciuni şi cu cuvântul tămăduia toate bolile;
iar pentru nişte faceri de minuni ca acestea, se preamărea numele lui Iisus Hristos; iar mulţime
mare de închinători de idoli lăsându-şi rătăcirea lor, se întorceau la Hristos, adevăratul
Dumnezeu.
Sfântul Ioan era de neam din Edessa, creştin binecredincios şi cinstit în rânduiala ostăşească.
Atunci ridicând Diocleţian prigonire asupra creştinilor, şi-a lăsat rânduiala cea ostăşească şi slava
acestei lumi, patria, casa, neamul şi bogăţia, pe care, socotindu-le a fi toate deșertăciuni, s-a dus
la Ierusalim, unde, petrecând câtăva vreme, a auzit despre Sfântul Chir şi despre minunile ce le
făcea; căci străbătuse vestea despre dânsul pretutindeni şi dorea foarte mult să-l vadă şi să
vieţuiască împreună cu acel om plăcut lui Dumnezeu.
Drept aceea a mers mai întâi în Alexandria, căutând pe cel dorit, dar neaflându-l acolo, cu
dinadinsul întreba despre dânsul unde este. Şi înştiinţându-se că este în Arabia, a mers acolo cu
sârguinţă şi, găsindu-l, s-a lipit de dânsul cu tot sufletul; apoi, s-a făcut singur văzător al
minunilor aceluia, şi următor al vieţii lui celei îmbunătăţite.
Într-acea vreme a fost prinsă, spre chinuire pentru Hristos, o femeie iubitoare de Dumnezeu,
anume Atanasia, cu cele trei fiice ale ei, ale căror nume sunt: Teoctista, Teodosia şi Eudoxia, şi
le-au dus în cetatea Canon, în care era un ighemon cu numele Sirian. De care lucru auzind Sfântul
Chir şi cu Ioan, se temeau ca să nu cadă de la credinţa în Hristos acele fecioare tinere, care puteau
să se înşele nu numai de îngrozirea chinurilor, ci şi lesnicios, cu momirile, puteau a fi ademenite,
în tânăra lor vârstă; căci Teoctista, cea mai mare dintre ele, era abia de 15 ani, iar cealaltă,
Teodosia, de 13 ani, iar cea mai de pe urmă, Eudoxia, era numai de 11 ani.
Dar Sfântul Chir se îndoia şi despre maica lor Atanasia, ca nu şi ea pentru fiice să se plece la
păgânătate, nevoind să vadă pe fiicele sale cumplit chinuindu-se şi vărsându-se sângele lor fără
cruţare; pentru că este ştiut lucru, că pe mame le doare inima pentru copiii lor.
Astfel, sculându-se, s-a dus în cetate ca să întărească în mărturisirea în Hristos pe fecioare şi
pe maica lor şi să le facă temătoare de Dumnezeu şi îmbărbătate la chinuri. Apoi Sfântul Ioan a
urmat Sfântului Chir, ducându-se amândoi la cetatea Canon, la Atanasia, cea ţinută în legături cu
fiicele, pe care le întăreau cu felurite cuvinte de Dumnezeu însuflate, pentru dragostea lui Iisus
Hristos, încât cu osîrdie să-şi pună sufletele pentru El.
Dar îndată a aflat de aceasta ighemonul Sirian, pentru că ducându-se unul din păgîni la
dânsul, i-a spus acestea: "Doi oameni oarecare s-au arătat în cetatea noastră, unul în
îmbrăcămintea monahicească şi altul în cea ostăşească şi sfătuiesc pe fecioarele cele prinse să nu
se închine la zeii noştri, ci să petreacă în credinţa lor necurată, nici să se supună poruncilor
împărăteşti; apoi, le învaţă să cinstească pe un oarecare Iisus şi Aceluia să-I dea dumnezeiască
cinste, nebăgând seamă de moarte".
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Auzind aceasta Sirian, s-a umplut de mânie şi a poruncit să-i prindă pe amândoi şi să-i aducă
înaintea sa. Deci, au prins pe Sfinţii Chir şi Ioan şi i-au pus la cercetare înaintea păgânului
judecător Sirian. Iar el, văzându-i, le-a zis:
"Voi, ticăloşilor vrăjmaşi ai zeilor noştri, vă sârguiţi să amăgiţi pe fecioare şi să înmulţiţi
creştineasca credinţă, cu toate meşteşugirile, spre defăimarea împăratului; dacă aţi fost până acum
nebuni, apoi, măcar acum lepădând deşarta voastră credinţă cea plină de toate vrăjile, cu
rugăciuni şi cu jertfe să milostiviţi pe zei spre voi, ca nu numai să scăpaţi de chinurile cele
pregătite vouă, ci să vă învredniciţi şi de cinste de la noi; iar de nu, aveţi să cunoaşteţi nu numai
mânia lui Sirian şi a lui Diocleţian, dar chiar a zeilor pe care îi huliţi şi care, măcar că sunt huliţi,
acum vor fi izbăvitori cumpliţi ai necinstirii lor".
