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                  „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 IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic) 

Apostol: Evrei VI, 13-20;  Evanghelia: Marcu IX, 17-32 ; glas 4, voscr. 1 

 Apostolul  
     “Căci Dumnezeu, când a dat făgăduinţă lui Avraam, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare, pe care să Se jure, S-a 

jurat pe Sine însuşi, Zicând: "Cu adevărat, binecuvântând te voi binecuvânta, şi înmulţind te voi înmulţi".Şi aşa, având 

Avraam îndelungă-răbdare, a dobândit făgăduinţa. Pentru că oamenii se jură pe cel ce e mai mare şi jurământul e la ei o 

chezăşie şi sfârşitul oricărei neînţelegeri.  În aceasta, Dumnezeu voind să arate şi mai mult, moştenitorilor făgăduinţei, 

nestrămutarea hotărârii Sale, a pus la mijloc jurământul: Ca prin două fapte nestrămutate - făgăduinţa şi jurământul - în 

care e cu neputinţă ca Dumnezeu să fi minţit, noi, cei ce căutăm scăpare, să avem îndemn puternic ca să ţinem nădejdea 

pusă înainte, Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă, Unde Iisus a 

intrat pentru noi ca înaintemergător, fiind făcut Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec. “       Evrei VI, 13-20 

 

Evanghelia 
    “Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l 

apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l 

alunge, dar ei n-au putut.Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi 

răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la 

pământ, se zvârcolea spumegând.Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: 

din pruncie.Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de 

noi.Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: 

Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: 

Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el! Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; 

iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit.Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în 

picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-

a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. Şi, ieşind ei de acolo, 

străbăteau Galileea, dar El nu voia să ştie cineva. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în 

mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia.Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau 

să-L întrebe. “                                                                                                                                             Marcu IX, 17-32 

                            Despre apostolul de azi 
Sf. Apostol Pavel explică noilor încreștinați, adică Romanilor, ce este credința, și cum a ajuns, legea veche dată de Dumnezeu lui 
Moise pe muntele Sinai, să fie înlocuită s-au mai bine zis împlinită, adică adusă la desăvârșire de Domnul nostru Iisus Hristos.În 
legea cea nouă, omul trebuie numai să creadă în Mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o pentru toți cei ce cred în El. Să 
fim foarte atenți la tot ceea ce facem ca să nu ne aducem osândă prin mădularele noastre; trupul poate fi comparat cu o 
unealtă, iar trupul, este unealta care o folosim fie în slujba păcatului fie în slujba „ dreptăți lui Dumnezeu” (Ev. 6, 13). Sfântul 
Apostol Pavel ne spune însă mai mult - că suntem robi ai celui la care dăm ascultare, ai celui căruia ne supunem: „fie ai păcatului 
spre moarte, fie al ascultări spre dreptate”( Ev.6,16). Noi, însă urmând lui Dumnezeu din toată inima, ne supunem și învățături 
Lui în care credem, făcând din trupul nostru rob al Dreptății al Adevărului spre sfințire, Amin.                                                                                                     

                  Despre pericopa evangheliei de azi 
  În această Evanghelie vedem mai multe grade de credință: vedem credința îndoielnică a tatălui care cere alinare și izbăvire 
pentru fiul lui, vedem credința apostolilor care nu este desăvârșită, aceștia neputând să vindece pe fiul lunatic.De asemenea, 
vedem îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos adresat tatălui, pentru a-i putea fi izbăvit fiul: „De poți crede, toate sunt cu 
putință celui ce crede” (Marcu 9, 13). În aceasta viziune de credință vedem și răspunsul tatălui: „Cred Doamne! Ajută necredinței 
mele!” (Marcu 9, 24). 

