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                  Credinţa dreaptă nu ne foloseşte cu nimic,atunci când avem o viaţă stricată”.( Sf. Ioan Gură de Aur) 

„Doamne şi Stăpânul vieţii mele,duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. Iar 

duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău. Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-

mi văd greşelele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin”.(Sfântul Efrem Sirul) 

 

            Azi la Liturghie 
Duminica a III-a din Post (A Sfintei Cruci);  

Apostol: Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Evanghelia: Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 11 

 
 Apostolul  

     “Drept aceea, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie 

mărturisirea.Că nu avem Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după 

asemănarea noastră, afară de păcat. Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă şi să aflăm 

har, spre ajutor, la timp potrivit. Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către 

Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate; El poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce 

şi el este cuprins de slăbiciune. Din această pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să jertfească 

pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu după cum şi Aaron. Aşa şi 

Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi 

Te-am născut". În alt loc se zice: "Tu eşti Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec".               Evrei IV, 14-16; V, 1-6; 

 
Evanghelia 

     “Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de 

sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul 
Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi 

pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de 

cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui 

său cu sfinţii îngeri Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, 

până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere.. “                                             Marcu VIII, 34-38; IX, 1; 

      

                            Despre apostolul de azi 
    Fraţi creştini,pe scurt,dacă suntem atenţi la textul apostolui de astăzi,Sfântul Apostol Pavel,ne revelează atributele 
arhiereşti ale păstorilor de astăzi,ai bisericii noastre, prin comparaţie cu Arhiereul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, afară de 
păcat.O caracteristică importantă pe care trebuie să o reţinem este aceea că:” nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, 
ci dacă este chemat de Dumnezeu după cum şi Aaron. Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se facă 
arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: "Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut". În alt loc se zice: "Tu eşti Preot în veac 
după rânduiala lui Melchisedec". 

 

                  Despre pericopa evangheliei de azi 
„...Ce va folosi omul de va dobîndi lumea toată şi îşi va pierde sufletul său?Sau ce va da omul, în schimb, pentru 

sufletul său? „(Marcu 8, 36-37).Fraţi creştini ,despre pericopa Sfintei Evanghelii de astăzi voi scrie, cu ajutorul 

Domnului, despre cinstea omului şi despre valoarea sufletului omenesc,aşa cum ne învaţă Sfinţii Părinţi. Ce este 
omul? . Omul este fiinţă care ţine legătura cu cele patru feluri de lumi pe care le-a făcut Dumnezeu în Univers. El 
comunică cu întreaga creaţie însufleţită: cu regnul mineral, cu lumea vegetală, cu lumea animalelor şi cu lumea 
nevăzută a îngerilor, adică cu lumea cea gânditoare. Deci omul este un centru al lumii văzute şi al celei nevăzute. 
Pentru că în om se reunesc toate lumile create de Dumnezeu şi pentru că, peste toate acestea, el este chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu cum găsim în capitolul Facerii din Sfânta Scriptură. Pentru că omul uneşte în sine cele 
patru lumi în mic, omul se numeşte şi "microcosmos", adică lume mică. După Sfântul Grigorie Teologul şi după alţi 

SSEE    PPOOTT    LLUUAA    AACCAASSĂĂ..  DDOOAAMMNNEE    AAJJUUTTĂĂ!! 

