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Apare cu binecuvântarea I.P.S. Teofan - Mitropolitul Moldovei și Bucovinei



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”.

TTTTTTTT

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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Dacă în ultima perioadă 
am tot scris despre ceea 

ce mă înconjoară, având ca subiect 
fapte și întâmplări cotidiene, acum mi-
am propus să meditez sau - poate mai 
bine spus - să îmi fac o retrospectivă 
asupra celor făcute și nefăcute. Dacă 
încep cu începutul, prin anul 2006 mi-
am stabilit locuința în apropierea Bisericii „Sfântul Vasile” din cartierul Tătărași, 
moștenind locul unde au trăit bunicii mei și bineînțeles locul unde am petrecut 
cei mai frumoși ani ai copilăriei mele. Chiar dacă în anii copilăriei și în perioada 
primei tinereți nu am fost „dus prea des la biserică”, momentul în care, ajuns la 
maturitate, am conștientizat că trebuie să se întâmple o schimbare în viața mea, a 
fost, dacă pot să spun, prima mea chemare, primul meu pas către Domnul Hristos. 
Mă încearcă și acum un sentiment ciudat când îmi aduc aminte de clipa în care am 
intrat pentru prima dată în biserica parohiei, pe care pot spune cu mâna pe inimă 
că am ajuns să o îndrăgesc și cât de impresionat am fost de atmosfera smerită și 
frumos mirositoare a unei rugăciuni ce se înălța pioasă către tronul ceresc. Îmi 
revine în amintire imaginea când părintele cu părul alb își înălța mâinile către cer 
invocând Harul Duhului Sfânt: „Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească și 
fără de sânge și Te chemăm, Te rugăm și cu umilință la Tine cădem: trimite Duhul 
Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce-Ți sunt puse înainte.”. Nu pot 
spune că am înțeles atunci semnificația ecteniei, dar a fost suficient să aprindă o 
scânteie undeva înlăuntrul meu. Cât de pustiu și gol era sufletul meu în acele clipe, 
văzând preotul căzând în genunchi la rugăciune în fața Sfintei Mese, am simțit că 
mă prăbușesc, nu știu…este ceva ce nu pot explica acum în cuvinte! 

Cred că acesta a fost momentul în care, după îndemnul sufletului: „vino și vezi”, 
am putut spune ca Sfântul Apostol Filip: „L-am aflat pe Acela despre Care au scris 
Moise în lege și profeții, pe Iisus!” (Ioan 1, 45). Din clipa aceea, asemenea unui 
burete pe care, dacă îl cufunzi într-un pahar cu apă - o va absorbi pe toată - așa 
și eu (la început involuntar) am sorbit fiecare gest, fiecare cuvânt al părintelui, 
motivat fiind de golul care exista în sufletul meu. Era ceva nou, așternut parcă pe 
o foaie albă de hârtie...

Prima mea chemare
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Cât de fericit este cel ce a cunoscut pe Domnul Hristos în viața aceasta! Fericirea 
este însă o stare vie precum sufletul, rugăciunea sau credința, căci izvorăște din 
iubire și se desăvârșește în comuniune. 

Dar, ca să nu mă abat de la ceea ce mi-am propus, să rămânem la chemare. Oare 
noi nu suntem chemați astăzi să-L cunoaștem pe Domnul Hristos? Spun „astăzi”, 
pentru că astăzi este ziua (timpul) omului creștin. Sunt convins că mulți dintre 
noi, cei ce trecem pragul bisericii, suntem adesea încredințați că odată ce intrăm 
în Casa Lui suntem părtași tuturor binecuvântărilor, însă de cele mai multe ori 
rămânem departe cu inima de Dumnezeu-Tatăl, chiar dacă avem posibilitatea să 
Îl cunoaștem prin Fiul. Chiar dacă am traversat o perioadă dificilă și mulți dintre 
noi își dau cu părerea admițând sau judecând pronia lui Dumnezeu, trebuie să 
înțelegem că Domnul Hristos este prezent în lume, este printre noi, dar mai mult 
decât atât, și astăzi putem sta la Cina cea de Taină împreună cu El! Dar de fiecare 
dată suntem „copleșiți” de nevrednicia noastră și căutăm scuze să nu ne împărtășim 
la Cina Lui! La fiecare Sfântă Liturghie suntem chemați „cu frică de Dumnezeu, 
cu credință și cu dragoste, apropiați-vă”, iar noi rămânem cu capul plecat. 