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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Credința, după cum vedem, este de mai multe feluri: mai tare sau mai slabă; în pericopa evangheliei de astăzi, îl vedem crescând 
în credință, pe cel ce cere izbăvire pentru fiul său: „De poți ceva, ajută-ne” (Marcu 9, 22) și când Iisus Hristos îi cere să fie 
credincios acesta spune: „Cred Doamne!Ajută necredinței mele!” (Marcu 9, 24) aici vedem o creștere a credinței: „Cred 
Doamne!”, cu toate că rămâne și o îndoială pe care acesta o recunoaște: „Ajută necrediței mele!” Cum ne raportăm noi la 
credință, și cum să o facem să crească? Avem ca exemplu pe Dumnezeu Întrupat. Oare credem în El cu credință tare și-i urmăm 
Lui?A crede în Iisus Hristos înseamnă a urma Lui, și a urma lui Hristos, înseamnă a crede în El. Cei ce au urmat lui Hristos cu 
adevărat sunt sfinții care și-au întărit credința prin rugăciune și fapte. Credința poate fi întărită cercetând, adică preocupându-ne 
să o dezvoltăm prin cunoștințe, mai ales prin studiul Sfintelor Scripturi. Oricine dacă vrea să urmeze lui Hristos, și să creadă în El, 
atunci încearcă să afle cât mai multe despre El și despre cei care au urmat Lui, pentru că acestea sunt exemplele adevărate care 
întăresc credința. Bineânțeles, credința nu este îndeajuns ca să ne mântuim căci ni se spune: „Credința dacă nu are fapte e 
moartă în ea însăși.”(Iacov 2, 17). Care sunt faptele credintei? Vedem pe ucenici lui Iisus că nu pot îndeplini cererea tatălui de a-l 
izbăvi din boala cea grea pe fiul lunatic și își pun întrebarea: pentru ce ei nu au putut să alunge duhul cel necurat; iar Iisus le 
răspunde: „Acest neam de demoni, cu nimic nu poate ieși, decât numai cu rugăciune și cu post”(Marcu 9, 29). Vedem deci, că 
ucenici au credință, dar nu o credință desăvârșită, pentru că erau și ei lipsiți de unele lucruri importante în desăvârșirea 
credinței: rugaciunea și postul. Câtă importanță au toate aceste elemente pentru a urma lui Iisus și pentru a fi cu adevărat 
credincioși! Fără a ști cine este Iisus Hristos, ne putem numi creștini? Putem noi spune: -știu cine este Iisus Hristos! este 
Dumnezeu! Însă nu este îndeajuns; mai trebuie adăugate rugăciunea , postul, faptele milosteniei, și atunci credința se întărește 

din ce în ce mai mult și o să spunem și noi, cu lacrimi în ochi: „Cred Doamne! Ajută necredinței mele!” Amin.          Diac. Trăian                                                              

Vieţile Sfinţilor    
      În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Martin Mărturisitorul, 

papă al Romei.Acest sfânt a trăit pe vremea împărăţiei lui Constantin, cel poreclit Pogonat, adică bărbosul, care 

Constantin a fost ucis în baia Dafnei în Sicilia, lovit în cap cu un vas. De aceea pentru dreapta lui credinţă, trimiţând 
împăratul a adus de la Roma în capitală cu sila pe fericitul acesta, care a pătimit multe necazuri la mergerea şi la 
întoarcerea sa. Şi fiind împăratul tot una şi la un gând cu eresul monoteliţilor, şi punându-l în legături, ca şi cum ar fi 
fost făcător de rele, l-au pus la închisoare; după aceea l-au trimis în surghiun la oraşul Cherson, unde săvârşindu-şi 

rămăşiţa vieţii ca un luptător, s-a mutat către Domnul.Tot în această zi, pomenirca sfinţilor mărturisitori episcopi 

de Apus: Serghie, Pir şi Teodor, care au fost împreună cu sfântul Martin.Tot în această zi, pomenirea sfântului 

mucenic Ardalion comediantul.Acest sfânt a fost pe vremea împăratului Maximian, aflându-se prin teatre şi făcând 

schimele unuia şi altuia, şi făţărnicindu-se, arăta patimile şi întâmplările celorlalţi. Fiindcă odată a socotit să se 
făţărnicească, arătând împotrivirea creştinilor către tirani în vremea muceniciei, pentru aceasta s-a spânzurat singur, 
şi se zgâria; ca şi cum nu voia să aducă jertfă zeilor. Poporul văzând acestea plesnea cu mâinile şi lăuda prefacerea 
lui cea iscusită şi vitează. Atunci Ardalion a strigat cu glas mare către popor ca să tacă, şi aşa s-a mărturisit pe sine că 
este adevărat creştin. Guvernatorul iarăşi l-a sfătuit să-şi prefacă socotinţa, dar el nevrând, şi rămânând în credinţa lui 