FOAIE DUHOVNICEASCĂ A PAROHIEI ORTODOXE SF. EV. MARCU DIN TRENTO - ITALIA 
““……EEuu  ssuunntt  CCaalleeaa,,AAddeevvăărruull  şşii  VViiaaţţaa..””((IIooaann  1144::66))  
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Sfinţi Părinţi ai Bisericii lui Hristos omul se cheamă şi macrocosmos, fiindcă este mai mare decât toate creaturile 
văzute. Omul este o lume mare în cea mică, deoarece el uneşte în sine nu numai lumea cea văzută şi simţită ci şi pe 
cea nevăzută a îngerilor şi, pe deasupra tuturor, el este singura creaţie făcută după chipul şi după asemănarea lui 
Dumnezeu .Dar pentru că din toată zidirea, numai omul este făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, omul 
este mai mare decît îngerii. După Sfântul Vasile cel Mare ,sufletul omului întrece pe îngeri prin trei însuşiri, şi anume: 
prin minte, prin cuvânt şi prin voie de sine stăpânitoare, adică liberă. Căci prin minte sufletul omului se aseamănă mai 
ales cu Tatăl şi cu Fiul, iar prin voia sa liberă, de sine stăpânitoare, care este rădăcina tuturor bunătăţilor, sufletul se 
aseamănă Sfântului Duh. Astfel omul este icoana Preasfintei Treimi prin aceste trei însuşiri. Cum trebuie să ne 
păstrăm curat de păcate sufletul nostru; sau dacă sântem stăpâniţi de patimi, care formează cancerul sufletului, cum 
am putea să ne izbăvim de robia lor şi de veşnica osîndă?Sufletul pruncului după botez este curat ca un înger. De 
aceea pruncul care moare îndată după botez, fiind fără păcate este sigur mântuit şi numărat în ceata sfinţilor,după 
cum ne învaţă Sfinţii Părinţi. Copilul este cea mai potrivită icoană a sfinţeniei, a sufletului mântuit. Cum ne putem noi 
cei de astăzi curăţi sufletul, conştiinţa, inima şi trupul de păcatele ce ne apasă?Am să amintesc aici ceea ce ne învăţa 
un mare duhovnic al vremurilor noastre,şi anume: “Cel dintâi lucru ce trebuie să-l facem în posturi este spovedania cu 
căinţă şi lacrimi şi Sfânta Împărtăşanie. Apoi este sfânta rugăciune. Ne trebuie mai multă rugăciune, fraţii mei, mai 
multă evlavie şi răbdare la rugăciune, prezenţă regulată la biserică. Citiţi apoi zilnic psaltirea, o catismă sau două, că 
psalmii şi din inimă de piatră scot lacrimi, zice Sfântul Vasile cel Mare. Mai citiţi seara sau dimineaţa un acatist, 
paraclisul Maicii Domnului, rugăciunile zilnice din cartea de rugăciuni şi adăugaţi metanii şi închinăciuni cu rugăciunea 
lui Hristos, după putere. A treia faptă bună care ajută mult rugăciunea este postul. Mare este puterea rugăciunii unită 
cu postul. Amândouă fac adevărate minuni; înălbesc sufletul înnegrit de păcate şi de gânduri rele. Fiecare să 
postească după putere, numai să postească. Altă mare faptă bună care ajută mult la mântuirea sufletului este 
milostenia. Miluiţi cât puteţi, ajutaţi cu dragoste şi inimă bună pe orice om care vă cere.Mare putere are milostenia 
sufletească. Îndemnaţi-vă unii pe alţii la biserică, la rugăciune, la spovedanie, la pocăinţă. Cercetaţi pe cei bolnavi, 
ajutaţi pe cei întristaţi cu cuvinte de mângâiere, cu cărţi sfinte de citit şi citiţi, mai ales, din Noul Testament. Iar cununa 
bunătăţilor este dragostea creştină. Iubiţi duhovniceşte pe toţi, cereţi iertare de la toţi şi bucuraţi-vă în Hristos, că 
Dumnezeu este dragoste. Iată cea mai bună cale de curăţenie şi de mântuire a sufletelor noastre.” Post binecuvântat!                                                                                                                        

.                                                                                                                                                                  Diac.Gheorghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Vieţile Sfinţilor 

    În această lună, în ziua a şaptea, pomenirea sfântului mucenic Caliopie.Acest sfânt mucenic a fost pe vremea 

