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Biserica purtând hramul Sfântul Vasile cel Mare se află în 
cartierul Tătăraşi din municipiul Iaşi, pe strada Vasile Lupu, 

nr. 38. Numele acestui cartier, odinioară sat la marginea de răsărit a Iaşilor, 
s-a adăugat la numele bisericii pentru a o deosebi de alte biserici ieşene cu 
hramul „Sf. Vasile cel Mare”, ca de pildă cea din cartierul Nicolina. Imobilul 
bisericii este construit pe un teren situat la marginea de sud-vest a colinei 
Tătăraşilor, delimitat la nord şi la vest de străzile Vasile Lupu şi Delfini, iar 
la est şi la sud de proprietăţi particulare.

Biserica a fost construită din piatră de Repedea şi din cărămidă, dar, din 
păcate, nu are obişnuita pisanie, care să-i ateste vechimea şi numele ctitorilor. 
Dintr-o însemnare făcută la anul 7268 (1760), pe Evanghelia Nifon, păstrată 
în patrimoniul bisericii, aflăm că „Evanghelia a fost donată bisericii Sf. 
Ierarh Vasile din Iaşi de către preotul Ioniţă”. De aici concludem că biserica 
este atestată documentar în sec. al 18-lea. Scurta monografie consemnată în 
Registrul inventar din anul 1967, evocă „ o legendă a locului” care vorbeşte 
despre breasla pescarilor, care ar fi ctitorit biserica pe la anul 1709, din 
iniţiativa soţilor Vasile şi Elena Şelaru”.

TTTT

Dragi enoriași, vă așteptăm în continuare să ne împărtășiți 
opiniile, sugestiile, articolele sau chiar micile întâmplări din 

viața dumneavoastră și în acest an, în scopul menținerii unei legături cât mai 
strânse între enoriașii parohiei noastre. 

„Când Dumnezeu te are drag 
Şi te ia în paza milei sfinte
Ca arme de-a lupta înainte
Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag
Îți dă pricepere şi minte.”
Colectivul de redacţie
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Poate că mulți vor considera 
că vreau să scriu despre 

lucruri fără sens sau care și-au pierdut 
sensul în zilele noastre, însă cred că 
toți ne dorim să trăim stările sufletești 
la o intensitate maximă, nicidecum nu 
vrem să rămânem săraci în sentimente 
sau privați de o explicație ce poate 
transforma clipa în veșnicie, dragostea în iubire sau comunicarea în trăire… 

Dacă aș încerca să definesc fericirea, o voi face prin niște cuvinte prea simple în 
a exprima esența ei: fericirea este starea pe care o trăiește omul atunci când simte 
că iubirea pe care o dăruiește îi este împărtășită și de cealaltă jumătate a lui. Deci, 
o primă condiție a omului ca să fie fericit este să iubească și să fie iubit! 

Cu ceva timp în urmă, un coleg, povestindu-mi viața de „calvar” pe care o trăiește 
cu soția sa, mi-a cerut un sfat referitor la procedura de divorț pe care intenționează 
să o introducă cât mai curând. Din discuția purtată, am înțeles că este căsătorit de 
10 ani și au un copil împreună, iar dragostea lor a început să se răcească de mai 
bine de 6 ani. Am încercat să-l fac să înțeleagă că ceea ce Dumnezeu a unit, omul 
nu trebuie să despartă, dar el stăruia în convingerea lui, rugându-mă să-l ajut în 
dezvoltarea motivelor de divorț. Timpul a trecut, iar el și-a materializat gândurile 
prin intermediul unui avocat. 

În serile trecute, printre rândurile unei cărți am găsit o relatare care m-a făcut 
să zăbovesc minute în șir, citind și recitind câteva pasaje pe care ochii mei pur 
și simplu nu voiau să le părăsească - exact ca un disc de pick-up stricat. Fără să 
realizez, o lacrimă a apărut în ochi și m-a determinat să mă opresc. Da, o lacrimă… 
dar nu pentru că am găsit ceva emoționant sau poate ieșit din comun, ci pentru că 
am realizat că iubirea cere o jertfă mai mare decât am crezut, o jertfă pe care, 
involuntar, o poate face oricare dintre noi dacă într-adevăr iubește. Atunci mi-am 
adus aminte de colegul meu, de ușurința cu care alegem uneori să ne separăm, să 
ne alegem fiecare calea de urmat, în loc să înfruntăm bucuriile sau necazurile vieții 
împreună. 

