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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 
Predică la Duminica a V-a a Sfântului şi Marelui Post . 

( A Sfintei Maria Egipteanca . Despre slava deşartă şi mânie) 

Apostol: Evrei IX, 11-14; Evanghelia: Marcu X, 32-45;glas 5, voscr. 2 

 
 Apostolul  

     “Iar Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare şi mai desăvârşit, nu 

făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta;El a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi 

de viţei, ci cu însuşi sângele Său, şi a dobândit o veşnică răscumpărare.Căci dacă sângele ţapilor şi al taurilor şi cenuşa 

junincii, stropind pe cei spurcaţi, îi sfinţeşte spre curăţirea trupului, Cu cât mai mult sângele lui Hristos, Care, prin 

Duhul cel veşnic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine, jertfă fără de prihană, va curăţi cugetul vostru de faptele cele moarte, 

ca să slujiţi Dumnezeului celui viu? “                                                                                                              Evrei IX, 11-14 

Evanghelia 
     “Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după El se 

temeau. Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le spună ce aveau să I se întâmple: Că, iată, ne suim la 

Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. 

Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la El Iacov şi 

Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine.Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă 

fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a 

răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? 

Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi 

boteza.Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi 

auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se 

socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc.Dar între voi nu trebuie să fie 

aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru.  Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor 

slugă.Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru 

mulţi. “                                                                                                                                                             Marcu X, 32-45 

                            Despre apostolul de azi 
    Fraţi creştini,în textul apostolui de astăzi ,Sfântul Apostol Pavel,ne aminteşte de marea iubire a Domnului nostru 
Iisus Hristos,Care pentru a nostră mântuire,se aduce pe Sine, jertfă bineplăcută lui Dumnezeu,pentru răscumpărarea 
noastră. Răscumpărarea înseamnă, în primul rând restabilirea comuniunii cu Dumnezeu, actul prin care devenim 
"partaşi dumnezeieştii firi" . Acţiunea răscumpărătoare a Mântuitorului se manifestă  în trei direcţii  : spre firea Sa 
umană, spre oameni şi spre Dumnezeu. Cele trei aspecte se întrepătrund şi se determină reciproc: "...direcţia spre 
oameni a lucrării Sale mântuitoare nu e decât o prelungire a lucrării mântuitoare asupra firii Sale omeneşti. Chiar în 
lucrarea asupra firii Sale e implicată intenţia prelungirii ei asupra celorlalţi oameni şi a slăvirii lui Dumnezeu prin 
eliberarea lor de păcat şi prin umplerea lor de viaţă dumnezeiască din Sine". Fără aspectul ontologic, aspectul reca-
pitulativ si cel de jertfa ale Răscumpărării nu au conţinut. Numai prin înnoirea şi ridicarea calitativ-ontologică a propriei 
Sale firi umane îi recapitulează Hristos pe oameni în Sine, numai aşa are rost aspectul recapitulativ. Căci Hristos n-a 
venit să recapituleze în Sine firea umană degradată; El a venit să restaureze la un nivel superior aceasta fire şi să-i 
recapituleze pe oameni tocmai pentru a le împărtăşi această noua calitate, Sfinţenia. Firea recapitulată e şi sfinţită prin 
prezenţa lui Dumnezeu în ea. Şi aspectul de jertfă al Răscumpărării stă în legătura cu aspectul ontologic. Mântuitorul 
se oferă şi ne oferă ca jertfă Tatălui nu ca fire umană nedeterminată sau degradată ci ca fire sfinţită prin ascultare, 

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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patimi şi moarte, aptă de menirea atât de înaltă a urcării la Dumnezeu. Orice jertfă primeşte o calitate nouă prin 
predarea şi oferirea ei totală. Starea de jertfă este tocmai ieşirea din starea obişnuită a unui lucru (şi mai ales a unei 
persoane) pentru a fi oferit lui Dumnezeu. Dacă o jertfă obişnuită dobândeşte o calitate nouă, cu atât mai mult a 
dobândit o asemenea calitate firea umană a lui Hristos prin jertfa Lui,iar noi cei de astăzi ,împărtăşindu-ne cu 
Hristos,să avem nădejde vie,că vom muri şi vom învia la fel ca Mântuitorul nostru. 