Hristos, a fost aruncat într-un cuptor ce era ars cu foc, şi aşa săvârşindu-se a primit cununa muceniciei.Tot în această 

zi, pomenirea sfintei muceniţe Tomaida.Această sfântă Tomaida s-a născut în Alexandria, şi bine fiind crescută şi 

învăţată de părinţii săi, a fost însoţită cu bărbat şi era în casa bărbatului său, cu multă credinţă, şi petrecea cu întreagă 
înţelepciune şi cinste. Şi vieţuia împrenă eu ei şi trupescul părinte al tânărului, care luase luişi noră pe Tomaida. Într-
una din zile, neaflându-se acasă fiul său, pierzătorul de suflete diavol, a băgat în bătrânul cuget de ocară împotriva 
nurorii sale, şi cugeta să se împreuneze cu tânăra, în toate chipurile uneltind spre împlinirea scopului său. Însă fericita 
Tomaida, mult sfătuind şi rugând pe bătrânul, nimic nu isprăvea; căci întunecat cu mintea de diavol, luând sabia fiului 
său, şi lovind pe tânăra foarte tare a tăiat-o în două; şi ea şi-a dat sufletul Domnului, şi s-a făcut muceniţă pentru 
întreaga ei castitate; iar bătrânul, îndată pierzindu-şi vederile, umbla prin casă orb. Şi mergând oarecare spre aflarea 
fiului său, au aflat pe tânără zăcând moartă pe pământ şi bătrânul se purta orb încoace şi încolo, rătăcind, prin casă; 
acesta întrebat ce este aceasta ce se vede, a descoperit adevărul şi mustrându-se pe sine, că cu mâna sa a făcut 
ucidere, adăugând încă şi rugându-se ca să fie dus de ei la guvernator şi să-şi primească osânda. Aceştia plecându-
se l-au dus la guvernator şi cunoscându-se adevărul, din porunca lui s-a tăiat capul bătrânului. Înştiinţat fiind de 
acestea ava Daniil de la Sketis s-a coborât la Alexandria, şi luând moaştele sfintei, le-a dus la Sketis, şi le-a aşezat în 
cimitirul său, pentru că sfânta s-a nevoit prin sânge şi s-a săvârşit pentru curăţie. Şi un oarecare din Sketis, fiind 
stăpânit de pofta desfrâului, s-a dus la mormântul fericitei, şi luând untdelemn din candela ei şi ungându-se, luând 
încă şi binecuvântarea ei, când s-a arătat lui în vis, deşteptându-se s-a izbăvit de patimă. De atunci şi până astăzi 

fraţii din Sketis au mare ajutor pe fericita Tomaida în luptele împotriva trupului.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 privind 
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 catolica 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 

ca Dumnezeu să nu asculte rugăciunile omului, dacă omul ascultă poruncile Domnului ."(Avva Isaia). Sf. Ioan 
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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 ٭umple mai mult sufletul de desfătare decât faptul de a iubi şi de a fi iubit.  Nimic nu 
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.  ٭ Să ne doară sufletul pentru cei care ne fac rău, mai mult decât ne doare pentru noi înşine; căci rana pe care 
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 şi 
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.   
 

      
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPAARROOHHIIAA  OORRTTOODDOOXXĂĂ  SSFFÂÂNNTTUULL  
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TTRREENNTTOO  ––  IITTAALLIIAA  
Cod Fiscal 96064730227 

e-mail: trento@mitropolia.eu; 
chiesaortodossatn@yahoo.it; 

internet:  
http://www.parohiatrento.it 

Adresă: vicolo di San Marco, 1, 38100 
Trento ITALIA 

Tel 0039 0461 960894 

Fax 0039 0461 1860855 

CCLLEERRIICCIIII  PPAARROOHHIIEEII  

PPAARROOHH  

Pr. Ioan Cătălin Lupăştean 

Cel. 0039 348 5228599 

catalinioan@libero.it 

DDIIAACCOONNII  

Gheorghe (Gigi Manole) 

Cel. 0039 340 5048295 

diac.ghe@gmail.com 

Traian (Traian Octavian Baniţă) 
Cel. 0039 347 3522604 

octavianbanita@yahoo.it 

  

 
 

Colțul Părintelui Paroh 

 

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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