Să nu ascultăm de cei resemnați, în sufletele cărora a murit credința și nădejdea. 
Cât despre chemarea lăuntrică, cred că e o taină, iar taina se trăiește în tăcere, 
departe de ochii lumii. Ne încântăm de vorbele noastre, dar uităm că inima trebuie 
curățită de patimi, pentru a auzi în adâncul cugetului glasul lui Dumnezeu. Marea 
dramă a vieții omului, și deopotrivă împlinirea lui, nu se petrece în afară, ci 
înlăuntrul inimii. Iar cele mai importante și de durată victorii sunt cele pe care 
le câștigăm în inimă. Sunt convins că toți avem câte o patimă (sau mai multe), 
iar patima e o boală a sufletului care întunecă rațiunea. Omul bolnav sufletește 
se raportează la adevăr într-un mod strâmb, adică simte, gândește, vorbește și 
acționează prin prisma patimii sale de căpătâi. I se pare că e liber și lasă impresia 
în jur că trăiește viața din plin. De fapt, e un „mort în viață”, pentru că doar patima 
în sine (curvia, beția, îmbuibarea, invidia, ura, lenea, indiferența, mândria, slava 
deșartă, egoismul, nerecunoștința etc.) îi dă falsul sentiment că e viu. 

De multe ori, ne vine gândul că nu suntem vrednici, deci în starea în care ne aflăm 
nu putem îndrăzni; nu suntem pregătiți, din mai multe „binecuvântate” motive; 
sau nu ni se permite din pricina canonului primit pentru păcatele făcute. Asta nu 
înseamnă că nu trebuie să ne străduim după puterea noastră să ne învrednicim, 
căci, fiecare dintre noi prin părintele duhovnic putem să înmulțim talantul primit. 
Canonul primit la spovedanie nu face altceva decât să ne trezească la realitatea 
însemnătății pe care o au Sfintele Taine.   
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Anii au trecut, dar acum, când biserica a devenit ca o a doua casă pentru mine, 
pot spune că fiecare mărturisire, fiecare clipă alături de Domnul Hristos, este o 
taină personală aproape imposibil de descris în cuvinte. Nu pot generaliza, însă 
pot sublinia faptul că Sfânta Împărtășanie, adică Trupul și Sângele lui Hristos, este 
medicament, nicidecum „o încununare” sau „un premiu” pentru creștinul râvnitor 
și postitor, rugător și nevoitor. Este un „Medicament Sfânt” și ca orice medicament, 
se ia atunci când ești bolnav, nu când ești sănătos! Așa cum nu mergi la doctor 
când te simți bine, tot așa și la duhovnic mergi atunci când vrei să alungi puterea 
păcatului deasupra ta; și singurul „întăritor” este Trupul și Sângele Mântuitorului. 
Important este să nu pierdem acest sentiment de păcătoșenie (de om bolnav), căci 
toate celelalte care ne sunt de folos și spre mântuirea sufletului le va așeza Domnul 
în calea noastră. 

Venind la biserică, nu numai că am ocazia de a-L cunoaște personal pe Domnul 
Hristos, precum Natanael la îndemnul lui Filip, ci contactul este și profund, pentru 
că Hristos pătrunde în toată ființa mea vindecându-o și sfințindu-o prin unirea 
cu El. Trebuie să mărturisesc că, de câte ori aștern pe hârtie gândurile ce-mi vin 
de-a valma uneori, mă gândesc la sfinții apostoli care, oameni simpli fiind, nu au 
mutat munții din loc ci, mai mult decât atât au făcut - au schimbat destinele și au 
modelat sufletele celor cărora li s-au adresat. Oare eu, prin gândurile mele, voi 
reuși vreodată să răscolesc măcar cenușa care acoperă inimile împietrite? Nu știu 
aceasta, dar știu că dacă s-ar împlini cândva, ar fi fără îndoială cel mai mare dar 
(talant) pe care l-aș putea primi de la Domnul Hristos.

Chiar dacă sunt destui cei care se îndoiesc de cât de benefică poate fi întâlnirea 
în această viață (pământească) cu Domnul Hristos, pentru că așa cum spunea și 
părintele Iulian, parafrazând pe Sfântul Ciprian al Cartaginei - nu poți avea pe 
Dumnezeu drept tată dacă nu ai Biserica drept mamă - cred că ar trebui să nu 
îi lăsăm pe alții să ne omoare visele și să ne întoarcă privirea de la frumusețe, 
dragoste și armonie. Deci, să ne hrănim în continuare cu Cuvântul lui Dumnezeu 
și, în același timp, să dăruim dezinteresat și fără măsură dragoste, liniște, bucurie, 
bunătate și speranță tuturor celor ce au nevoie de ele. Și cu cât răutățile altora ne 
împresoară mai mult, să sporim în mai mult bine, umblând în lumină și adevăr, 
împăcați că trăim frumos și cu sufletul liber, nu robi și nici slugi ai patimilor și 
păcatelor, care urâțesc chipul omului atât înlăuntru cât și în afară. 