Voi încerca să vă redau în câteva rânduri această ,,pildă de viață” care mi-a pus 

Jertfa iubirii
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în față un mare semn de întrebare: Oare ce sau cât sunt dispus să sacrific pe altarul 
iubirii?  

Un cuplu împlinea cincizeci de ani de viață conjugală. În ziua aniversării, soția a 
copt o pâiniță în tavă așa cum obișnuia în fiecare dimineață. La micul dejun a tăiat 
pâinea în lung, a uns amândouă jumătățile cu unt și se pregătea să-i dea soțului, ca 
de obicei, partea de deasupra cea frumos rumenită.  

La jumătatea drumului, mâna i s-a oprit căci s-a gândit: ,,În această zi, când se 
împlinesc cincizeci de ani de când suntem împreună, vreau să mănânc și eu partea 
de deasupra a pâiniței, că și eu am fost o soție bună, credincioasă, avem împreună 
copii minunați și chiar am ținut casa în rânduială deplină”... și i-a dat soțului partea 
de jos a pâiniței - lucru pe care nu și-l îngăduise niciodată în cei cincizeci de ani 
petrecuți împreună. Soțul a luat bucata de pâine, a stat preț de câteva secunde cu 
privirea în pământ și cu lacrimi în ochi a zis:  

- Ce dar neprețuit mi-ai făcut astăzi! Din copilărie îmi place cel mai mult partea 
de jos a pâinii, pentru că este mai bine prăjită, mai crocantă și mult mai gustoasă, 
dar întotdeauna am socotit că ea ți se cuvine ție, soția mea iubită! 

Oare ce poate fi mai frumos, mai înălțător și mai nobil decât să rupi de la tine 
plăcerea ta și să o dăruiești necondiționat persoanei iubite?

Vreau să vă spun că mult timp am rămas cu mintea la ei, pentru că, în câteva 
cuvinte, în câteva clipe care au trecut ca fulgerul, mi-au arătat ce înseamnă să 
cunoști un om, ce înseamnă să iubești. Nu mi-au spus nimic, nu îi cunosc (deși 
aș da orice să cunosc asemenea oameni), nu au vorbit ore întregi despre iubirea 
adevărată și nici nu au strigat în gura mare despre ce înseamnă iubirea și de cât 
timp ai nevoie pentru a intra în posesia ei. Nu. Doar au comunicat în modul lor, 
plin de iubire, ca în urmă cu cincizeci de ani, când s-au cunoscut. 

În liceu, un profesor de filosofie ne spunea că, pentru a cunoaște un om trebuie 
să mănânci împreună cu el un sac cu sare. Bineînțeles, nu trebuie să ne apucăm de 
mâncat sare, dar acest ,,sac cu sare” nu reprezintă altceva decât o viață de om, o 
viață petrecută alături de cel care ți-a fost sortit. În tinerețe, consideram că o floare 
dăruită reprezintă sentimentul meu de afecțiune față de persoana iubită, dar anii 
vieții m-au învățat că liantul relației nu este floarea, inelul sau cadoul oferit. Chiar 
și colegul din exemplul de mai sus a oferit o floare sau alte atenții asemănătoare și 
sunt convins că atunci, cândva, le-a oferit din toată dragostea sa! 

Cred că puțini sunt cei care trăiesc cu adevărat această stare, unii o caută și o vor 
căuta până când o vor găsi, dar cei mai mulți nu o vor găsi niciodată. 

Pentru a înțelege de ce nu suntem cu adevărat fericiți nici atunci când credem 
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că iubim, voi încerca să evidențiez diferența dintre ,,a iubi” și ,,sunt îndrăgostit”. 
Personal, nu știu de ce s-a pus accentul în literatura noastră pe cuvântul ,,dragoste” - 
chiar și în imnul dragostei scris de Sfântul Apostol Pavel - dar, în Sfânta Evanghelie 
se vorbește numai de ,,iubire” și nu de ,,dragoste”. Probabil că ,,dragostea” exprimă 
starea lumească, iar ,,iubirea” pe cea dumnezeiască. 