La acestea Sfinţii Chir şi Ioan au răspuns, zicând: "Nouă ne este obiceiul, ca puţine să grăim;
deci, să ştii cu adevărat, că noi nu poftim vreodată nici cinstea voastră cea deşartă, nici de Hristos
nu ne vom lepăda, oricât am pătimi pentru El".
Atunci Sirian, aprinzându-se de mai multă mânie, a scrâşnit din dinţi şi a zis către dânşii: "Se
cădea vouă, necuraţilor, ca să fiţi mulţumiţi cu iubirea de oameni a judecătorului, dacă mai este la
voi înţelegere, şi lepădându-vă de rătăcirea voastră, să scăpaţi de groaznica certare; dar de vreme
ce nu văd la voi decât mândrie, nesupunere şi deşartă înălţare de minte, de aceea nu este nevoie
de multe cuvinte, ci se cuvine să ne apucăm de lucru; pentru că aşa veţi lua şi plata cea dorită
vouă şi chiar nevrând, vă veţi supune poruncii împărăteşti".
Zicând aceasta, a poruncit să aducă pe acele fecioare cu maica lor şi a început a chinui în
multe feluri pe Sfinţii Mucenici Chir şi Ioan, bătându-i cu bicele, sfărâmându-i cu toiegele,
arzându-i cu făclii şi mădularele cele arse udându-le cu oţet şi cu sare. Apoi, frecându-le cu pânze
aspre de păr, le udau picioarele cu smoală fiartă; şi au pus asupra lor toate scornirile chinurilor,
nelăsând nici o tiranie; pe de o parte ca să le izbândească îndrăznirea lor şi să le zdrobească
bărbăţia, iar pe de alta să înfricoşeze pe fecioarele cele tinere şi pe maica lor, care priveau la acea
cumplită chinuire. Dar nimic n-a sporit chinuitorul urâtor de Dumnezeu, pentru că nici bărbăţia
sfinţilor răbdători de chinuri n-a putut s-o clintească, nici pe fecioare şi pe maica lor să le
înfricoşeze.
Deci, poruncind să dezlege pe sfinţi, a început la fel a chinui pe Sfânta Atanasia şi pe fiicele
ei, şi rău chinuindu-le, s-a umplut de mare ruşine, deoarece partea femeiască cea neputincioasă în
pătimire cu nimic nu se deosebea de bărbaţii cei tari şi nebiruiţi, adică de Sfinţii Chir şi Ioan,
pentru că aceeaşi dragoste şi credinţă pe care o aveau aceia spre Hristos, aceleaşi chinuri le
pătimeau pentru El şi aceeaşi bărbăţie o aveau - întărindu-le Dumnezeu -, şi pătimeau ca în
trupuri străine, nebăgând în seamă chinurile; pentru că priveau spre iubitul Mirele lor Hristos
Dumnezeu, Care căuta din înălţimea slavei spre pătimirea mireselor Sale şi le da ajutor.
Deci, dezlegând chinuitorul pe sfintele muceniţe, le-a osândit la tăierea de săbii; iar ele
mergând la moarte, se veseleau ca de nuntă, şi s-au tăiat sfintele lor capete, adică al fericitei
Atanasia şi ale celor trei fiice ale ei, al Teoctistiei, al Teodosiei şi al Eudoxiei.
După uciderea Sfintelor Muceniţe, Sfinţii Chir şi Ioan au fost aduşi iarăşi la cercetare, iar
tiranul a întins vorbă lungă, ca şi cum se îngrijea de sănătatea lor, apoi arătându-le daruri şi
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punând de faţă şi chinurile, îi îngrozea cu cea de pe urmă pedeapsă. Dar, după ce a văzut că în
zadar se osteneşte, a dat asupra lor răspunsul cel mai de pe urmă:
"Lui Chir învăţătorul şi lui Ioan cel de o credinţă cu dânsul, care au defăimat porunca
împărătească şi n-au voit să aducă jertfe marilor zei, poruncim ca după legea împărătească, să li
se taie capetele".
Luându-i ostaşii, le-au tăiat capetele în acelaşi loc unde şi-au pus sufletele pentru Domnul
sfintele fecioare cu maica lor, în 31 de zile ale lunii Ianuarie; iar creştinii cei tăinuiţi luând
sfintele lor trupuri, în ascuns le-au îngropat cu cinste, în biserica Sfântului Apostol şi Evanghelist
Marcu, în osebite morminte, adică într-unul pe Sfinţii Mucenici Chir şi Ioan, iar în altul pe Sfânta
Atanasia cu fiicele ei. Iar după mulţi ani, în vremea împărăţiei dreptcredinciosului împărat
Teodosie cel Tânăr (408-450), Sfântul Chiril, patriarhul Alexandriei (412-444), prin
dumnezeiască poruncă, a dus moaştele Sfinţilor Mucenici Chir şi Ioan, în satul ce se numea
Manutin, spre izgonirea de acolo a diavolilor celor mulţi spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru.
Amin.