Har și bucurie! 
Eugen Antohi - Parohia Sf. Vasile Tătărași
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Să iubim un om aşa cum este el

Domnul a spus: „Să facem om, după chipul și asemănarea noastră!”. 
Nu a spus: „Să facem popoare, diversitate umană, după chipul și 

asemănarea noastră.”. Asta înseamnă că Domnul nu a pus dintru început această 
diversitate de oameni, de neamuri, ci doar a făcut pe om. Noi toți, indiferent din 
ce neam facem parte, indiferent de ce limbă vorbim, indiferent de culoarea pielii 
noastre, ne sprijinim rădăcinile pe acel unic om pe care Dumnezeu l-a creat dintru 
început. Nu ai cum să te ridici deasupra altor feluri de oameni decât tine, pentru 
că, făcând lucrul acesta, te întorci împotriva lui Dumnezeu.

De aceea, noi ar trebui să „ecologizăm” puțin mintea noastră și să vedem omul, 
înainte de orice faptă a sa. Poți încerca să-i arăți faptele și vorbele sale reprobabile, 
să-l ajuți să le îndrepte, însă nu îl desconsidera ca om, pentru că în El există sămânța 
Lui Adam, în El stă Dumnezeu.

Hristos vrea să arate că El a venit pentru tot omul de pe pământ, nu pentru 
România, despre care unii oameni cred că e superioară altor țări, prin faptul că 
deține porți energetice... nimic mai aberant, să mă iertați! Domnul s-a întrupat 
pentru tot omul!

Sfântul Sofronie de la Essex spune: „Universalismul lui Hristos nu se vede într-
un cosmopolism religios” (puțin ortodox, puțin budist, marxist, adică eu fac parte 
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din toate religiile). Hristos nu a făcut asta! El a pășit dincolo de informații, El 
a ajuns la inima omului, cu dragostea Sa, iar această dragoste nu poate fi una 
informativă.

Părintele Porfirie spunea deseori că se roagă în fiecare zi, la ora 17, pentru oamenii 
de alte credințe, oameni care încăpeau în inima lui, inima dragostei lui Hristos. 
Acest Universalism al lui Hristos se revarsă, așadar, peste oameni, însă nicidecum 
prin sincretism, ecumenism, care sunt o replică omenească a Universalismului Lui. 
Mai degrabă, încearcă să cuprinzi în rugăciunea ta, în inima ta, pe tot omul, decât 
să pozezi în omul ce îmbrățișează toate credințele. Universalismul lui Hristos se 
bazează pe rădăcinile noastre dumnezeiești – te poți ruga în inima ta pentru fiecare 
om. Nu poți însă, de exemplu, să treci pe pomelnic un om de altă credință, pentru 
că asta ar însemna să-l violentezi sufletește. Noi, în timpul Liturghiei, mărturisim 
un Crez și trecând un om de altă credință pe pomelnic, ar fi ca și cum îl obligi să 
mărturisească crezul tău.

Tare aș vrea sa înțelegem că, cel mai important lucru pe lumea aceasta este să 
putem trece peste toate vorbele, faptele, neputințele, credințele și păcatele unui om, 
pentru că însuși Domnul a făcut lucrul acesta și să ajungem să iubim un om așa 
cum este el. Atunci, iubirea noastră omenească (care se clatină cu ușurință în fața 
unor greutăți, în fața plictisului omenesc și a neputințelor) devine dumnezeiască și 
va putea depăși bariera morții.

Cunosc oameni, Slavă Domnului, care au alură de mare duhovnic, îmi vine a 
spune, și care iubesc un om exact așa cum este el, cu toate ale sale. Sunt oameni 
care, cu ușurință și iubire, se pot uita în ochii unui om și pot spune: „Văd toate 
neputințele tale, cunosc toate faptele tale, însă te iert și te iubesc din toată puterea, 
așa cum ești, pentru că asta a făcut și Dumnezeu!”.

Cunosc un astfel de om, care a dobândit o astfel de iubire dumnezeiască, 
puternică, o iubire ce traversează tot iadul celuilalt și dau Slavă Domnului pentru 
asta... Fiți binecuvântați!