 

                  Despre pericopa evangheliei de azi 
    „Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stînga Ta,întru 

slava Ta .”(Marcu 10, 36-37).Fraţi creştini ,despre pericopa Sfintei Evanghelii de astăzi ,vreau să vă amintesc pe 

scurt pe lîngă alte sfinte învăţături care izvorăsc din cuvintele Mîntuitorului, şi de cererea celor doi Apostoli, Iacob şi 
Ioan, fiii lui Zevedeu. Nu este altceva decât ispita slavei deşarte care a îndrăznit a se apropia chiar şi de ucenicii 
Domnului, nu este de nici o mirare acest lucru, căci diavolul încă în Rai fiind a ispitit pe protopărinţii noştri Adam şi Eva 
tot cu ispita mîndriei şi a slavei deşarte. Diavolul şi îngerii lui au fost izgoniţi din cer tot pentru păcatul mândriei şi al 
slavei deşarte, căci cugetau să se facă asemenea cu Ziditorul lor, Care i-a adus din nefiinţă întru fiinţă. Cu acest păcat 
greu şi urât de Dumnezeu a înşelat diavolul şi pe strămoşii noştri în rai, iar de atunci şi până azi nu încetează a ispiti 
pe oameni cu tot felul de încercări, dar mai ales cu ispita mândriei şi a slavei deşarte, pe care Preabunul Dumnezeu o 
urăşte atât de mult. Aşa a ispitit şi pe ucenicii Mântuitorului din Evanghelia de azi. Însă vedem cu câtă blîndeţe şi 
înţelepciune i-a îndreptat Mântuitorul,nu i-a certat, ci cu blândeţe le-a zis: Nu ştiţi ce cereţi! ). Într-adevăr, Iacob a fost 
ucis de Irod, iar pe Ioan l-a surghiunit în Patmos Domiţian, păgânul împărat al Romei.În acest fel amândoi apostolii au 
băut paharul suferinţei pentru Domnul şi pentru Evanghelia Lui. Ce este slava deşartă? După învăţătura sfinţilor 
Părinţi, slava deşartă este începutul mândriei şi "numai atâta deosebire este între ele, câtă deosebire are copilul de 
bărbatul desăvârşit şi grâul de pâine". Pe slava deşartă cu "vaiul" o ameninţă Domnul zicînd: Vai vouă, cînd toţi 
oamenii vă vor vorbi de bine”. Cum poate cineva a se izbăvi de fiara aceasta cu multe capete a slavei deşarte? După 
învăţătura Sfîntului Ioan Scărarul, slava deşartă o izgoneşte de la sine, cel ce în tot locul şi lucrul se defaimă pe sine, 
cel ce suferă cu vitejie ocările şi defăimările altora, cel ce trece fără de vătămare pe lîngă laude şi cel care aleargă 
spra slava cea de sus, iar pe cele de aici le socoteşte gunoaie.Zice acelaşi sfânt că "începutul neslavei deşarte este 
păzirea gurii şi iubirea de necinstiri, mijlocul este încetarea tuturor ispitirilor gândite ale slavei, iar sfârşitul este ca pe 
cele ce ajută la necinstire să fie primite înaintea oamenilor din inimă" . Numai acela are înţelepciune smerită, care 
lucrează toată fapta bună cu scopul de a plăcea lui Dumnezeu, după cum ne învaţă şi Sfîntul Apostol Pavel, zicînd: 
“Ori de mîncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceţi!” La fel şi Sfântul Efrem 
Sirul ne învaţă următoarele despre slava deşartă: "Sârguieşte-te să fii defăimat şi te vei umple de cinstea lui 
Dumnezeu. Nu căuta să fii cinstit, plin fiind înăuntru de răni. Ocărăşte-te pe tine, ca să fii cinstit şi să n-o doreşti ca să 
nu te necinsteşti". Apoi zice: "Cel ce aleargă după cinste, ea fuge dinaintea lui, iar cel ce fuge de dânsa, cinstea 
aleargă după el şi propovăduitor al smereniei lui i se face înaintea tuturor oamenilor. Fugi de slavă şi vei fi slăvit. 
Teme-te de mândrie şi te vei mări. Dacă urăşti slava, fugi de cei ce o caută". Despre păcatul mâniei, care nu puţin 
ne vatămă în această viaţă, mai întîi să vedem ce este mânia şi de cîte feluri este. "Mânia este sutaşul raţiunii, 
răzbunătorul poftei. Cînd dorim un lucru şi suntem împiedicaţi de cineva, ne mâniem asupra lui ca unii ce suntem 
nedreptăţiţi".După Sfinţii Părinţi, felurile mâniei sînt patru. Primul fel de mânie se cheamă "iritare", al doilea fel de 
mânie se cheamă "pizmă"; al treilea fel de mânie se cheamă "zavistie", adică cea care zace mult în sufletul omului şi 
caută răzbunare; iar al patrulea fel este mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu. Cel mai bun leac împotriva mâniei este 
blândeţea şi nepomenirea de rău, căci aceste fapte bune, şi pe cei răi îi pot face buni şi îi pot aduce la pocăinţă. A zis 
dumnezeiescul Iov: “Pe cel fără de minte îl ucide mânia “. Iar Apostolul Pavel ne învaţă: “Soarele să nu apună peste 
mânia voastră”. Cu adevărat, pe cel fără de minte îl ucide mânia, dacă nu va părăsi din inimă pomenirea de rău şi 
răzbunarea asupra celui ce l-a supărat, altfel având ură asupra fratelui, ajunge să fie ca un ucigaş de oameni. Căci, 
după mărturia Sfintei Scripturi, oricine urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni şi ştiţi că orice ucigaş de oameni 
nu are viaţă veşnică. Astfel am amintit  de două păcate foarte răspîndite la noi: slava deşartă şi mânia. Cel mai potrivit 
timp de pocăinţă şi despătimire pentru noi toţi este Postul Mare,aşa cum ne îndeamna un iscusit părinte 
duhovnicesc:”Acum să ne ostenim. Acum să ne rugăm mai mult. Acum să părăsim mândria, mânia, ura, îndoiala, 
desfrânarea, necredinţa şi tot păcatul. Acum să ne împăcăm cu Dumnezeu, până mai avem viaţă şi timp de pocăinţă. 
Nu vedem cu toţii cîtă suferinţă este în lume şi câţi mor fără nici o pregătire creştinească? Cum vor fi izbăviţi de 
osândă cei ce mor în beţie şi desfrâu, cei ce mor în ură şi procese, cei ce mor în secte şi în întunericul necredinţei? 
Cine îi va elibera din chinurile iadului, dacă o viaţă de om pe pămînt nu le-a ajuns să creadă cum trebuie în Dumnezeu 
şi să facă fapte bune de pocăinţă? Să ne ferească Mântuitorul de un asemenea sfârşit înfricoşător, fără salvare.” 