EVENIMENTE PAROHIALE
În perioada 12 – 19 Decembrie 2015, așa
cum este frumosul obicei românesc de Crăciun,
credincioșii doritori ai Parohiei noastre au
primit în casele lor bucuria colindelor. Astfel,
corul de colindători, dirijat de părintele Nicolae,
a cântat colinde tradiționale românești, vestind
bucuria Nașterii Domnului în casele Românilor
din Wellington și împrejurimi. Atât colindătorii,
cât și gazdele primitoare, s-au bucurat de timpul
petrecut împreună și de retrăirea amintirilor din locurile natale.
Duminică, 20 Decembrie 2015, după Sfânta Liturghie, s-a ținut la Biserica noastră un mic
concert de colinde, în cadrul căruia credincioșii prezenți s-au bucurat și au retrăit amintirile
sărbătorilor de Crăciun, petrecute în țara natală. După terminarea colindelor, spre bucuria copiilor
prezenți, a venit în mijlocul nostru și Moș Crăciun care, după ascultarea poezioarelor spuse de
copii, le-a dăruit cadouri generoase. După încheierea acestui eveniment, cei prezenți au participat
la o agapă frățească, organizată în Centrul Pastoral Misionar „Preot Gheorghe Speranța”.

18

ÎNVĂȚĂTURI DUHOVNICEȘTI
„Asemenea unui curs de apă este inima regelui în mâna
Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Toată calea omului este
dreaptă în ochii lui, dar numai Domnul cântăreşte inimile. Făptuirea
dreptăţii şi a judecăţii este mai de preţ pentru Domnul decât jertfa
sângeroasă. Ochii semeţi şi inima îngâmfată sunt sfeşnicul
păcătoşilor. Aceasta nu este decât păcat. Chibzuiala omului silitor
duce numai la câştig, iar cel ce se zoreşte ajunge la pagubă.
Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deşertăciune
trecătoare şi laţuri ale morţii. Silnicia celor fără de lege se ţine după
ei, căci nu voiesc să înfăptuiască dreptatea. Calea celui răufăcător e
sucită; cel nevinovat lucrează drept. Mai degrabă să locuieşti într-un
colţ pe acoperiş, decât cu o femeie certăreaţă şi într-o casă mare.
Sufletul celui fără de lege pofteşte răutatea, iar aproapele lui nu află
milă în ochii lui. Când cel batjocoritor e pedepsit, cel fără minte se înţelepţeşte şi când cel înţelept
este dojenit, el câştigă în ştiinţă. Dreptul ia aminte la casa celui nelegiuit. Dumnezeu prăbuşeşte
pe cei fără de lege în nenorocire. Cine îşi astupă urechea la strigătul celui sărman şi el, când va
striga, nu i se va răspunde. Un dar făcut într-ascuns potoleşte mânia şi un plocon scos din sân, o
mânie puternică. Dreptul tresaltă de bucurie când poate să pună în faptă dreptatea, iar spaima e
pentru cei ce săvârşesc fărădelegea. Un om care rătăceşte de pe drumul înţelepciunii, se va odihni
curând în adunarea celor morţi. Cel ce iubeşte veselia va duce lipsă; cel căruia îi place vinul şi
miresmele nu se îmbogăţeşte. Nelegiuitul slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel drept şi
vicleanul pentru cel fără prihană. Mai bine să locuieşti în pustiu decât cu o femeie certăreaţă şi
supărăcioasă. Comori de preţ şi untdelemn (se găsesc) în casa celui înţelept, dar omul cel nebun
le risipeşte. Cel ce umblă în calea dreptăţii şi a milei află viaţă, dreptate şi mărire. Înţeleptul ia cu
luptă cruntă cetatea vitejilor şi răstoarnă întăriturile în care ei îşi puneau nădejdea. Cel ce-şi
păzeşte gura şi limba lui îşi păzeşte sufletul lui de primejdie. Cine este semeţ şi îngâmfat se
cheamă batjocoritor; acela se poartă cu prisos de trufie. Pofta celui leneş îl omoară, căci mâinile
nu voiesc să lucreze. Mereu cel fără de lege pofteşte, iar cel drept dă şi nu se zgârceşte. Jertfa
celor nelegiuiţi este urâciune pentru Domnul, mai cu seamă când o aduc pentru o faptă ruşinoasă.
Martorul mincinos va pieri, iar omul care ascultă va putea vorbi totdeauna. Răufăcătorul are o
privire neruşinată, iar omul cel drept îşi ia aminte la purtarea lui. Nu este nici înţelepciune, nici
pricepere şi nici sfat care să aibă putere înaintea Domnului. Calul este gata pentru ziua de război,
însă biruinţa vine de la Domnul.” (Pilde 21. 1 – 31)
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JURNAL DE GOSPODINĂ
Colăcei dulci
Ingrediente:
125 ml. apă clocotită;
50 gr. zahăr;
25 gr. unt;
10 gr. drojdie uscată sau 25 proaspătă;
1 linguriță miere;

25 ml. apă călduță;
1 ou;
vanilie, coajă de lămâie;
425 gr. făină;
1 linguriță sare.

Mod de preparare:
Punem untul tăiat bucățele și zahărul într-un bol peste care turnăm 125 ml. apă clocotită și
lăsăm minim 10' până se topesc complet untul și
zahărul, iar amestecul se răcește.
Dizolvăm drojdia, indiferent dacă este uscată
sau proaspătă, în 25 ml. apă călduță amestecată cu
o linguriță de zahăr sau miere, apoi o adăugăm
peste mixul rece de unt și zahăr format în prima
etapă. Adăugăm și oul, apoi mixăm cam 5 minute
totul.
Începem să adăugăm făina lingură cu lingură
și frământăm până la omogenizare, adăugăm la
sfârșit sarea și amestecăm bine. Vom obține un
aluat elastic pe care îl acoperim cu folie de plastic alimentară și îl lăsăm la dospit până își
dublează volumul.
Dupa ce aluatul și-a dublat volumul îl vom împărți în 3 părți egale. Tăiem fiecare bucată de
aluat în alte 5-6 părți egale, mai mici. Rulăm fiecare bucățică de aluat într-un șnur subțire, trecem
capătul șnurului stâng în dreapta și al celui drept în stânga și începem să răsucim fiecare capăt în
jurul cercului format. La sfârșit unim capetele bine, având grijă să rămână dedesubt. Punem toți
colăceii dulci în tava tapetată cu hârtie de copt și îi lăsăm încă o oră la crescut.
După ce și-au dublat volumul, îi ungem cu un gălbenuș amestecat cu puțin lapte și presărăm
zahăr brun pe deasupra. Îi coacem în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru 15 minute.
Poftă bună!
Jurnal realizat de doamna Preoteasă Mariana Floroiu
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PROVERBE ȘI ZICĂTORI
Dacă până luna trecută am prezentat diverse expresii românești explicate, începând cu acest
număr al Revistei noastre Parohiale vom prezenta proverbe și zicători, unele știute, altele ne mai
auzite și vom încerca să le explicăm în cuvinte puține, pentru a descreți frunțile cititorilor.
„A aduce apă după ce s-a stins
focul.” După ce vâlvătaia a ars totul lăsând
în urmă doar cenușă, este inutil să mai
aducem apă. Era mai bine dacă aveam grijă
ca focul să nu se întindă.
„A aduna nuiele pentru spinarea sa.”
În mod normal, adunarea nuielelor s-ar face
pentru foc. Numai că unii oameni adună
nuiele pentru a-i lovi pe alții. Dar nuielele
se întorc tot pe spinarea lor.
„A ajunge cuțitul la os.” O tăietură bruscă lasă în urmă o usturime ascuțită. Dar dacă lama
nu prea taie sau taie încet, simțim cum ajunge cuțitul la os. Într-o astfel de situație, reacționăm
imprevizibil.