Sursa: Pr. Visarion Alexa, www.doxologia.ro 

Pogorârea minții în inimă, prinosul unui suflet ales,
prin mila Domnului.

Dr. Alexandru Florentin Iliescu
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Secretul păcii în familie

Un bărbat și o femeie erau căsătoriți de peste 60 de ani. Ei împărtășeau 
totul și discutau despre orice. Nu aveau secrete unul față de celălalt, cu 

excepția unei cutii de pantofi pe care femeia o ținea pe dulapul ei de haine, și 
despre care l-a atenționat pe soțul ei să nu o deschidă sau să o întrebe vreodată.

În toți anii trăiți împreună, el nici nu s-a gândit la cutie, dar într-o zi, bătrânica 
lui soție se îmbolnăvi foarte tare, iar șansele să mai trăiască erau foarte mici. Cum 
niciodată nu se ocupase de treburile casei, bătrânelul a trecut degrabă să facă 
ordine sprijinindu-se pe ajutorul soției. A venit rândul cutiei, nu știa bine cum să 
procedeze, așa că a luat-o de pe dulap și a pus-o lângă patul bolnavei. 

Cu privirea liniștită ea i-a spus că a venit timpul să afle și el ce era în cutie. 
Când a deschis-o, în cutie erau două păpuși croșetate și o grămadă de bani. El a 
întrebat-o despre semnificația conținutului acestei cutii: „Când ne-am căsătorit, 
bunica mi-a spus că secretul păcii casei este să nu te cerți niciodată. Așa că m-a 
sfătuit ca întotdeauna când mă voi supăra pe tine, să tac și să croșetez o păpușică”.

Bătrânelul era atât de impresionat, încât abia își putea stăpâni lacrimile. Doar 
două păpuși erau în cutie! Ea fusese supărată numai de două ori în toți cei 60 de 
ani! 

- Iubito, spuse el, înțeleg existența păpușilor, dar toți acești bani?
- Oh, zise ea, aceștia sunt banii pe care i-am obținut din vânzarea păpușilor!
Sursa: Dr. Floarea Damaschin ‒ „Pacea casei în 333 de sfaturi”, Botoșani, 2010, pp. 135-136
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Strofe pentru suflet
Nu merit ce mi-ai dat

Nu merit, Doamne, cât mi-ai dat..
De-o viață-ntreagă-mi dai mereu,
Un dar e însăși viața mea, 
Un dar al Tău sunt, Doamne, eu.

Un dar e trupul ce îl mișc, 
Un dar e lumea ce-o privesc, 
Un dar e apa ce o beau, 
Un dar sunt cei ce mă iubesc, 

Un dar e aerul curat, 
Un dar e pâinea ce o frâng, 
Un dar e râsul fără griji, 
Un dar sunt clipele când plâng.. 

Nu merit, Doamne, tot ce-mi dai..
De când exist, îmi dai mereu.. 
Îmi dai lumină să Te văd, 
Să pot să cred în Dumnezeu, 

Îmi dai putere să iubesc,
Să fiu la rândul meu iubit,
Să-i fac pe alții fericiți,
Să fiu eu însumi fericit..

O, Doamne, de atâția ani
Deși nu-Ți cer, Tu tot îmi dai
Și mi-ai mai pregătit un dar:
Un locușor la Tine-n Rai,

Pe care tare mi-l doresc,
Căci vreau să fiu în veci mereu
Cu Tine, Cel ce mi Te-ai dat,

Cu Binefăcătorul meu!
Autor: Preot Sorin Croitoru

Rai și iad

În propriul nostru rai sau iad
Se-aud trăirile cum cad,
E raiul sfintelor tăceri
Sau iadul cruntelor dureri.

Avem un haos personal
Care mocnește infernal,
Dar noaptea se transformă-n zi
Doar prin lumina de-a iubi.

Și-ncerc lumina s-o măsor
Când văd o lacrimă de dor,
Mă-ntreb de unde a căzut,
Ce rai sau iad a străbătut.

Există rai și pe pământ,
Căci dragostea e lucrul sfânt
Ce poartă cel mai mare grad,
Iar lipsa ei înseamnă iad.

În propriul nostru iad sau rai
E vorba dacă ești sau ai:
E raiul de a fi iubit
Sau iadul unui trup zdrobit.