Post..binecuvântat!                                                                                                                                  Diac.Gheorghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vieţile Sfinţilor 

     În această lună, în ziua a douăzeci şi una, pomenirca sfântului sfinţitului mucenic Ianuarie episcopul, şi cei 

împreună cu dânsul Procul, Soson şi Faust diaconii, Dezidcriu citeţul, Eutihie şi Acution.Aceşti sfinţi au fost daţi 
la multe chinuri în zilele împăratului Diocleţian şi a lui Timotei guvernatorul Carnpaniei, şi mai pe urmă 
neînfricoşându-se nici plecându-se poruncilor păgâneşti, li s-au tăiat capetele. Iar arhiereul Ianuarie a fost 
băgat în cuptor, şi scăpând din el, i s-au tăiat vinele, şi tăindu-i-se şi lui capul cu sabia şi-a primit 
sfârşitul.Tot în această zi, pomenirca pătimirii sfântului sfinţitului mucenic Teodor cel din Perga Pamfiliei şi a 

celor împreună cu el.Tot în această zi, pomenirea sfintei muceniţe Filipia maica sfântului Teodor, care de sabie 

http://www.crestinortodox.ro/saptamana-patimilor/71132-patima-si-moartea-lui-hristos
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s-a săvârşit.Tot în această zi, pomenirea sfintei muceniţe Alexandra împărăteasa şi a slugilor ei Apolo, Isachie şi 