DESPRE NOUA ZEELANDĂ (AOTEAROA)
Noua Zeelandă (Aotearoa)
Capitală: Wellington
Cel mai mare oraș: Auckland
Suprafață: 268,021 km² (locul 74)
Limbi oficiale: Engleză, Māori
Populație: 4.471.000 (2013)
Noua Zeelandă este o țară insulară compusă din
două insule mari și mai multe insule mici, situate în sudvestul Oceanului Pacific. Printre națiunile Pacificului de
Sud, Noua Zeelandă are cea mai mare și cea mai
industrializată economie și este a doua după Papua Noua
Guinee ca populație. Noua Zeelandă este notabilă pentru
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izolarea ei, fiind separată de Australia, la Nord-Vest, prin Marea Tasmaniei (cca. 2000 km
distanță). Cei mai apropiați vecini sunt Noua Caledonie, Fiji și Tonga. Majoritatea populației este
formată din descendenții europeni (Pakeha - în limbajul localnicilor), indigenii Māori fiind cea
mai mare minoritate. Non-Māori polinezieni (samoanii) și populația asiatică constituie de
asemenea minorități importante, în special în orașe.
Oficial, Elisabeta a II-a a Marii Britanii este Regina Noii Zeelande și este reprezentată în țară
de Guvernatorul General al Noii Zeelande (funcție non-politică). Puterea politică este deținută de
Primul Ministru care este conducătorul guvernului în Parlamentul Noii Zeelande, ales
democratic. Monarhia Regatului Noii Zeelande include Insulele Cook și Niue, care sunt total
auto-guvernate, Tokelau, care se transformă în formă auto-guvernată, și Colonia Ross pe care
Noua Zeelandă o revendică în Antarctica.
Istoria Noii Zeelande. Noua Zeelandă este una dintre cele mai noi populații formate.
Polinezienii stabiliți aici au ajuns în ale lor waka (bărci) între secolul al XIII-lea și secolul al XVlea, formând populația și cultura indigenă Māori. Locuitorii Insulelor Chatham se stabilesc în
sud-estul Noii Zeelande formând categoria de populație Maoriori, dar încă se dezbate dacă ei s-au
mutat aici din altă parte a Noii Zeelande sau de altundeva din Polinezia. Majoritatea Noii
Zeelande a fost divizată în teritorii tribale numite rohe, toate resursele fiind controlate de iwi
('trib'). În mod normal două iwi nu controlau aceași rohe. Māori au adaptat la alimentația lor
consumul resurselor marine, flora și fauna, vânătoarea marilor păsări moa (care în scurt timp au
dispărut), și a șoarecelui Polinezian (Rattus exulans) a cartofului dulce (kumara; Ipomoea
batatas), pe care ei le-au introdus în teritoriu.
Primii Europeni cunoscuți, care au ajuns în Noua Zeelandă, au fost conduși de Abel
Janszoon Tasman, care a navigat în susul coastei de vest a insulelor de Sud și Nord în 1642. El a
numit-o Staten Land, crezând că face parte din tărâmul Jacob Le Maire descoperit în 1616 pe
coasta statului Chile. Staten Landt apare pe primele hărți ale lui Tasman, dar această denumire a
fost schimbată de către cartografii olandezi (Dutch) în Nova Zeelandia, după provincia daneză
Zeeland, la ceva timp după ce Hendrik Brouwer a demonstrat în 1643 că teritoriul Americii de
Sud este o insulă. Latinescul Nova Zeelandia devine Nieuw Zeeland în daneză.
Clima. Noua Zeelandă are o climă temperat-oceanică. Valorile istorice maxime și minime
sunt 42.4 °C (108.3 °F) la Rangiora, Canterbury și −21.6 °C (−6.9 °F) la Ophir, Otago. Iarna este
necesară încălzirea casei. Aceste temperaturi sunt extremele, în mod normal în timpul iernii
temperatura nu coboară sub zero grade, decât noaptea, iar în timpul verii rar depășește 30 °C.
Căderile de zăpadă sunt foarte rare iarna.
Flora. Flora neozeelandeză se caracterizează printr-o mare diversitate și originalitate.
Izolarea arhipelagului a contribuit în mare măsură la aceste unice specii vegetale. Există elemente
de floră subtropicală și temperată (de exemplu, sunt peste 400 de specii de ferigi-foarte
cunoscute, printre care feriga argintie). Defrișările masive au rărit numărul speciilor existente azi.
Fiind alcătuită din două insule principale, Noua Zeelandă, pe ambele părți, este diferită din punct
de vedere al naturii și al florei. În partea de Sud a insulei, în cea mai mare parte putem regăsi
pădurile formate din pin roșu, Totara sau Rimau, care se așează în general în zona munților. La
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altitudini mai mici de 1000 de m, sunt situate pădurile de fag. Pe insula de Nord, se regăsesc
pădurile de Kauri, copac ce atinge 40 de m înălțime, specie din familia coniferelor.
Fauna. Fiind un loc unde natura este protejată și fauna insulei este extrem de bogată; în
Parcurile Naționale trăiesc specii rare de păsări, printre care și pasărea Kiwi, papagalul Kakapo,
care este cea mai grea specie din familia papagalilor, acesta atingând o greutate de 4 kg și trăiește
circa 60 de ani; pasărea Fan tail, pasărea Tui, etc. Se regăsește și cea mai mare insectă de pe
întregul Pământ și anume insecta Weta, care atinge dimensiunile unui șoarece, insecta Stick,
insecta Chorus cicada, etc. Noua Zeelandă face parte dintre puținele locuri în cadrul cărora nu pot
fi găsiți șerpi. În afară de insecte și păsări se mai găsesc și diverse specii de pești și delfini:
Albacore Tuna, Arrow Squid, Black Oreo, Blue Cod, Blue Moki, Blue Warehou, Bluenose,
Butterfish, Cockles, Longfinned Eel, Gemfish, Ghostshark, Greenshell Mussel, Grey Mullet,
Groper, Hake, Hoki, Jack Mackerell, John Dory, Kawahi, King Fish, King Salmon, Orange
Roughy, Pacific Oyster, Paddle Crab, Paua, Porae, Red Cod, Red Gurnard, Rig, Snapper, Sole,
Stargazer, Tarakihi, Trevally, Yellowbelly Flounder, Yellowtail Kingfisher.
Orașe din Insula de Nord:
Northland;
Auckland;
Coromandel;
Waikato; Rotorua;
Bayof Plenty;
Eastland;
Taranaki;
Ruapehu; Taupo;
Hawke's Bay;
Whanganui;
Manawatu & Rangitikei;
Horowhenua;
Wellington; Wairarapa.