Am ajuns la credința că, în viața trăită de zi cu zi, iubirea înseamnă libertate, 
pe când dragostea înseamnă de multe ori dependență. De aceea mulți oameni sunt 
distruși din toate punctele de vedere după o despărțire sau o relație eșuată. Într-
adevăr, suferă și cel ce iubește, însă acesta mai mult ca sigur se va retrage pentru 
binele celuilalt. Este firesc ca o relație să înceapă când te simți legat de celălalt, 
te simți atras de ceea ce-ți place, pentru că iubirea este sinceră și onestă, pe când 
dragostea încearcă să folosească orice mijloc spre a-și atinge scopul! 

Iubirea înseamnă jertfă! Se jertfește fără să simtă că face un sacrificiu, este gest 
firesc atunci când iubești, pe când dragostea cere celuilalt să se jertfească. Sfântul 
Apostol Pavel spune: ,,Iubirea nu caută la ale sale” (1 Cor. 13,5). Bătrânul din 
povestea mea, timp de cincizeci de ani s-a considerat nevrednic să mănânce ceea 
ce îndrăgise din copilărie, oferind necondiționat tot ceea ce el prețuia mai mult, 
soției sale. Soția, asemenea soțului ei, a considerat că nu este vrednică de a avea 
pentru ea partea cea mai frumos rumenită a pâinii. Și, sunt convins că niciodată 
nu și-ar fi luat fiecare partea pe care o dorea, dacă Harul Duhului Sfânt nu i-ar fi 
îndemnat să schimbe între ei măcar o dată feliile de pâine!

Sunt convins că iubirea nu are limite, pe când dragostea - conștient sau inconștient 
- condiționează, trăind cu gândul ,,iubesc dacă mă iubești, iar dacă nu mă iubești 
sau dacă mă respingi te urăsc!”. Dragostea este pretențioasă, mereu nemulțumită; 
în iubire, și cel mai mic lucru sau gest oferit este cel mai mare dar. În dragoste este 
obișnuit sentimentul golului, al lipsei; însă atunci când iubești, te simți împlinit, 
pentru simplul fapt ,,că iubești!”. Dacă eu te iubesc, înseamnă că ești în inima mea, 
înseamnă că trăiești în mine și pentru mine aceasta este mai mult decât suficient. 
Abia atunci când voi auzi ecoul iubirii mele, pot spune că sunt fericit.

Dacă îmi permiteți, aș spune că iubirea cuprinde tot ce o înconjoară, dragostea 
,,vede” doar ce-i lipsește.

În limba greacă (din câte știu), cuvântul ,,iubesc” se spune Α Γ Α Π Α Ω (agapao), 
deci numai când iubesc, ajung să cuprind cu inima mea pe Domnul Hristos care 
este ,,A” și ,,Ω”.

Iubirea trăiește în veșnicie, pe când dragostea are termen de valabilitate. Atunci 
când iubești nu mai ești supus legilor lumești, evadezi și te înalți cu puterea ce ți se 
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dăruiește. Este la fel de necesară ca aerul, este piatra de temelie a unei căsnicii ce 
va învinge toate ispitele și greutățile întâmpinate. Este începutul relației ce trebuie 
să existe între noi și Domnul Hristos, căci nu putem trăi altfel plinătatea iubirii Lui 
pe acest pământ. 

Iubirea este pentru toți, se revarsă ca o ploaie binecuvântată ce cade peste noi 
toți, vrednici sau nevrednici. Dragostea cere exclusivitate și în cazurile nefericite 
se transformă într-o gelozie sufocantă.  

Îndemnul ,,Iubește!” este chemarea omului de a se lupta cu cel mai mare și cel 
mai periculos dușman: mândria! Niciodată nu este mai alimentat egoismul nostru, 
ca atunci când suntem doar îndrăgostiți. Numai dragostea care are puterea de a se 
transforma în iubire va învinge timpul, egoismul și iubirea de sine. 

În încheiere, vreau să vă asigur că nu există lucru mai firesc și mai binecuvântat 
de Dumnezeu ca ,,a iubi”, căci iubirea înseamnă plinătate, frumusețe și viață la 
superlativ. Cred că am fost creați din iubire și ne desăvârșim în iubire. Nu este 
păcat să iubesc, ci să nu iubesc! Dar trebuie să iubesc omul, nu fapta sau dorința. 
Trebuie să iubesc frumusețea și gingășia sufletului ce-și dorește să fie iubit, ce 
așteaptă să fie iubit și să fiu gata oricând să jertfesc bucata mea de pâine pe altarul 
iubirii!