Și tot ce-avem e efemer,
Rămâne dragostea din cer,
Iar dacă-n inimă o ai
Vei ști mereu ce-nseamnă rai.
Autor: Alexandra Mihalache
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Răspuns pentru o inimă chinuită de tristețe

Scrii că te chinuie o tristețe de neînvins și inexplicabilă. Trupește ești 
sănătoasă, casa ți-e plină, dar inima îți e pustie. De fapt, inima ți-este 

plină de întristare întunecată. Te duci, din obligație, la distracții și spectacole, 
dar asta îți mărește și mai mult întristarea. Păzește-te bine, aceasta este o boală 
primejdioasă a sufletului. Ea poate să omoare sufletul cu totul. Biserica privește o 
asemenea întristare ca pe un păcat de moarte ‒ fiindcă, potrivit spuselor apostolului, 
sunt două feluri de întristare: o întristare după Dumnezeu, care aduce pocăință spre 
mântuire, și întristarea acestei lumi, care aduce moarte. La tine este ‒ e limpede ‒ 
al doilea fel de întristare.

Întristarea după Dumnezeu vine asupra omului când acesta își aduce aminte de 
păcatele sale, se căiește și strigă către Dumnezeu. Sau când cineva se întristează 
pentru păcatele altor oameni. Sau când cineva are râvnă pentru credința lui 
Dumnezeu și vede cu întristare cum oamenii cad de la credință. Dumnezeu întoarce 
această întristare în bucurie.

Așa cum îi descrie Pavel pe apostoli și pe toate adevăratele slugi ale lui Hristos, 
spunând că sunt ca niște întristați, dar care deopotrivă se veselesc. Se veselesc, 
fiindcă simt puterea și apropierea lui Dumnezeu. Și primesc mângâiere de la 
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Dumnezeu. Așa grăiește și Psalmistul: adusu-mi-am aminte de Dumnezeu și m-am 
veselit.

Întristarea sfinților seamănă cu niște nori prin care strălucește soarele mângâierii, 
iar întristarea ta seamănă cu o eclipsă de soare. Trebuie să fi avut multe ticăloșii și 
păcate mai mărunte, pe care le-ai privit ca fiind lipsite de însemnătate și nu le-ai 
mărturisit și pocăit. Ca un păienjeniș vechi, ele s-au îndesit în jurul sufletului tău 
și s-au făcut ca un cuib pentru marea întristare pe care puterea cea rea drăcească o 
întreține cu răutăcioasă bucurie în tine.

Drept aceea, cercetează-ți întreaga viață, fă-ți un examen necruțător și 
mărturisește totul la spovedanie. Prin spovedanie vei curăța și aerisi casa sufletului 
tău. Și va intra în tine aerul proaspăt și sănătos de la Duhul lui Dumnezeu. După 
aceea, începe să faci cu vitejie tot ce este bine. Începe, să zicem, cu milostenia în 
numele lui Hristos. Adu-ți aminte: în numele lui Hristos. Hristos va vedea și va 
simți asta și degrabă îți va dărui bucurie, îți va dărui bucurie negrăită, bucurie pe 
care numai El o dă și pe care nicio mâhnire ori chin ori putere drăcească nu o poate 
întuneca.

Citește Psaltirea. Aceasta este cartea pentru sufletele întristate, cartea mângâierii.
Domnul să te bucure în curând!

Sursa: Episcop Nicolae Velimirovici ‒ „Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi ‒ scrisori 
misionare”, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sofia, București, 2002, p. 17
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Ne poate abandona îngerul păzitor?

Referitor la această problemă, Origen, Fericitul Ieronim și Sfântul 
Vasile cel Mare susțin că păcatul, în formele lui supreme, poate alunga 

partenerul ceresc de lângă om, iar Sfântul Ambrozie susține că Dumnezeu ia îngerul 
de lângă cei drepți pentru a-i lăsa să lupte singuri, sporindu-și meritul. Scolastica 
însă tranșează în favoarea opiniei conform căreia îngerul nu ne părăsește niciodată, 
chiar dacă, în anumite momente, se abține să intervină. De aceea, nu trebuie să 
atribuim însoțitorului ceresc o psihologie resentimentară, de tip uman.

În ceea ce privește întrebarea dacă este îngerul stingherit de obligația de a ne 
purta de grijă, teologia pură spune că nu. Câtă vreme fac voia lui Dumnezeu, 
îngerii nu au afecte divergente și sunt deasupra oricărei forme de sentimentalism. 
Dar se vorbește totuși în Scriptură despre îngeri care se bucură (Luca 15,10) și 
despre îngeri care plâng (Isaia 33,7).