Orașe din Insula de Sud:
Nelson;
Marlborough;
West Coast;
Canterbury;
Christchurch;
Wanaka;
Mt. Cook & Mackenzie
Fiordland;
Queenstown;
Central Otago;
Southland;
Dunedin & Coastal Otago.

Insulele din Noua Zeealandă:
Insula de Nord;
Insula de Sud;
Insula Stewart / Rakiura;
Insulele Chatham;

Insulele Bounty;
Insulele Antipode;
Insulele Auckland;
Insulele Campbell.
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COLȚUL COPILĂRIEI
Balada cerbului cu stea în frunte
-Autor necunoscutA fost odată într-o pădure
Un moș bătrân cu baba lui.
Trăiau săraci ca vai de lume
În adâncimea codrului.

Dar într-o zi trecu pe-acolo
Feciorul unui împărat,
Cu ceata de oșteni cu arcuri
Și cu ogarii la vânat.

Moșneagul nu mai vrea nimica,
El numai moartea și-o dorea,
Dar baba ar fi vrut să aibă
O altă ființă lângă ea.

"-Dă-mi mie cerbul tău, bătrâne,
Că-ți dau pe el tot ce dorești!"
"-Nu! nu pot, chiar de mi-ai da pe dânsul,
Comorile împărătești!"

"Să fie un copil cuminte,
Un cățeluș sau un pisoi,
Dar vreau să văd și eu cum suflă
O altă ființă lângă noi."

"-Te duc la curtea mea, moșnege,
Cu baba ta; vă fac boieri!
Dă-mi cerbul tău cu stea în frunte
Și-și dau și cinste și averi!"

Așa ofta sărmana babă,
Dar moșul nu mai vrea nimic.
"Ce-mi trebuie o grijă nouă?
Sunt prea bătrân și prea calic!"

"-Nu-mi trebuiesc averi și cinste!
Sunt prea bătrân să le primesc.
Dar, dacă cerbul vrea să vină,
Eu bucuros vi-l dăruiesc!"

Și Domnul se-ndură de babă
Și-un pui de cerb i-a dăruit.
Un pui de cerb cu stea în frunte,
Gonit din codru și rănit.

Atunci, minune fără seamăn!
Întreaga lume ce văzu?
Văzu că cerbul dă din coarne,
De parca-ar zice: "Nu vreau, nu!"

Săgeata-i străpunses gâtul,
Din rană sângele-i curgea,
Iar lacrima-i pica din ochii-i,
Frumoși, rotunzi, ca o mărgea.

"-Nu vreau să merg la curtea voastră!”
Deodată cerbul a grăit.
”-Tu, mă dorești ca pe-o podoabă,
Ei sufletul mi l-au voit.

Îl sărută pe frunte moșul,
Miloasa babă l-a spălat.
L-au îngrijit cu grijă mare
Și cerbul li s-a vindecat.

Voi m-ați rănit la vânătoare,
Ei rănile mi-au vindecat
Și în onoarea curții tale
M-aș simți tare-ncătușat.
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Să ai averi și cinste mare,
Când bogăția te-a pătruns.

La curtea ta aș fi o fiară,
O jucărie pentru puști.
În viața lor sunt o lumină,
Pe care tu n-ai s-o orbești!

Mai trebuie să ai și-un suflet,
Frumos și blând și iubitor,
De vrei să fii iubit de oameni,
Și de podoaba codrilor.