împăratului Maximian, fiu al Teocliei, învăţat în credinţa lui Hristos, şi era din Perga Pamfiliei, crescut lângă maică-sa 
cu dreapta credinţă şi nevoindu-se cu dumnezeieştile Scripturi. Fiind pornită prigoană asupra creştinilor, întărindu-se 
pe sine, şi luând învăţături şi sfătuire de la maicăsa, ca să moară pentru mărturisirea lui Hristos, s-a dus însuşi, 
nechemat, la guvernatorul Maxim în cetatea lui Pompie, şi propovăduind înaintea lui numele lui Hristos, a fost legat cu 
coatele mâinilor îndărăt şi bătut cu plumb, întins pe o roată şi ars dedesubt cu foc. Dar arătându-se îngerul Domnului, 
a oprit roata şi focul s-a răcit şi s-a arătat îngerul cu groază, pentru cei ce-l priveau. Iar pe sfântul l-au luat şi l-au băgat 
în temniţă cu carnea sfărâmată, unde intrând maică-sa, îi ştergea sângele de pe răni. Şi, împărţindu-şi ea toată 
averea la săraci, şi iertându-şi robii şi roabele, care erau până la cinci sute şi cincizeci cu toţii, s-a alăturat fiului ei şi 
cântau împreună. Iar la miezul nopţii, s-a făcut lumină în temniţă, şi a venit glas de sus, care fericea îndrăznirea şi 
mărturisirea mucenicului, care mai vârtos se înălţa spre lupte. Deci rămânând întru acestea neclintit, a fost osândit să 
fie răstignit; şi a devenit părtaş la patimile Stăpânului, nu numai cu chipul morţii, ci şi cu vremea în care se întâmplau 
acestea, fiindcă era în sfânta Joia cea mare, înaintea Învierii lui Hristos, Dumnezeului nostru. Răstignindu-l cu capul în 
jos, că şi maică-sa poftise aceasta, dând încă şi cinci galbeni de aur chinuitorilor pentru aceasta; a doua zi, în Vinerea 
cea mare, la trei ceasuri, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu. Iar după ce l-au pogorât de pe cruce, a căzut maică-sa peste 

dânsul şi, leşinând, şi-a dat şi ea sufletul, şi a fost îngropată cu sfântul mucenic şi fiul ei la un loc.Tot în această zi, 

pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Gheorghe, episcopul Mitilenei.Acest sfânt, din mică vârstă iubind pe 

Hristos, s-a călugărit. Şi plinind tot felul de virtute, a câştigat mai mult decât alţii smerenie. Şi fiind foarte milostiv, a 
fost înălţat în scaunul Mitilinei. Întru care binestrălucind şi biruind cu multa înţelepciune pe luptătorii împotriva 
icoanelor, şi făcându-i a-şi cunoaşte rătăcirea, şi măcar că se afla în trup, dar pentru covârşitoarea sa cumpătare cu 
îngerii se aduna, s-a mutat din viaţa aceasta. Şi dăruind izvor de minuni din dumnezeieştile sale moaşte, este vrednic 

a fi iubit de toţi.Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Rufin diaconul.Tot în această zi, pomenirea sfintei 

muceniţe Achilina cea nouă, care cu mâinile înapoi legate şi cu pântecele puse pe foc s-a săvârşit.Tot în această 

zi, pomenirea sfinţilor două sute de mucenici cei din Sinope, care s-au săvârşit prin sabie.Cu ale lor sfinte 

rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin. 
 

.Catehism 

          Despre  martorii lui Iehova.  “Traducerea” Martorilor lui Iehova (continuare din numărul trecut) 

* Ioan 1:1 “La început Cuvântul era, si Cuvântul era cu Dumnezeu, si Cuvântul era un dumnezeu.” 

* Schimbarea a fost făcută cu scopul de a sprijini, chipurile biblic, negarea de către Martori a dumnezeirii lui Iisus 

Hristos. 

* Coloseni 1:16 “căci prin intermediul lui toate celelalte lucruri au fost create…Toate celelalte lucruri au fost create 

prin el si pentru el.” 

* Cuvântul “celelalte” a fost adăugat cu scopul de a sprijini învătătura falsă a Martorilor cum că Iisus este, la rândul 
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Lui, un înger creat. 

* Evrei 1:8 “Dar cu referire la Fiul: Dumnezeu este tronul tău pentru totdeauna si pe veci…” 

* Ordinea cuvintelor a fost schimbata abuziv deoarece secta doreste să ascundă faptul că Iisus (Fiul) este numit 

Dumnezeu. 

    Cum ne arata Sfânta Scriptură 
* Ioan 1:1 “La început era Cuvântul, si Cuvântul era la Dumnezeu, si Cuvântul Dumnezeu era.” 
* Aceasta este o declaratie limpede a faptului ca Iisus Hristos (Cuvântul) este Dumnezeu. 
* Coloseni 1:16 “Pentru că în El au fost zidite toate… Toate prin El si pentru El s-au zidit.” 
* Acest verset afirmă că Iisus Hristos este Creatorul tuturor lucrurilor, si nu o fiinta creata. 
* Evrei 1:8 “dar despre Fiul: “Scaunul Tău, Dumnezeule, este în veacul veacului…” 
* A se observa că în acest verset Dumnezeu Tatăl îl numeste pe Fiul Iisus “Dumnezeule”. 