Codrat.Alexandra muceniţa lui Hristos Dumnezeu era soţie împăratului Diocleţian; deci văzând ea că sfântul 
Gheorghe era chinuit în felurite chipuri spre moarte, dar că în chip minunat rămâne viu şi 
sănătos, s-a înfăţişat împăratului, în vreme ce aducea el jertfă idolilor, s-a mărturisit pe sine 
creştină înaintea împăratului. De aceea a fost pusă în închisoare; după acestea dându-se 
hotărâre ca să fie tăiaţi Gheorghe şi Alexandra, aflând ea aceasta în închisoare s-a rugat lui 
Dumnezeu, şi şi-a dat sufletul. Iar Apolo şi Isachie şi Codrat, fiind slugi împărătesei 
Alexandra, şi văzând-o pe ea că a dispreţuit vremelniceasca şi stricăcioasa împărăţie şi pe 
muritorul împărt şi că, crezând în Hristos, a şi murit pentru El, au crezut şi ei în Hristos. Şi 

înfăţişându-se cu îndrăznire au mustrat pe împăratul numindu-l călcător de lege şi sălbatic, şi că nu i-a fost 
milă de însăşi femeia sa, cu care a făcut copii. Mâniindu-se împăratul pentru aceasta, a poruncit ca să-i 
pună la închisoare, şi aceasta făcându-se, gândea el toată noaptea eu ce moarte îi va pierde, iar dimineaţa 
scoţându-i din temniţă, pentru Codrat a poruncit să fie tăiat; iar Apolo şi Isachie, iarăţi să fie puşi la 
închisoare, şi să fie ucişi cu foamea; care după câteva zile fiind istoviţi de foame, şi-au dat sufletele lor 
Domnului.Tot în această zi, pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Maximian, patriarhul 

Constantinopolului.Acest sfânt Maximian era din Roma veche, fiu de părinţi bogaţi şi de bun neam; din 
oarecare trebuinţe lăsând Roma s-a dus la Constan-tinopol, unde strălucind cu starea şi cinstea vieţii lui, şi 
cunoscut fiind ca isteţ cu mintea şi foarte învăţat, a fost hirotonisit preot de fericitul întru pomenire patriarhul 
Sisinie. Ajungând el până în vremea ereticului Nestorie, care a fost în urma preasfântului Sisinie, a fost 
prohirisit patriarh în Constantinapol, prin alegerea împăratului şi a tot poporul. Şi bine păstorindu-ţi turma sa 
doi ani şi cinci luni, şi Biserica nevătămată de sminteli păzind-o, s-a odihnit în Domnul.Tot în această zi, 

pomenirea preacuviosului părintelui nostru Atanasie Sinaitul.Acest între sfinţi părinte al nostru lăsând lumea 
şi cele din lume şi luându-şi crucea sa pe umeri, după cuvântul Domnului, a urmat lui Hristos cu osârdie; şi 
dorind de mai mare nevoinţe de fapte bune, s-a dus la Ierusalim, şi închinându-se la cinstitele locuri şi cu 
credinţă sărutându-le s-a suit la Muntele Sinaiului; şi acolo aflând monahi foarte desăvârşiţi în sihăstreasca 
petrecere, a rămas împreună cu ei supunându-li-se şi slujindu-le. Deci, făcându-se foarte smerit cugetător, a 
luat de la Dumnezeu darurile cunoştinţei şi multei înţelepciuni. Prin care scriind vieţi ale sfinţilor părinţi, şi 
cuvinte de suflet folositoarc alcătuind, ajungând la adânci bătrâneţi s-a mutat către Domnul.Cu ale lor sfinte 