Plecă pe gânduri voievodul,
Și se gândi că nu-i de-ajuns

Racul, broasca și știuca
-Fabulăde Alecu Donici
Racul, broasca și o știucă
Într-o zi s-au apucat
De pe mal în iaz s-aducă
Un sac cu grâu încărcat.
Și la el toți se înhamă:
Trag, întind, dar iau de samă
Că sacul stă neclintit,
Căci se trăgea neunit.
Racul înapoi se da,
Broasca tot în sus sălta,
Știuca foarte se izbea
Și nimic nu isprăvea.
Nu știu cine-i vinovat;
Însă, pe cât am aflat,
Sacul în iaz nu s-au tras,
Ci tot pe loc au rămas.
Așa-i și la omenire,
Când în obște nu-i unire:
Nici o treabă nu se face
Cu izbândă și cu pace.
Pagină realizată de doamna Preoteasă Mariana Floroiu

25

SFATUL MEDICULUI
Plantele Medicinale
Despre om se spune că este un microcosmos. Iar sănătatea este echilibrul între puterile sufletului
și elemetele naturale ale trupului. Din cauză că în ultima perioadă se mediatizează foarte mult
medicamentele sintetice, deși omul are nevoie de substanțe naturale pentru a-și restabili sănătatea
trupească, începând cu acest număr al Revistei noastre vom prezenta plantele medicinale cunoscute,
precum și efectele lor benefice asupra organismului.
Mens sana in corpore sano. (Minte sănătoasă în corp sănătos).
AFINUL. Afinul conține vitamina A, vitamina C și P
care au efect în înlăturarea stării de slăbiciune. Este un
arbust ce crește adesea sălbatic. Proprietățile terapeutice ale
afinului sunt cunoscute încă din cele mai vechi timpuri, fiind
recomandate pentru vindecarea și tratarea:
- diareei, enteritei, dizenteriei, putrefacției intestinale;
- diabetului; contribuie la diminuarea zahărului din
sânge, bolilor buco-faringiene, coronariene, cancere
(preventiv).
- anorexia, arsurile, ateroscleroza, azotemia, bronșita, coibaciloza, dermatite, insuficiență
biliară, acuitatea vizuală, gută, hepatită, oxiuriază, reumatismul, febra tifoidă, dizenterie,
uremie, viroze, varicele, arterită;
- hemoroizii (se recomandă a se efectua băi de șezut după fiecare scaun; a se urma o cură cu
produse din afin).
Frunzele și fructele afinului sunt componentele care se utilizează în medicina naturistă.
Marmelada din fructe de afin se recomandă în tratarea diareei, dar și în cazul copiilor care suferă de
rahitism. Sucul de afine are efect antidiareic, alături de afinată. Consumarea afinelor pe stomacul gol
are un rol eficient în eliminarea oxiurilor. Ceaiul din frunze de afin, este recomandat pentru
cicatrizarea rănilor și pentru eliminarea "solzilor" de pe limba fumătorilor înrăiți.
Tratamente naturale cu afin:
Ceaiul antidiareic din fructe de afin se recomandă a se bea de două-trei ori pe zi. Ceaiul pentru
tratarea diabetului din frunze de afin se recomandă a se bea două-trei căni pe zi, neîndulcit. Pentru
tratamente externe (clătitul gurii, contra faringitelor, stomatitelor, aftelor, tratarea hemoroizilor,
spălarea eczemelor), ceaiul se prepară dintr-o mână de afine fierte într-un litru de apă, până când
cantitatea se reduce la jumătate.
Pentru tratarea scorbutului, diareei, afecțiunilor catarale, se recomandă a se lua înainte de fiecare
masă o linguriță de tinctură de afine, diluată într-o jumătate de păhărel cu apă. Această tinctură de
afine se prepară prin macerarea a 100 g. de afine într-un litru de rachiu timp de două săptămâni. În
tratarea convalescenței și a altor afecțiuni este recomandată pudra din fructe uscate. Astfel fructele se
fac pudră cu ajutorul unei râșnițe și se va administra un vârf de cuțit de pudră de trei ori pe zi. După
ce se ține puțin timp sub limbă se bea puțină apă.
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ALBĂSTRELELE. Reprezintă o plantă medicinală ce se găsește atât pe marginea drumurilor,
cât și în culturile de grâu și secară. Florile de albăstrele sunt
folosite ca remediu natural datorită proprietății lor de:
antidiareic, diuretic, calmant și conținut de săruri de potasiu,
magneziu, centaurină, substanțe amare etc. În medicina
populară, albăstrelele erau utilizate la tratarea durerilor de ochi,
răceală (ceai de albăstrele), boli de piept (infuzie și decoct),
friguri, tăieturi (flori proaspete aplicate direct pe zona afectată),
boli de rinichi (infuzie de flori de albăstrele).
Astăzi albăstrelele sunt utilizate ca remediu natural în tratarea și vindecarea:
- afecțiunilor renale și ale vezicii urinare; iritațiilor oculare, tratarea pleoapelor ridate;
- tonifierea mușchilor lăsați (sub formă de comprese); hemoroizi, boli și infecții intestinale;
- indigestii, anorexie, eczeme, diaree; cearcăne, colici intestinale și stomacale la sugari.
Pentru tratarea bolilor intestinale, pe lângă ceaiul de albăstrele trebuie să se consume și iaurt;
pentru tratarea diareei, infuzia de flori de albăstrele se va combina cu frunze de afin. Constipația
poate fi combătută cu ajutorul tincturii de albăstrele și aloe.
ANGHINAREA. Este o plantă de cultură, cu flori roșii violacee. Consumată proaspătă,
anghinarea contribuie la vindecarea:
- diareei cronice, având acțiuni benefice asupra ficatului,
veziculei biliare;
- în afecțiuni cardio-vasculare, ale ficatului, rinichilor;
- eczemelor, diabetului, migrenelor, gutei;
- hemoroizilor, intoxicațiilor, pruritului, regenerării
celulelor hepatice, vărsăturilor etc.
Părțile componente ale acestei plante, utilizate în medicina
naturistă sunt: rădăcinile de anghinare, frunzele de anghinare și
preparatele din acestea au efecte vindecătoare în cazul
afecțiunilor circulației sanguine, hepatice, renale. Anghinarea, sub formă de pulbere este
recomandată pentru tratarea gutei, insuficienței hepatice, arteriosclerozei, colesterolemiei crescute,
reumatismului, vertijului și migrenelor. Consumată proaspătă (crudă), anghinarea este recomandată
în diareea cronică.
Tratamente naturale cu anghinare:
Ceaiul din anghinare se administează dimineața (prima cană de ceai), pe stomacul gol, după care
pacientul trebuie să stea întins o jumătate de oră, pe partea dreapta. A doua cană se va bea în două
reprize, înainte de prânz și înainte de masa de seară. Pentru persoanele care au probleme cu creșterea
în greutate și constipația se recomandă a se bea un pahar mic de suc de anghinare înainte de micul
dejun și prânz.
Tinctura de anghinare se prepară din 20 g. de frunze bine mărunțite, macerate în 100 ml. de
alcool de 70º, timp de două săptămâni. Se administrează câte 5-15 picături de 3 ori pe zi și se va dilua
cu apă sau cu ceai.
ALOE VERA. Este o plantă cunoscută mai mult pentru întrebuințările ei în cosmetică și
îngrijirea pielii. Pe lângă acestea, aloe vera poate fi utilizată ca remediu natural în tratamentul:
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- hemoroizilor (utilizare doar externă), constipației, diabetului,
reumatismului, afecțiunilor renale, dermatologice (praf de aloe),
fisurilor anale, paraziților intestinali, varice; afecțiunilor ochilor,