Atunci când se aduce în discuție faptul că ierarhiile cerești pot intra în conflict, așa 
cum o atestă textele sacre atunci când vorbesc despre lupta dintre îngerii națiunilor 
(al Greciei și al Persiei), nu este vorba despre o luptă dușmănoasă, ci una a zelului 
iubitor, care, neputând anticipa decizia divină (îngerii nu sunt atotștiutori), se 
dedică, în așteptare, cu toată puterea, misiunii încredințate și protejatului propriu.

Sursa: Mihai Parfeni, www.doxologia.ro 
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Viața copilului – între libertate și organizare

Părinții sunt datori să organizeze viața copilului lor în așa fel încât 
acesta, pe de o parte să simtă că este liber, iar de cealaltă parte, să aibă 

conștiința profundă că nu trebuie să facă tot ceea ce vrea. 
Nu pentru că va fi pedepsit sau amenințat, ci pentru că nu le știe pe toate, pentru 

că este posibil să facă greșeli. Trebuie să știe că există cineva care are multă 
experiență, îl iubește, îi vrea binele, îl îngrijește, îl îndrumă și îl conduce acolo 
unde trebuie să ajungă.

Pe de o parte, deci, trebuie să respectăm libertatea copilului și, pe de alta, să 
organizăm viața acestuia; când va mânca, când va dormi, când se va trezi, când 
se va juca, când va învăța. Acestea toate nu se pot întâmpla când vrea copilul, ci 
trebuie să fie programate. 

Dar trebuie să fie organizate în așa fel încât să nu fie încălcată libertatea lui, să 
nu facă obligatoriu ceea ce am programat noi. Toate trebuie să se facă în așa fel, 
încât să se vadă că toate-i slujesc copilului. 

El trebuie mai întâi să înțeleagă că aceste lucruri și programarea lor îi sunt 
folositoare, îi sunt necesare.

Sursa: Arhim. Simeon Kraiopoulos –  „Părinți și copii”, Editura Bizantină, București, 2005, 
pp. 36-37
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Credința pentru copiii de toate vârstele

Într-o mănăstire din Grecia, trăia un 
monah căruia îi spuneau „Sfoara”, 

pentru că toți spuneau că acesta nu dădea nimic, 
că era un mare zgârcit. Dar când a murit monahul 
acesta, la înmormântarea lui s-au adunat oameni 
săraci din Halchidiki, din Sfânta Maria Mare și 
din câteva sate și îl plângeau. Aceștia aveau boi 
și cărau lemne, pentru că atunci transportul se 
făcea cu boii, nu ca acum, cu mașinile.

Ce făcea sărmanul acesta? Aduna-aduna 
banii care i se dădeau pentru ascultările ce le 
făcea și când vedea pe vreun om că avea numai un bou sau îi murise boul său, îi 
cumpăra un bou. Și atunci, ca să cumperi un bou era mare lucru: costa 5000 de 
drahme... Ceilalți părinți dădeau cinci drahme la un sărac, zece la altul, douăzeci 
la altcineva, adică făceau astfel de milostenii care se vedeau.

Ale aceluia nu se vedeau deloc, pentru că nu dădea precum dădeau ceilalți, ci 
îi aduna și ajuta în ascuns, în felul acesta. Astfel, toți îi spuneau „Sfoara, Sfoara” 
și i-a rămas numele „Sfoara”, adică strâns „ca sfoara”. Și în cele din urmă, atunci 
când a murit, s-au adunat sărmanii și plângeau. „M-a mântuit!” spunea unul. „M-a 
mântuit” spunea altul. Deoarece atunci, dacă cineva avea un bou, căra lemne și își 
hrănea familia sa. Atunci părinții au rămas uimiți de faptele acestea ale monahului. 
Căci cu adevărat și acesta era rob ascuns și plăcut al lui Dumnezeu.

Povestire inclusă în cartea „Nestemate duhovnicești”, vol. I, Editura Cristimpuri, 2010

Iubirea este Dumnezeu
M-am întrebat de multe ori ce este iubirea, dar niciodată nu am putut alcătui o 

definiție care să o poată cuprinde. Voi ați reuși?
Dacă iubirea ar fi o formă de relief, ar fi probabil câmpie, pentru că aceasta este 

întinsă, mare, pașnică, liniștitoare.
Dacă iubirea ar fi o culoare, ar fi albul, pentru că albul semnifică sufletul bun și 

curat al oamenilor și pacea.

„Sfoara” cel milostiv
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Dacă ar fi o pasăre, cred că ar fi colibri. De ce tocmai ea atât de mică? Fiindcă 
este neasemuit de frumoasă, curcubeu printre păsările cerului și pentru că bate din 
aripi în ritmul unei inimi omenești.