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

.Catehism 

          Ce este Sfânta Scriptură?  
Sfanta Scriptura sau Biblia este adunarea cartilor sfinte, care cuprind Descoperirea dumnezeiasca.  
Sfanta Scriptura se imparte in doua parti, anume Legea Veche sau Vechiul Testament, care cuprinde cuvantul lui 
Dumnezeu catre oameni inainte de Mantuitorul Iisus Hristos, si Legea Noua sau Noul Testament, care cuprinde 
Descoperirea dumnezeiasca adusa in lume de Mantuitorul Iisus Hristos. Sfanta Scriptura a fost scrisa sub insuflarea 
Duhului Sfant, care a luminat mintea unor barbati alesi ca sa priceapa cuvantul lui Dumnezeu si i-a pazit ca sa nu 
greseasca in scrisul si predica lor. Sfantul Apostol Pavel zice: "Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos 
spre invatatura" (2 Tilmotei 3, 16); iar Sfantul Apostol Petru zice: "Nu prin voia oamenilor s-a facut vreodata 
proorocire, ci oamenii cei sfinti ai lui Dumnezeu au grait fiind purtati de Duhul Sfant" (2 Petru 1, 21).  

       Cine poate să tâlcuiască fără greşeală Sfânta Scriptură?  
Numai Biserica poate sa talcuiasca fara greseala Sfanta Scriptura, pentru ca numai Biserica este pazitoarea, 
talcuitoarea si propovaduitoarea fara gres a Descoperirii dumnezeiesti. Caci Bisericii, prin Sfintii Apostoli, i-a dat 
Mantuitorul fagaduinta Sa sfanta, ca ramane cu ea pana la sfarsitul veacurilor; iar Dumnezeu-Tatal a trimis pe Duhul 
Sfant ca s-o pazeasca de orice greseala, dupa cuvantul Sfintei Scripturi, care zice: "Mergand invatati toate neamurile, 
botezandu-i pe ei in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, invatandu-i pe dansii sa pazeasca toate cate am 
poruncit voua; si iata Eu cu voi sunt in toate zilele, pana la sfarsitul veacurilor" (Matei 28, 19-20); "si Eu voi ruga pe 
Tatal si alt Mangaietor va da voua, ca sa ramana cu voi in veac. Duhul adevarului" (Ioan 14, 16-17); "iar Mantuitorul, 
Duhul cel Sfant, pe care-l va trimite Tatal intru numele meu, acela va va invata toate si va va aduce aminte de toate 
cate am grait eu voua" (Ioan 14, 26). Singura Biserica are darul de a nu putea gresi, fiindca este condusa de insusi 
Iisus Hristos, capul ei nevazut si are ajutorul si luminarea Sfantului Duh pururea cu ea. De aceea Biserica singura este 
"stalpul si intarirea adevarului" (1 Tim. 3, 15). Asadar numai aceia care au primit putere, incuviintare si insarcinare de 
la Biserica si numai in numele Bisericii pot si au dreptul sa talcuiasca izvoarele Descoperirii dumnezeiesti, adica 
Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie.  

                                                                      Mărgăritare Duhovniceşti  

    Dumnezeu nu ne poruncește și nu dorește să fim triști în inima noastră; mai degrabă, dorește ca, din iubire pentru 
El, să avem mereu bucurie în suflet. (Sfântul Ioan Scărarul) 

Chiar și aici, Paștele a fost maret, sfânt, duhovnicesc și de neuitat. (…) A fost binecuvântat de liniștea stelelor și de 

suferințele noastre; inimile noastre băteau pline de bucurie. (Scrisoare dintr-un lagăr sovietic) 
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Nu lăsa întristării sufletul tau si nu te chinui cu prea multa purtare de grija; veselia inimii da viata omului si voiosia lui îi 

prelungește zilele. (Sfânta Scriptură) 
Dacă are virtute, dacă face fapte bune, dacă s-a unit cu Dumnezeu, se va veseli cu bucuria cea adevărată sufletul 

omului. (Sfântul Vasile cel Mare) Bucuria este o necesitate de prim ordin a vieții omenești. Ea este pentru om ceea 

ce este lumina pentru plantă, (…) este un ajutor neprețuit al sănătății sufletești și trupești. (pr. Filaret Costea) 

Înlăuntrul nostru trebuie să fie pururea Înviere. (Inocențiu Arhiepiscopul Odesei) 
Pe cel ce se bucură în Domnul, nici un necaz nu-l va scoate din bucuria lui. (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Cel ce iubește, mereu se bucură. (Teofilact) 