    Potrivit Scripturii, profetia neîmplinită este caracteristica de bază a unui profet mincinos. (vezi Deuteronomul 

18:21-22).În ciuda numeroaselor ei profetii false, organizatia Martorilor lui Iehova pretinde ca ea este singura religie 

adevărată si că doar membrii ei sunt crestini adevărati. Organizatia afirmă că nimeni nu poate afla adevăruri spirituale 
dacă nu face parte din ea. De asemenea, mai sustine ca mântuirea se obtine doar intrând în organizatie si că toti 
ceilalti vor fi distrusi la Armaghedon. Organizatia pretinde ca membrii ei să asculte si să accepte fără discutie orice 
poruncă si interpretare înaintată de către organizatie.Spre exemplu, organizatia interzice membrilor ei primirea 
sângelui prin transfuzii. Martorul preferă mai degrabă să moară, el sau copiii lui, decât să încalce aceasta poruncă a 
sectei, desi Scripturile nu afirmă nicăieri că transfuziile de sânge ar fi un păcat. Pretinsul temei al sectei pr ivind 
această poruncă absurdă sunt versetele din Vechiul si din Noul Testament referitoare la consumarea de sânge animal 
odată cu alimentele. Oricărui Martor al lui Iehova care nu respectă această interdictie i se atrage atentia că va fi nimicit 
în apropiatul Armaghedon, la vremea judecătii finale.O alta absurditate a sectei este interdictia de a sărbători ziua de 
nastere. Explicatia oferită este aceea că Irod cel Mare i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul cu prilejul unei astfel de 
petreceri. In plus, motivează secta, în Scriptura nu se pomeneste de nici o sărbătorire a vreunei zile de nastere.In felul 
acesta liderii folosesc frica si intimidarea pentru a-i tine pe membrii în supunere fată de organizatie. De asemenea, 
liderii Martorilor lui Iehova au făcut preziceri ale sfârsitului lumii pentru a inspira teamă urmasilor lor.Zelul lor misionar 
este determinat de credinta că nu vor primi un loc în paradisul pământesc dacă nu fac prozeliti. Revistele lor, “Turnul 
de Veghere” si “Treziti-vă!”, contin prezentări pline de culoare ale promisiunilor lui Iehova pentru cei care se alătură 
organizatiei lor. Vehiculând sume uriase provenite de la membri, secta pune un accent mare pe propaganda scrisă. 
Anual sunt tipărite milioane de carti, reviste, brosuri si pliante în peste 30 de limbi ale globului, publicatii vândute sau 
oferite gratuit de “ministrii” organizatiei (misionari din usă în usă). Odată câstigati noii adepti, acestia devin o sursă 
garantată de venit permanent. Sub masca acestei organizatii religioase se ascunde una dintre cele mai mari 
întreprinderi economice bazată pe o fantastică exploatare a credulitătii membrilor ei, transformati printr-o strategie 
bine pusă la punct în fiinte fără vointă proprie, care execută orice dispozitii venite de sus, cu un fanatism  rar întâlnit si 
periculos, nu numai din punct de vedere religios, ci si social.În iulie 2003, secta a obţinut în România statutul de “cult 
religios recunoscut”, anterior ea functionând ca asociatie. Diferenta de statut implică, printre altele, faptul că acum 
secta este scutită de la plata impozitelor si că copiii Martorilor vor putea beneficia oficial de educatie religioasă în 
cadrul sectei, în locul orelor de religie de la scoală. 

        Diferenţe între Paştele Ortodox şi Paştele Catolic.   Din anul 1054, cand s-a produs Marea Schisma a Bisericii 