Dacă iubirea ar fi o apă, probabil ar fi un lac cu apă lină, fiindcă acesta oglindește 
cerul și pământul cu toate viețuitoarele sale.

Dacă iubirea ar putea să însemne toate aceste lucruri și multe altele, înseamnă 
că singura definiție care poate să o cuprindă în întregime ar fi: „iubirea este 
Dumnezeu”. De aceea, iubirea are mâini calde ca ale mamei pentru a-i ajuta pe 
alții, are picioare sprintene pentru a alerga în întâmpinarea celor sărmani, ochi larg 
deschiși pentru a vedea nefericirea, urechi fine pentru a auzi suspinele oamenilor 
și o inimă caldă pentru a vindeca toate durerile.

Dacă iubim, Dumnezeu va locui veșnic în inima noastră!
Autor: Mihai S., 9 ani, Lumina, Constanța
Sursa: pr. Prof. Adrian Chiagă, prof. Cristina Chiagă – „Cu ce seamănă iubirea”, Editura 

Egumenița, 2020

Sufletul iubirii se hrănește cu fapte bune
Iubirea este un lucru de mare preț ce nu trebuie ignorat. Ar trebui să o simțim 

în fiecare bătaie a inimii noastre. Fiecare tic-tac al inimii să fie plin de bunătate, 
credință în mai bine, smerenie, răbdare și de toleranță față de aproapele.

Sufletul iubirii se hrănește cu fapte bune. Este altruist, plin de umilință, răbdare, 
dorind cu ardoare mântuirea personală și a celor din jurul său.

Dumnezeu a creat lumea din iubire. A dăruit oamenilor înțelepciunea pentru 
a putea gândi, învăța, inventa și de a ajuta. La rândul nostru, trebuie să folosim 
aceste daruri pentru a veni în întâmpinarea celuilalt. Fiecare om estre creația lui 
Dumnezeu. Ajutându-l, lucrezi și tu la opera proniatoare a Cerului.

Iubirea seamănă deci cu bunătatea lui Dumnezeu, care ne iartă indiferent de 
numărul greșelilor, dacă dovedim și noi iertate și iubire.

Autor: Ecaterina C., 12 ani, Corni, Botoșani
Sursa: pr. Prof. Adrian Chiagă, prof. Cristina Chiagă – „Cu ce seamănă iubirea”, Editura 

Egumenița, 2020
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Conform tradiției Bisericii noastre, minunea 
Schimbării la Față a Domnului s-a săvârșit 

cu puțin timp înainte de Pătimirile Sale, în anul 33, 
când i-a luat cu Sine pe Petru, Iacov și Ioan și au 
urcat împreună pe Muntele Taborului:

„S-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit 
fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut 
albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, 
vorbind cu El și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: 
«Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, 
voi face aici trei colibe: Ție una, lui Moise una și 
lui Ilie una». Scopul Schimbării la Față a lui Hristos a fost acela de a-i întări pe 
ucenici în credința că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, pentru ca ei să nu fie 
deznădăjduiți în urma evenimentelor care aveau să se întâmple în zilele următoare. 
Părintele profesor Ene Braniște spune că această sărbătoare este mai nouă decât 
celelalte praznice împărătești. Se pare că, la început, în ziua de 6 august se făcea 
aniversarea anuală a sfințirii bisericii zidite în sec. IV de Sfânta Elena pe muntele 
Taborului, în locul în care Domnul S-a schimbat la Față.

După unii, ea ar fi înlocuit o veche sărbătoare păgână a zeiței Diana. Atât 
în Răsărit, cât și în Apus, serbarea ei începe a fi menționată în documente din 
prima jumătate a secolului V, de când avem cuvântări festive în cinstea ei, de la 
patriarhul Proclu al Constantinopolului, patriarhul Chiril al Alexandriei și papa 
Leon cel Mare. O găsim indicată, de asemenea și într-un calendar liturgic local 
al Ierusalimului din secolul al VII-lea, iar în sinaxarele constantinopolitane și în 
alte cărți liturgice, apare menționată pe la începutul secolului al VIII-lea. Oricum, 
sărbătoarea era generalizată în tot Răsăritul până în secolul al VIII-lea, când Sfinții 
Ioan Damaschinul și Cosma de Maiuma au compus imnuri speciale pentru slujba 
din această zi. 

Deși ne aflăm în Postul Adormirii Maicii Domnului, Biserica a rânduit ca, pe 6 
august, de praznicul Schimbării la Față a Domnului, să se facă dezlegare la pește, 
vin și untdelemn.