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în Ceruri ! (Sfânta Scriptură) 
Frica Numelui Tău varsă bucurie în sufletul meu. (Sfânta Scriptură) 

Bucurați-vă ! (Sfânta Scriptură) 
Smerenia te duce pana la Dumnezeu si dragostea gusta din Dumnezeu! 
Smerenia e sangele vietii. Nu te poti mantui fara ea. 
Smerenia este arta care te trimite la tine, sa stai cu tine, smerit in tine. 
Smerenia este singura forta care poate elibera orice suflet si orice popor, in toata creatia lui Dumnezeu. 
Trebuie sa stim toti ca niciodata un om smerit nu se vede smerit. Nu se vede, pentru ca n-ar mai fi smerit. 
Precum spune un sfant parinte in Pateric: „Ce este smerenia, parinte?” /„A te vedea pe tine sub toata faptura, 
fiule”.(Parintele Arsenie Papacioc) 
Precum mortul nu mãnâncã, asa si smeritul nu poate sã osândeascã pe alt om, chiar dacã l-ar vedea închinându-se la 
idoli (Avva Longhin). 
Smerita cugetare este o rugãciune neîntreruptã (Sf. Maxim Mãrturisitorul). 
Smerenia este cea mai credincioasã chezãsie pentru un virtuos în fata cãderii. Cel smerit nu cade niciodatã. Unde ar 
putea sã cadã acela care se aflã mai jos decât toti ? (Sf. Macarie cel Mare). 
Dacã vrei sã dobândesti adevãrata smerenie, deprinde-te sã rabzi bãrbãteste ocãrile aduse de altii (Avva Serapion). 
Dacã smerenia îl înaltã pe omul simplu si neînvãtat, atunci gândeste-te ce mare cinste îi va aduce omului mare si 
respectat ! (Sf. Isaac Sirul). 
Smerita cugetare o aratã nu acela care se ticãloseste pe sine, ci acela care, fiind mustrat de altul, nu-si micsoreazã 
dragostea fatã de el (Sf. Ioan Hrisostom). 
Cel ce are smerenie îi amãrãste pe demoni, iar cel ce n-are smerenie e batjocorit de ei (Avva Moise). 
Nu pentru osteneli, ci pentru simplitate si smerenie se aratã Dumnezeu sufletului (Sf. Ioan Scãrarul). 
Cu cât mai înalt vrei sã ridici edificiul virtutii, cu atât trebuie sã sapi mai adânc temelia smereniei (Fericitul Augustin). 
Dacã crinii cresc mai cu seamã în vãi, inima care se face vale prin smerenie va naste si ea crini (Cuviosul Ioan 
Carpatiul).Smerenia atrage bunãvointa lui Dumnezeu (Sf. Ioan Hrisostom). 
Cel ce se teme de Domnul are ca însotitoare smerenia (Sf. Maxim Mãrturisitorul). 
Coboarã în adâncul smereniei, unde vei afla mãrgãritarul de mult pret al mântuirii tale (Cuviosul Teognost). 
Ascet aspru si sever poate fi si diavolul, dar el nu poate fi smerit (Sf. Macarie cel Mare). 
În sufletele smerite se odihneste Domnul, cãci nimic nu dezrãdãcineazã asa de mult buruienile rele din suflet, ca 
fericita smerenie (Sf. Teodor Studitul). 
Cel ce nu este smerit a cãzut din viatã (Cuviosul Isihie Sinaitul). 
Micsoreazã-te în toate înaintea oamenilor si vei fi înãltat înaintea printilor veacului acestuia (Sf. Isaac Sirul). 
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Fax 0039 0461 1860855 
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catalinioan@libero.it 
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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 

Pro 
Marți, 23 aprilie 2013, sărbătoarea 

Sfântului Gheorghe, Sfânta Liturghie a 
darurilor Înainte Sfințite la ora 09.00. 

 
Joi, 25 aprilie 2013, sărbătoarea Sfântului 

Marcu Evanghelistul (hramul bisericii 
noastre), Sfânta Liturghie a darurilor 

Înainte Sfințite la ora 09.00. 
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