Eugen Antohi - Parohia Sf. Vasile Tătăraşi
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Se spune că, odată, Sf. Petru ceru voie 
de la Dumnezeu să coboare pe pământ, 

în timpul câșlegilor de toamnă (15 aug. - 15 nov.) 
să petreacă împreună cu prietenii. Și Dumnezeu îl 
învoi pentru o săptămână, dar Sf. Petru se simți atât 
de bine pe pământ că se întoarse în cer după o lună. 
Dumnezeu îi ieși în cale și-l întrebă de ce a zăbovit 
atât de mult pe pământ.

- Atotputernice Doamne, am petrecut de minune: 
mâncare bună, vin ales, fructe din belșug, veselie, 
cântece și jocuri populare, că mai - mai să uit de 
Raiul ceresc și să rămân în raiul pământesc.

- Bine Petre, dar lumea în bunăstarea și veselia pe care le-am dăruit-o, se gândeau 
și se rugau la Mine?

- Slăvite Doamne, cât de mult am umblat, nimeni nu-și amintea de Tine și nu se ruga 
către Creatorul tuturor, decât numai o bătrânică căreia-i luase casa foc și nădăjduia în 
mila Ta.

- Bine Petre, du-te și vezi ce mai este prin Rai și fă ordine.
Pe la câșlegile de primăvară (de la Paști până la Duminica tuturor sfinților), Sf. 

Petru ceru din nou voie să coboare pe pământ și Milostivul îl învoi pentru o lună, așa 
cum ceruse Petru.

Ajuns pe pământ, Sf. Petru se gândea: „Hei, să vezi ce-am să petrec acum măcar 2-3 
luni de zile cu prietenii, căci Domnul e Bun și mă iartă”. Dar ce să vezi?! Pe pământ 
era foamete, boală, beții, bătăi și neînțelegeri, încât majoritatea oamenilor stăteau în 
casă în plânsete, suspine și jale.

Amărât, Sf. Petru se întoarse fuguța în cer și se întâlni cu Atotputernicul, care-i zise: 
- Ce veniși, Petre, așa de curând, nu mai e bine pe pământ?!
Și Sf. Petru îi spuse ce întâlnise la tot pasul pe pământ.
- Acum se gândesc oamenii la Mine, zise Domnul.
- Toată lumea se gândește și se roagă la Tine, Doamne, cu supunere și teamă, ca să 

oprești mânia asupra lor.
- Ascultă, Petre, și ține minte cuvintele Mele: Dacă le dau pământenilor pace, 

sănătate și bucate, ei uită de Mine și uită să facă fapte bune. Iată de ce, din când în 
când, trebuie să le trimit secetă, foamete, neînțelegeri, război și altele, ca să se căiască, 
să privească spre Mine și să se ostenească să facă la tot pasul numai binele.

Sursa: Istorioare morale/ pr. Valeriu Dobrescu. - Bacău: Babei, 2011

Cu gândul la Dumnezeu
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Dumnezeu răspunde omului credincios

Se povestește că o femeie era foarte bolnavă și avea nevoie urgentă de 
un medicament. Era departe de orice farmacie și era iarnă. Farmacia 

era în satul vecin. Avea o fetiță de vârstă școlară și nu avea altceva de făcut decât 
s-o trimită pe fetiță să meargă până la farmacie să ceară picăturile de care avea 
nevoie. Fetița se încumetă să plece. Ajunse la farmacist și acesta, care știa boala 
femeii, îi dădu fetiței o sticluță cu picături. Fetița plecă în fugă.

După câteva clipe, farmacistul, bătrân și cu vederea slabă, controlă mai atent 
locul de unde luase sticluța. Constată că în loc să-i dea medicamentul pentru 
boala de inimă a femeii, îi dăduse o sticluță cu otravă. Pe fetiță n-o mai putea 
ajunge. Căzu în genunchi și se rugă. Ceru doar un singur lucru: „Doamne, fă o 
minune! Să nu ajungă fetița acasă!”.

Cererea lui era dreaptă și fu puternică. Încă aflându-se în rugăciune, auzi ușa 
deschizându-se și o văzu pe fetiță intrând în farmacie: „Domnule, alergând am 
căzut și am spart sticluța, iertați-mă, dar dați-mi altă sticluță. Altfel, mama va 
muri!”. Fetița plângea, zdrobită de părere de rău. Farmacistul începu să plângă de 
bucurie și emoție. Îi mulțumi lui Dumnezeu. Era în afară de orice îndoială că i se 
răspunsese la rugăciune.