Sursa: www.doxologia.ro

Schimbarea la față a Domnului (Pobrejenia)



Nr. 6 (44)           August 2020

15

Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla

În fiecare an, pe data de 7 august, o 
prăznuim pe Sfânta Teodora de la Sihla. 

Cuvioasa Teodora este prima româncă trecută 
în rândul sfinților. A fost fiica lu Ștefan Joldea, 
armaș, un fel de comandant de artilerie la Cetatea 
Neamțului. Teodora se căsătorește cu Elefterie, 
însă, nu după mult timp cei doi vor intra în cinul 
monahal. Teodora a intrat la Schitul Vărzărești-
Vrancea, iar soțul ei, la Schitul Poiana Mărului. 
Cuvioasa Teodora ajunge ucenica egumenei 
mănăstirii, schimonahia Paisia. Din cauza turcilor, 
egumena se retrage în Munții Buzăului împreună cu Sfânta Teodora și cu câteva 
maici. După zece ani de nevoință în Munții Buzăului, ajunge în Munții Neamțului. 
Ieroschimonahul Pavel, duhovnicul Sihăstriei, a dus pe fericita Teodora în părțile 
Sihlei, unde se afla un bordei părăsit. Acolo a rămas singură, numai cu Hristos și a 
petrecut mulți ani în cea mai aspră nevoință pustnicească. 

Era la sfârșitul secolului al XVII-lea. Schitul Sihla încă nu luase ființă. Însă 
pădurile din împrejurimi adăposteau numeroși pustnici. După un timp, Cuvioasa 
Teodora se mută din chilie în peștera de alături, unde rămâne până la moarte, 
ostenindu-se în post și rugăciune, pentru ea și pentru toată lumea. Puțina hrană și-o 
procura fie din fructele ce i le oferea pădurea, fie mai ales dintr-un fel de iederă, 
ce crește până azi pe stâncile Sihlei, numită „iarba dulce” sau „măcrișul Sfintei 
Teodora”. A trăit tot sub stâncile Sihlei, rugându-se lui Dumnezeu ziua și noaptea. 
Apoi trecând din viața aceasta, a fost îngropată în poiana unde se află acum schitul. 

Trupul Sfintei Teodora a rămas tăinuit în peșteră, până după anul 1830, când 
familia domnitorului moldovean Mihail Sturza, care a reînnoit Schitul Sihla, a 
așezat moaștele ei în racla de preț și le-a depus în biserica schitului, spre închinare. 
Apoi, zidind o biserică nouă, la moșia familiei din satul Miclăușeni - Iași, le-a adus 
în această biserică și multă lume venea aici să se închine sfintei. Dar în anul 1856, 
în timpul ocupației rusești, moaștele Sfintei Teodora au ajuns la Lavra Pecerska din 
Kiev, unde sfânta este venerată cu numele de Sfânta Teodora din Carpați.

Sursa: www.crestinortodox.ro
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Calendar creștin ortodox - August 2020
1 S Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei
2 D Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Binecredinciosul Împ. Justinian cel Mare

Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; 
glas 7, voscr. 8

3 L Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea
4 M Sf. 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv. Mc. Evdochia
5 M Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ
6 J (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7 V †) Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Mc. Narcis, Patr. Ierusalimului (Post)
8 S Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei
9 D Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin

Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. 
Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
10 L Sf. Mc. Arhid. Lurentiu; Sf. Mc. Xist, Ep. Romei, şi Ipolit
11 M †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei şi vin)
12 M Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton (Dezlegare la ulei şi vin)

13 J Mutarea moaştelor Cuv. Maxim Mărt.; Cuv. Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la
Faţă) (Post)

14 V Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Dom 
nului) (Post)

15 S (†) Adormirea Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)

16 D Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: 
Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; † Cuv. Iosif de la Văratec

Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; 
glas 1, voscr. 10
17 L †) Sf. Gheorghe pelerinul; Sf. Mc. Miron preotul; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18 M Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
19 M Sf. Mc. Andrei Stratilat; Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
20 J Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever şi Eliodor
21 V Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
22 S Sf. Mc. Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or
23 D Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)

Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei 
XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
24 L Sf. Sfinţit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation
25 M Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 M Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27 J Cuv. Pimen; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28 V Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia
29 S (†) T ăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul;  (Post negru)

30 D Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Varlaam, Mitr. 
Moldovei; † Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu

Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16- 26; glas 
3, voscr. 1
31 L Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sf. 366 de Mc. din Nicomidia



Program liturgic

hhhhhh

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
18:00 - 18:45 - Vecernia
18:45 - Sf. Spovedanie

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