crestine, Pastele se sarbatoreste, cu unele exceptii, intotdeauna la date diferite la catolici si ortodocsi. Diferenta mai 
mare de o saptamana intre sarbatori nu exista, insa modul de calculare a datei Pastelui difera.Incepand din anul 1582, 
biserica catolica si cea ortodoxa folosesc calendare diferite. Biserica cateolica se ghideaza dupa calendarul 
Gregorian, in timp ce ortodocsii au pastrat calendarul Iulian.Catolicii calculeaza data Pastelui bazandu-se pe luna 
plina ecleziastica, calculata pe baza unor tabele oranduite de biserica si se bazeaza pe o data fixa pentru echinoctiul 
de primavara.In opozitie, credinciosii de confesiune ortodoxa sunt ghidati de luna plina astronomica , calculata pe  
baza datelor astronomice si data reala - tot din punct de vedere astronomic, a echinoctiului de primavara.Astfel, in 
anul 325 Sinodul Ecumenic de la Niceea a stabilit trei reguli de baza pentru determinarea exacta a datei 
Pastelui.Crestinii de rit ortodox vor serba Pastele obligatoriu duminica, duminica sarbatorii fiind cea imediat urmatoare 
lunii pline de dupa echinoctiului de primavara (in acest mod calculat iudeii data Pastelui), iar cand prima luna plina de 
dupa echinoctiul de primavara va fi duminica, Pastele se va serba in duminica care va urma, pentru ca el sa nu 
coincida cu Pastele iudeilor, si nici sa fie sarbatorit inaintea acestuia. 

 

                                                                      Mărgăritare Duhovniceşti  

     Plata păcatului.  Păcatul este încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. Acesta poate fi săvărsit cu gândul, cu vorba 

sau cu fapta. Acestea pot fi văzute si ca etape ale înfăptuirii păcatului. Poruncile ne-au fost date de Dumnezeu pentru 
a ne proteja de influenta diavolului, pt. a ne păstra libertatea prin împiedicarea stăpânirii sufletului nostru de către 
păcat/diavol. Încălcarea lor ne îndepărtează de Dumnezeu si ne privează de mila, ajutorul si protectia Sa. Săvârsit mai 
mult timp, păcatul se transformă în patimă, devenind foarte greu, chiar imposibil uneori de scos din sufletul 
nostru/viata noastră. Consecintele păcatului sunt: necazurile, bolile si suferinta vesnică în iad. Iisus înainte să-i 
vindece pe cei ce veneau la El, le ierta păcatele , îndepărta cauza bolii. Beneficiile renuntării la păcate sunt: reluarea 

relatiei cu Dumnezeu, ascultarea rugăciunilor, protectie, fericire vesnică în rai.   "Degeaba tăiem crengile păcatului 

în afara noastră dacă în noi rămân rădăcinile. Acestea vor creste din nou."(Sf.Grigorie Dialogul) "Nu se poate 
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ca Dumnezeu să nu asculte rugăciunile omului, dacă omul ascultă poruncile Domnului ."(Avva Isaia). Sf. Ioan 

Gură de Aur ne zice: „Postiţi? Arataţi-mi-o prin fapte!Cum? De vedeţi un sărac, aveţi milă de el; un duşman, 

împăcaţi-vă cu el; un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l invidiaţi; o femeie frumoasă, întoarceţi capul. Nu numai 
gura şi stomacul vostru să postească, ci şi ochiul, şi urechile, şi picioarele, şi mâinile voastre, şi toate mădularele 
trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate şi de hrăpire şi de lăcomie. Picioarele, nealergând la 
privelişti urâte şi în calea păcătoşilor. Ochii, neprivind cu ispitire frumuseţile străine… Gura trebuie să postească de 

sudalme şi de alte vorbiri ruşinoase” .Cuvinte de folos şi poveţe. Multe sunt lucrurile care îi caracterizează pe 

creştini, dar mai presus de toate sunt pacea şi iubirea. De aceea a spus Hristos: Întru aceasta vor cunoaşte toţi că 

sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii (Ioan 13, 35) şi Pace vă las vouă, pacea Mea o dau 

vouă (Ioan 14, 27).    un cimiN  .tibui if a ed iş ibui a ed lutpaf tâced eratăfsed ed lutelfus tlum iam elpmu un cimiN ٭