Sursa: www.altarulcredintei.md
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Strofe pentru suflet
Întrupare

Din slava Ta cerească Te coboară,
Spre Bethleemul sufletului meu
Și-n staulul smereniei, Fecioară,
Intrând, să naști pe unul Dumnezeu.

Să-L înfășori în cântece de slavă,
Ca-n scutece subțiri de bumbăcel;
Și ca-ntr-o iesle plină de otavă,
În pacea Duhului să-L culci pe El.

Pleca-vor magii, soli din altă zare,
Călăuziți de focul alb de stea,
S-aducă nou prinos de închinare,
La staulul smereniei, Doamna mea.

Ci eu voi pune-n mâna lor bătrână
Tot aurul cuvântului isteț;
Voi făuri din versul meu, Stăpână,
În jarul gândului comori de preț.

Căldura rugăciunilor de seară
Va-nfierbânta cădelnițele reci:
Tămâia magilor va arde iară,
Cu fum de proslăvire până-n veci.

Și ca să fie plină dăruirea,
Voi presăra în visteria lor,
Cu boabele de smirnă grea, iubirea,
Cea fără de prihană și cu dor.

Știu că nu-s vrednică, Fecioară,
Să-ți fiu în noapte acoperământ;
Ci-n mila Ta din ceruri Te coboară,

Să naști în duhul meu pe unul Sfânt.
Autor: Zorica Latcu

Liturghie
(20 mai 2016)

Învierea Ta cea sfântă
Lăuda-vom noi în veci!
Tu, lăsându-Ți coasta frântă,
Tot păcatul, azi, ni-l ștergi.

Scumpul sânge-n vas se varsă,
Ne deschide ușa Ta
Și ne scoate din crevasă;
Frigul nu-l putem răbda,

Căci suntem închiși în hăul
Sufletelor noastre reci;
Întunericu-i călăul,
Diavolii – stăpâni în „beci”.

Tu ne ești Lumină Sfântă,
Ești scăparea din infern
Și nădejdea ce-nfierbântă
Gheața și-anii ce se cern...
Autor: Adrian Irașoc
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Cine poate primi Taina Botezului?

Taina Botezului poate fi primită de către orice om, indiferent de vârstă (fie 
prunc, fie adult), care n-a mai fost botezat odată cu botezul creștin valid; 

de exemplu, când e vorba de adulți, orice necreștin (evreu sau păgân), precum și 
membrii confesiunilor și ai sectelor creștine care nu recunosc botezul sau care nu 
cred în Sfânta Treime (în vechime, de exemplu, adepții lui Pavel de Samosata, 
astăzi socinienii și unitarienii). Toți aceștia, înainte de a fi botezați, trebuie să fie 
catehizați sau instruiți în credința ortodoxă.

Biserica Ortodoxă recunoaște și botezul confesiunilor neortodoxe, dacă el 
îndeplinește condiția fundamentală, adică dacă e făcut în numele Sfintei Treimi.

De aceea, foștii apostați de la Ortodoxie (cei care s-au lepădat de numele lui 
Hristos), precum și membrii sectelor care recunosc botezul ca taină și îl săvârșesc 
în numele Sfintei Treimi, dacă revin la dreapta credință, sunt reprimiți numai prin 
ungerea cu Sfântul Mir. Tot așa sunt primiți protestanții, adică luteranii și calvinii, 
precum și romano-catolicii și armenii, în cazul în care n-au primit Mirungerea în 
Biserica lor.

Adulții lipsiți de minte, dacă sunt așa din naștere, sunt considerați ca niște 
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prunci în vârstă și pot fi botezați, iar dacă au devenit așa la vârstă înaintată, pot fi 
de asemenea botezați, dacă în momentele de luciditate sau înainte de nebunie și-au 
exprimat dorința de a primi botezul.

Pruncii care s-au născut morți nu pot fi botezați, dar se dă mamelor lor canon de 
pocăință, dacă lucrul s-a întâmplat din vina lor; este interzis, de asemenea, botezul 
copiilor morți fără să fi fost botezați.

Cât privește copiii părăsiți (lepădați sau găsiți), despre care nu se știe dacă au 
fost botezați sau nu, aceștia se botează negreșit, pentru ca nu cumva să rămână 
nebotezați.

În ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească primitorii 
botezului, se cere de la cei vârstnici: dorința de a primi botezul, credință, pocăință 
și cunoașterea elementară a adevărurilor de credință. La prunci, pentru îndeplinirea 
acestor condiții mărturisesc și garantează nașii.

Sursa: www.doxologia.ro (Pr. Ene Braniste, Liturgica specială, EIBMBOR, pp. 397-398)

„Așa cum suntem botezați, la fel ne dedicăm credinței noastre. Așa cum 
ne dedicăm credinței noastre, la fel ne oferim rugăciunea. Așa cum botezul 
ne-a fost dăruit de Mântuitor, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului 
Duh, la fel, în conformitate cu botezul nostru, facem confesiunea crezului 
și închinăm imnurile de slavă potrivit crezului nostru.”
Sfântul Vasile cel Mare

„Și apropiindu-se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în 
cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-
le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”
Evanghelia după Matei, 28: 18-19

„Și le-a zis: Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată 
făptura. Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede 
se va osândi.”
Evanghelia după Marcu, 15:15-16
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Conform rânduielii din Minei, această slujbă poate fi săvârșită de trei ori: la 
sfârșitul Sfintei Liturghii din ajunul sărbătorii Bobotezei, după terminarea 

slujbei Utreniei și după săvârșirea Sfintei Liturghii din ziua praznicului Epifaniei.
După tradiție, timp de opt zile, credincioșii pot lua Agheasma Mare dimineața, 

pe nemâncate, după ce s-au închinat, și pot stropi cu ea casa, țarina - pentru buna 
rodire, animalele din gospodărie și fântânile.

Există, de asemenea, în popor, și tradiția conform căreia nu trebuie să folosim 
apă pentru a spăla și a ne spăla în această perioadă, având în vedere că „firea apelor 
se schimbă”, după cum citim în stihirile din cadrul slujbei și că, mai demult, slujba 
se făcea la marginea râurilor sau a lacurilor, așa cum se mai întâmplă și astăzi în 
unele locuri.

Sigur că, în această perioadă credincioșii trebuie să aibă o cuviință aparte, însă 
e bine să conștientizăm că slujba, săvârșindu-se în curtea bisericii, nu sfințește 
apa din mări sau pâraie, ci doar cea asupra căreia se oficiază slujba propriu-zisă. 
Astfel, putem folosi apa în scopuri casnice începând cu ziua de 8 ianuarie, adică 
după Botezul Domnului și Soborul Sfântului Ioan Botezătorul.

Sursa: www.doxologia.ro

Este păcat ca, după Bobotează, să folosim apa în scopuri casnice?



Nr. 2 (28)           Februarie 2019

11

Dăm bani copiilor, dar la biserică nu-i ducem…

Dăm bani și ne preocupăm să le asigurăm o bună educație laică, 
lumească, și, de asemenea, să treacă cu bine prin stagiul militar. 

Apelăm la prieteni și alergăm încoace si încolo pentru asta, dar nu facem absolut 
nimic ca să-i ajutăm să fie prețuiți și de Împăratul îngerilor.

Le permitem să meargă la spectacole, dar niciodată nu-i obligăm să meargă la 
biserică. Și, chiar dacă-i facem să vină o dată sau de două ori, ei vin și-și pierd 
timpul, fără niciun rost sau vin ca să se distreze, fără să înțeleagă ce se întâmplă 
acolo.

Nu așa ar trebui să se întâmple. Ar trebui să fie ca atunci când îi trimitem la 
școală și ei știu că au răspunderi: să învețe și să-și facă lecțiile. Așa ar trebui să 
meargă și la biserică, ca la școală. Noi trebuie să-i ducem, nu să-i lăsăm pe mâna 
altora. Să mergem împreună și să ascultăm împreună slujba și apoi să le cerem 
să-și amintească ce au auzit și ce au învățat.

Numai așa îi vom putea corecta ușor și pe nesimțite. 
Dacă și acasă copiii vă aud tot timpul discutând ca niște creștini cu frica lui 

Dumnezeu și le dați sfaturi bune, aceste semințe vor da curând un rod bogat.
Sursa: Sfântul Ioan Gură de Aur  - Părinți, copii şi creșterea lor – fragment                                                                          
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O inimă mare

În urmă cu câțiva ani ne aflam într-un pelerinaj pe la mănăstirile din țară, 
coordonatorul evenimentului fiind un tânăr teolog, Andrei.