anorexiei, afecțiunilor intestinelor.
Aloe Vera poate fi administrată împreună cu multe alte
preparate naturale pentru vindecarea unor numeroase afecțiuni:
- aloe vera în amestec cu uleiul de măsline au rol de curățare a
organismului;
- aloe vera și cu propolis pot avea efect cicatrizant asupra unor răni;
- aloe vera și miere pot fi folosite ca tratament în cazul unor afecțiuni ale pielii sau unor răni.
ARDEIUL IUTE. Este o plantă erbacee, anuală, atât cu gust dulce, cât și iute. Proprietățile
terapeutice ale ardeiului au dus la extinderea zonei de cultivare.
Fructul este partea componentă utilizată în medicina naturistă.
De asemenea ardeiul iute provoacă și iritații. În acest caz dacă
suferiți de boli ale stomacului, ficatului, sau căilor urinare se
recomandă a nu se administra ardei iute, existând posibilitatea de
a amplifica efectele bolilor respective.
Ardeiul iute este:
- antiseptic, vitaminizant, regularizează circulația sângelui,
întărește arterele, nervii, inima, are efect antigripal, vindecă durerile, abcesele, infecțiile
gingiilor (gargară cu pudră de ardei iute, amestecată cu apă, sau cu ajutorul unei periuțe de
dinți frecarea zonelor afectate cu pudră de ardei iute), gripei, guturaiului, tusei (câte 20-25
picături de tinctură de ardei iute cu o jumătate de oră înaintea meselor principale);
- ajută în digestie și buna dispoziție (consumarea a 1-2 ardei iuți pe zi).
Ardeiul iute ajută și la desfundarea sinusurilor. Astfel este recomandat să se tragă pe fiecare nară
apă amestecată cu puțină pudră de ardei iute. De asemenea pudra de ardei iute ajută la vindecarea
rapidă a rănilor și distrugerea microbilor. Se mai poate utiliza un tampon de vată, îmbibat în tinctură
de ardei iute cu care se vor atinge aripile nasului, sinusurile și tâmplele. Pacientul va scapa în scurt
timp de discomfortul nasului înfundat.
Tratamente naturale cu ardei iute:
Dacă pacientul acuză dureri de gât se recomandă a se folosi ceai de maghiran sau de rozmarin în
care se adaugă o linguriță de semințe de ardei iute într-o cană. Se bea încet, cu înghițituri mici.
Pentru intensificarea circulației sanguine, calmarea durerilor de reumatism, tratarea
alcoolismului, nevralgiilor, se utilizează tinctura de ardei iuți. Aceasta se prepară din 2-3 ardei iuți,
mărunțiți, macerați două săptămâni în 100 ml. de alcool. Ca uz extern, tinctura de ardei iuți se
folosește la frecții ale pileii capului pentru a reface podoaba capilară și a crește cantitatea de sânge
care circulă în zonă. Pulberea de ardei iuți, utilă pentru tratarea infecțiilor gingiilor și abceselor (se
freacă zona afectată), cicatrizarea rănilor vechi și purulente (se pudrează zona afectată) se prepară din
ardei iuți cu ajutorul unei râșnițe.
ANASONUL. Este o plantă aromatică, ierboasă, cu frunze rare, cunoscută și sub numele de
bădean. Pentru a se dezvolta, această plantă are nevoie de lumină, soluri bogate și umiditate
moderată. Principalii constituenți sunt: vitaminele A, complexul B (B1 - B2), C; calciu, fosfor,
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potasiu, sulf, fier, esențe aromatice. Nu toate componentele
acestei plante sunt utilizate în terapiile naturiste, prioritate
acordându-i-se: bulbului, frunzelor, semințelor și rădăcinilor.
Efectele terapeutice ale anasonului sunt:
- tratarea insomniilor, asteniei nervoase, migrenelor,
vertijurilor, reumatismului, tusei, tusei convulsive, reglarea
digestiei, creșterea poftei de mâncare, stimularea lactației;
- ajută la eliminarea mirosului neplăcut al respirației, dar și
tratarea afecțiunilor intenstinale, urinare, respiratorii, precum și la eliminarea paraziților
intestinali.
Foarte indicat pentru sugari, este ceaiul din frunze de anason, care ajută digestia, crescând
apetitul și calmând colicile intestinale și stomacale.
Tratamente naturale pe baza anasonului:
Infuzia din fructe de anason se prepară din 0.5 linguriță de fructe zdrobite de anason opărite cu
250 ml. de apă clocotită. Se lasă la infuzat 15-20 de minute. Se bea fracționat, câte 1/2 cană înaintea
unei mese principale. Ceaiul de păstrează scurt timp, anetolul fiind toxic! Pentru eliminarea viermilor
intestinali se recomandă a se bea dimineața pe stomacul gol, ceai preparat din 10 g. fructe de anason
zdrobite și opărite cu 100 ml. apă clocotită.
Pentru tratarea balonării în forme grave se poate prepara ceai de anason și coada racului. Din
acest ceai se beau zilnic, două-trei căni. Deranjamentele stomacale și intenstinale, precum și răcelile
pot fi tratate cu ajutorul uleiului eteric de anason.
ARNICA. Este o plantă medicinală, sălbatică ale cărei efecte antiinflamatoare și cicatrizante
sunt promovate de medicina naturistă pentru tratarea diverselor afecțiuni. Din cele mai străvechi
timpuri arnica a constituit un remediu natural în stimularea
mucoasei stomacului, circulației sanguine a inimii și a creierului,
în tratarea laringitei, faringitei, răgușelii, contuziilor.
Arnica și-a găsit utilitatea în tratarea dizenteriei și diareei,
dacă este preparată sub formă de ceai, în tratarea tăieturilor și
rănilor cu ajutorul frunzelor de arnică zdrobite și a prafului de
arnică. Tinctura de arnică este unul dintre cele mai folosite
produse naturiste, mai ales în tratarea:
- vânătăilor, insomniilor, furunculozei, leucoreei, mucozelor, afecțiunilor pieli, astmului
bronșic, nevralgiilor, palpitațiilor, arsurilor, entorselor, rănilor proaspete, acneei, cancerului
pielii, negilor, slăbiciunilor cardiace, tulburărilor nervoase, problemelor de circulație
sanguină, antraxului, eczemelor varicoase, tumefierilor;
- ca stimulent nervin.
Aceasta tinctură se prepară din flori de arnică macerate în decursul a 10 zile în 100 ml. de alcool.
Tinctura de arnică se utilizează sub formă de comprese.
Rădăcinile de arnică sunt utile pentru tratrea loviturilor, entorselor, echimozelor. Din rădăcini
date printr-o răzătoare se iau 2 linguri care se introduc în 250 ml. de alcool rafinat de 40º. Macerarea
durează două săptămâni, iar extractul rezultat se utilizează sub formă de comprese.
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MEDITAȚII
Cu trecerea anilor și apariția firelor de păr alb, înțelegem că viața noastră în lumea aceasta
este doar o pregătire pentru viața veșnică. Dar veșnicia noastră depinde de viața pe care am trăit-o
și de ceea ce am dorit mai mult în viață: cerul sau pământul. Știind că învierea vieții este pentru
cei ce au căutat să moștenească cerul și au făcut cele bune, cât încă mai avem timp, să căutăm a
moșteni cerul încă de pe acum!
Vânătorul de vânt
de preot Nicolae Floroiu
Am venit într-o zi, neștiind de unde,
Roz și micuț, cât un boț de pământ,
Într-o lume în care nimic nu știam,
Dar pe care-o străbați într-o clipă în gând.