arată mai bine vrednicia unui stăpân decât dragostea şi grija faţă de supuşii săi. Aceasta este trăsătura caracteristică a 
stăpânilor buni. Dacă stăpânul îl iubeşte pe supusul său, toate problemele se rezolvă şi peste toate domnesc liniştea şi 
ordinea.   erac ep anar icăc ;enişnî ion urtnep eraod en tâced tlum iam ,uăr caf en erac iec urtnep lutelfus ăraod en ăS ٭
vor să ne-o facă nouă, o primesc, de fapt, ei. Aşa cum cei care dau cu piciorul în cuie şi se laudă cu aceasta sunt 
vrednici de plâns, la fel şi cei care îi nedreptăţesc pe alţii sunt vrednici de mila noastră,deoarece îşi rănesc propriile lor 
suflete.٭ Iubirea noastră trebuie să-i cuprindă pe toţi oamenii. Dacă pe unii îi iubim, iar pe alţii nu, niciodată dragostea 
noastră nu va fi mai presus decât a oamenilor necredincioşi. Creştinii nu trebuie să iubească aşa cum iubesc 
necredincioşii.٭ Să facem bine celor care ne fac rău, chiar dacă aceştia rămân neîndreptaţi. Astfel, păcatele noastre vor 
fi iertate şi vom dobândi smerenie. Atunci când alungăm din sufletul nostru orice duşmănie, avem multă îndrăzneală în 
rugăciunea noastră către Domnul. ٭ Cuvintele noastre ortodoxe sunt ca armele care îi apără pe ai noştri şi îi lovesc pe 
eretici. Aceste cuvinte nu îi lovesc pentru a-i doborî, ci pentru a-i ridica după ce au căzut. Acesta este scopul luptei 
noastre: să îi ajutăm şi pe vrăşmaşii noştri să se mântuiască.  ٭ Hristos spune: „Eu sunt părintele tău, Eu sunt fratele tău, 
Eu sunt mirele sufletului tău, Eu sunt scăparea ta, eu sunt hrana Ta, Eu sunt îmbrăcămintea ta, eu sunt rădăcina ta, Eu 
sunt sprijinul tău, Eu sunt tot ce-ţi doreşti tu. Când Mă ai pe Mine, nu-ţi lipseşte nimic. Eu sunt slujitorul tău, pentru că am 
venit să slujesc, nu să fiu slujit. Eu sunt prietenul tău şi mădular al trupului tău şi capul tău şi fratele tău şi sora ta ş i 
mama ta. Eu sunt toate pentru tine. Nu trebuie decât să stai lângă Mine. Pentru tine, Eu M- am făcut sărac şi pribeag, 
pentru tine am ridicat crucea şi am coborât în mormânt, am venit pe pământ pentru tine, trimis de Tatăl, iar în cer Mă rog 
pentru tine Părintelui Meu. Tu eşti totul pentru Mine, şi frate şi împreună-moştenitor şi prieten şi mădular al Trupului Meu. 
Ce vrei mai mult decât atât? De ce Îl dispreţuieşti pe Cel care te iubeşte atât de mult?” ٭ Scopul Vechiului Testament a 
fost să-l facă pe om din nou om, pe când scopul Noului Testament este să-l facă pe om înger. Cu alte cuvinte, pentru că 
răutatea l-a făcut pe om să-şi piardă trăsăturile sale specifice, ajungând până la asemănarea cu animalele iraţionale şi 
cu fiarele sălbatice, legea mozaică l-a scăpat mai întâi de răutate, iar legea evanghelică a harului i-a dat apoi virtutea 
îngerească. Scopul celor două Testamente este îndreptarea omului. ٭ Să invidiaţi virtutea oamenilor sfinţi, nerăutatea, 
îndelunga-răbdare şi înţelepciunea lor. Vieţile sfinţilor ne învaţă cum să ne purtăm şi ne insuflă râvnă duhovnicească. 
Aceşti oameni nu au strălucit atât prinminunile lor, cât prin viaţa pe care au dus-o. Viaţa lor se arată luminoasă dinaintea 
tuturor, atrăgând harul Duhului Sfânt. Dacă nu suntem atenţi, de multe ori minunile ne fac rău.٭ Rugăciunile sfinţilor au o 
foarte mare putere atunci când ne pocăim şi ne facem mai buni. ٭ Nimeni nu poate spori în virtute dacă nu este plin de 
harul Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu locuieşte în suflete căldicele. Ca să dobândim har, trebuie ca sufletul nostru să 
aibă râvnă spre orice lucrare a lui Dumnezeu.   
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Cel. 0039 340 5048295 

diac.ghe@gmail.com 

Traian (Traian Octavian Baniţă) 
Cel. 0039 347 3522604 

octavianbanita@yahoo.it 

  

 
 

Colțul Părintelui Paroh 

 

În această săptămână un grup 
de tineri au deschis pagina de 
Facebook a parohiei noastre. 

Cei care doresc să intre pe 
această  pagină trebuie să 

acceseze acest link: 
https://www.facebook.com/bisericaortodoxaromana.trento 
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