O asemenea deplasare, oricât de bună ar fi fost planificarea, poate avea un 
eveniment neprevăzut oricând și solicită o atenție permanentă, precum și un mare 
efort organizatoric.

La un moment dat, m-am întrebat cu voce tare cum acest tânăr minunat își poate 
face timp să discute cu fiecare pelerin, când are atât de multe probleme de rezolvat. 

Răspunsul a venit prompt de la o doamnă de spirit: ,,Pentru că are o inimă 
mare!”.

Îl slăvim și Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne dea printre noi cât mai mulți 
oameni cu o asemenea inimă mare! Amin.

dr. Alexandru Florentin Iliescu - Parohia Sf .Vasile Tătărași
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Ce căutăm noi în lumea aceasta? Căutăm slava care trece și nu-i rămâne nici 
urma?

Desfrânarea, plăcerea, păcatul? O clipă durează și după aceea urmează nu 
fericire, ci durere, rușine, amar. Plata păcatului este moartea. Căutăm bogăție 
și fericire, dar suntem nefericiți, fiindcă bogăția nu este acolo unde o căutăm. 
Adevărata bogăție este lumina lui Dumnezeu, iar fericirea n-o poți afla decât 
în facerea de bine. Folosește-ți darurile spre a face bine celor de lângă tine! 
Dumnezeu nu este zgârcit cu nimeni. El împarte daruri tuturor. Unul are talantul 
cântării, altul al înțelepciunii, altul în forță fizică, altul are darul de a picta, altul 
darul de a scrie sau de a vorbi. Fericit este acela care, folosind darul pe care îl are, 
izbutește să aducă un suflet la Hristos. Aceluia i se vor acoperi mulțime de păcate. 
Aceasta și este, de fapt, esența creștinismului: a te dărui și a dărui neîncetat altora 
lumină, pace și bucurie.

Extras din: Lacrimă și har. Preotul martir Constantin Sârbu, Editura Bonifaciu, 2011, p.208

Ce căutăm noi în lumea aceasta?
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Întâmpinarea Domnului este prăznuită la 
40 de zile de la nașterea lui Hristos, pe 

2 februarie. Mântuitorul este dus la Templu de 
Fecioara Maria și dreptul Iosif pentru împlinirea 
Legii, care prevedea ca orice întâi născut de parte 
bărbătească să fie afierosit lui Dumnezeu în a 40-a 
zi de la naștere. În acest moment se făcea și curățirea 
mamei. 

În Templu sunt întâmpinați de dreptul Simeon 
și de proorocița Ana. Potrivit Tradiției, dreptul 
Simeon a făcut parte din traducătorii Pentateuhului din limba ebraică în greacă. În 
momentul în care a ajuns la textul „Iată Fecioara va lua în pântece și va naște fiu”, 
a înlocuit termenul „fecioară” cu „femeie”. Pentru necredința sa, Dumnezeu i-a 
făgăduit că nu o să moară până nu va vedea pe Mesia născut din Fecioara (Luca 
2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă așteptarea împlinirii profețiilor. În 
momentul în care acesta Îl ia în brațe pe Hristos, rostește: „Acum slobozește 
(eliberează) pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii 
mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre 
descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel” (Luca 2, 29-32). Simeon 
cere a fi eliberat nu pentru că era plictisit sau obosit, ci pentru că era împlinit. Din 
cântările specifice acestei sărbători aflăm că el pleacă spre a vesti și morților că 
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat.

Părintele Teofil Părâian spune că „noi suntem mai avantajați decât dreptul 
Simeon, pentru că putem să-L primim pe Hristos în ființa noastră și să-L purtăm în 
noi nu numai câteva clipe, ci o viață întreagă și chiar o veșnicie întreagă”.

Proorocița Ana simbolizează Legea și Proorocii, cele care se vor împlini în 
persoana lui Hristos.

Sursa: www.crestinortodox.ro

Întâmpinarea Domnului
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Întâia și a doua aflare a capului Sfântului 
Prooroc Ioan Botezătorul este sărbătorită 

pe 24 februarie. Din Sfânta Evanghelie cunoaștem 
că Irod, la un ospăț prilejuit de sărbătorirea 
zilei sale de naștere, a poruncit tăierea capului 
Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. 
Pentru că se temea că Botezătorul ar putea învia 
dacă trupul ar fi fost îngropat alături de cap, Irod 
nu a dat ucenicilor decât trupul Sfântului, care a 
fost îngropat în Sevastia. Capul a fost îngropat de 
Irodiada în curtea sa, la mare adâncime.