Și-am început să alerg încoace și-n colo,
Să strâng cât mai multe, indiferent cum,
Dorind să fiu cel mai bun dintre toți,
Ne cedând în fața cuiva nicidecum!

Nu aveam nici păr, iar ochii-mi erau închiși.
Iar glasu-mi era doar un scâncet, un „Oaaa”!
Însă cu mâinile mici și firave ca norul,
Totul în jur, cu nesaț, voiam apuca!

Și iată că acum mi-am ajuns țelul
Și am tot ce vreau și ce-n viaț-am dorit.
Dar când după ani mă uit în oglindă,
Îmi văd fața bătrână și părul albit...

Creșteam fără să simt ce se-ntâmplă cu mine,
Cerând printr-un plâns tot ce voiam.
Deși vorbele-mi ieșeau stâlcite din gură,
Printre cei din jurul meu, cel mai mare eram!

Mâinile mele ce odată apucau
Și nu mai lăsau să scape ceva,
Acum se desfac tot mai larg, fără voie,
Vestind ziua în care tot în urm-oi lăsa.

Dar când am început să merg pe picioare,
Să știu cum mă cheamă și al cui sunt,
Am descoperit că sunt și alte lucruri în lume
Ce le poți avea și stăpâni pe pământ.

Și abia dup-o viață ajung a-nțelege
Ce sunt eu, om sărac, trecător pe pământ:
De nu alerg să câștig de pe acum cerul,
Nu sunt decât un biet vânător de vânt...
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