Potrivit tradiției, Sfânta Ioana, femeia dregătorului lui Irod, este cea care a luat 
capul Sfântului Ioan Botezătorul din curtea Irodiadei și l-a îngropat la Ierusalim, 
în muntele Eleonului, într-un vas de lut. Aceasta e socotită cea dintâi aflare 
a sfântului cap. După un timp, un proprietar bogat și slăvit a crezut în Hristos 
și lepădând poziția socială și toată deșertăciunea acestei lumi, s-a făcut monah 
luându-și numele de Inochentie. Ca monah, el s-a sălășluit chiar la locul unde se 
afla îngropat capul Botezătorului Ioan. Dorind să-și zidească o chilie, el a săpat 
adânc și a descoperit un vas de pământ în care se afla un cap, ce prin descoperire 
dumnezeiască a aflat că este al lui Ioan Botezătorul. El a cinstit cu evlavie acele 
sfinte moaște, apoi le-a îngropat la loc acolo unde le-a găsit.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost prezent aici până în vremea Sfinților 
Împărați Constantin și Elena, când, prin doi monahi, cinstitul cap a ajuns la 
Emesa, în Siria, la un olar. În anul 453, episcopul Uranie al Emesei, l-a așezat 
în biserica din această cetate. Aceasta este socotită a doua aflare a cinstitului cap 
al Botezătorului. Amintim că în timpul luptei împotriva sfintelor icoane, capul 
Sfântului Ioan a fost îngropat la Comane, de unde a fost adus în Constantinopol, 
de către Sfântul Ignatie (860), în vremea împăratului Mihail. Aceasta este cea de-a 
treia și cea din urmă aflare a cinstitului cap.

În timpul cruciadelor, latinii au luat din Constantinopol, în anul 1204, o parte din 
capul Sfântului Ioan Botezătorul și l-au dus în Franța, așezându-l într-o biserică 
din Amiens, unde se află și astăzi.

Sursa: www.crestinortodox.ro

Întâia și a doua aflare a capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul
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Calendar creștin ortodox - Februarie 2019

1 V Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Perpetua şi Felicitas
2 S (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil
3 D Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana

Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 3, 
voscr. 3

4 L Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
5 M Sf. Mc. Agata şi Teodula
6 M Sf. Vucol, Ep. Smirnei; Sf. Mc. Iulian, Fausat, Evilasie şi Maxim; Cuv. Varsanufie cel Mare
7 J Sf. Partenie, Ep. Lampsacului; Cuv. Luca; Sf. 1003 Mc. din Nicomidia
8 V Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria

9 S Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării 
Domnului)

10 D † Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 
21-28; glas 4, voscr. 4
11 L Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, Ep. Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12 M Sf. Meletie, Arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc.Hristea
13 M Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila
14 J Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
15 V Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Cuv. Eusebiu
16 S Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv. Flavian
17 D Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria (Începutul Triodului)

Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca 
XVIII, 10-14; glas 5, voscr. 5
18 L Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
19 M Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie
20 M Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Cuv. Visarion
21 J Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei
22 V Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu 
23 S † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Cuv. Gorgonia
24 D †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului

Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; 
glas 6, voscr. 6
25 L Sf. Tarasie, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie
26 M Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor
27 M Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu

28 J † Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfinţit Mc. 
Nestor



Program liturgic
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Luni
08:00 - 16:00
Program administrativ (Birou)

Marţi
11:00 – 15:00
Vizită / Consiliere pastorală
16:30 - 18:30
Cateheză terapeutică
18:30 - 19:30
Grup suport AA

Miercuri
11:00 - 17:00
Vizită / Consiliere pastorală
18:00 - 19:00
ACA (Adulții Copii ai Alcoolicilor)

Joi
11:00 – 15:00
Vizită / Consiliere pastorală
16:30 - 18:30

Acatist şi Cateheză terapeutică
18:30 - 19:30
Grup suport AA

Vineri
09:00 - 10:30 - Sf. Maslu
10:30 - Sf. Spovedanie
18:00 - 19:00
Grup de sprijin AL-ANON

Sâmbătă
08:00 - 12:00
Pomenirea celor adormiţi
16:00 - 16:45 - Vecernia
16:45 - Sf. Spovedanie

Duminică
08:00 - 12:00
Utrenia, Sfânta Liturghie
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