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Publicaţie lunară a Parohiei Ortodoxe Române “Adormirea Maicii Domnului”, Zaragoza. 
Apare cu binecuvântarea PS Episcop TIMOTEI al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei. 

Congresul Nepsis Congresul Nepsis 
al tinerilor al tinerilor 

ortodocortodocşşi români i români 
din Spania din Spania şşi i 
PortugaliaPortugalia  

Aproximativ 100 de 
tineri din Spania s-au 
întâlnit, cu binecuvân-
tarea PS Episcop Timotei, 
pentru a primi învățături 
duhonvicești și pentru a 
alege un nou președinte 
Nepsis. Reportaj în pag. 3. 

Foto alăturată:  
Participanți la Congresul 
Nepsis, împreună cu PS 
Episcop Timotei, în fața 

Amfiteatrului din Tarragona. 

Praznicul Înălțării 
Domnului, numit și Ispas (de la 
cuvântul slav Supasu = 
Mantuitorul ), cade totdeauna în 
Joia săptămânii a șasea după 
Paști, adică la 40 de zile după 
Înviere, când Domnul S-a 
înălțat la cer (vezi Marcu 16, 
19; Luca 24, 50 și Fapte 1, 2-
12). Este una dintre cele mai 
vechi sărbători creștine, având 
origine apostolică, la fel ca 
sărbătoarea Învierii și a 
Pogorârii Duhului Sfânt. 

În secolul IV, Sfânta 
împărăteasă Elena, mama Sf. 
Constantin cel Mare, a ridicat 
pe muntele Eleonului sau al 
Măslinilor (de unde 
Mântuitorul S-a înălțat la cer) o 
vestită biserică - Eleona - în 
care Înălțarea se prăznuia cu 
mare fast, începând de la 

miezul nopții, mai ales prin 
mulțimea luminilor aprinse. Azi 
biserica e în ruină, dar în ziua 
Înălțării se adună acolo mulțime 
de creștini, săvarșindu-se Sfânta 
Liturghie pe altare portative. 

Înălțarea Domnului încheie 
perioada pascală și reprezintă 
încredințarea că Mântuitorul 
Iisus Hristos este Dumnezeu 
adevărat. El S-a înălțat la cer 
pentru că S-a pogorât din cer și 
S-a întrupat din Duhul Sfânt și 
din Sfânta Fecioară Maria. 
Mântuitorul S-a înălțat la cer și 
cu firea omenească, deschizând 
astfel drumul spre cer, spre 
Împărăția lui Dumnezeu, 
tuturor oamenilor care cred și 
trăiesc după învățătura Sa. 
Numai Înălțarea Domnului face 
posibilă înălțarea omului. 

Icoana Înălţării Mântuitorului 



 

 

Vineri 4 mai: 19,00 Paraclis 

Sâmbătă 5 mai: 19,00 Vecernia şi 
Cateheza 

Duminică 6 mai: 8,30 Utrenia, Sf. Liturghie 

Luni 7 mai: 19,00 Acatist 

Vineri 11 mai: 19,00 Paraclis 

Sâmbătă 12 mai: 19,00 Vecernia şi 
Cateheza 

Duminică 13 mai: 8,30 Utrenia şi Sf. 
Liturghie 

Luni 14 mai: 19,00 Acatist 

Vineri 18 mai: 19,00 Paraclis 

Sâmbătă 19 mai: 19,00 Vecernia şi 
Cateheza 

Duminică 20 mai:  

- 8,30 Utrenia şi Sf. Liturghie 

- 19,00 Vecernia cu Litie 

Luni 21 mai, Sf. Constantin şi Elena: 
9,00 Utrenia şi Sf. Liturghie 

Miercuri 23 mai: 19,00 Vecernia cu Litie 

Joi 24 mai (†) Înălţarea Domnului:  

9,00 Utrenia şi Sf. Liturghie 

Vineri 25 mai: 19,00 Paraclis 

Sâmbătă 26 mai: 19,00 Vecernia 

Duminică 27 mai: 8,30 Utrenia şi Sf. 
Liturghie 

Luni 28 mai: 19,00 Acatist. 
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Program slujbe Program slujbe   
mai 2012mai 2012  

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ “ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, Calle Florentino Ballesteros 23, 50013 Zaragoza. 

PAROH: Pr. dr. Aurel Nae. Telefon mobil: 686.79.22.27; e-mail: aurelnae@yahoo.com. 

Au contribuit la acest număr: Gabriela Simona Filip, Gheorghe Renţea, Maria Panait şi Aurelian Ilaş. 

Aşteptăm întrebările, sugestiile şi contribuţiile dumneavoastră pentru această foaie parohială la adresele de mai sus. 

Vizitaţi pagina noastră de internet: www.parohiaortodoxazaragoza.wordpress.com 

Slujbe în alte localităţiSlujbe în alte localităţi  
TAUSTE • Duminică 13 mai, orele 18,00: 

Vecernia, Iglesia San Antonio de 
Padua, c/Gimeno Soler nr. 1.  

ZUERA • Duminică 20 mai, orele 
18,00: Vecernia, Capilla del 
Portazgo, c/Ordesa nr. 5. 

MALLEN • Duminică 27 mai, orele 
18,00: Vecernia, Capilla de las 
Mercedarias, c/Paradero nr. 1-3. 

Duminică, 22 aprilie, a 
avut loc la Biserica 
parohială concertul de 
Paști al Corului Parohiei 
Adormirea Maicii 
Domnului din Zaragoza, 
dirijat de Pr. Nicolae 
Gavrilă. Au fost prezentate 
cântări specifice marelui 
Praznic al Creștinătății: 
troparul Hristos a înviat, 
Învierea lui Hristos 
văzând, Înviind Iisus din 
mormânt, luminânda Cu 
trupul adormind, condacul 
De Te-ai și pogorât în 
mormânt, axionul Îngerul 
a strigat, Antifoanele 
Paștilor, prochimenul mare 
Cine este Dumnezeu. 

Pentru invitații spanioli, 
Pr. Paroh Aurel Nae a 
făcut o scurtă prezentare a 
concertului și le-a pus la 
dispoziție traducerea în 
spaniolă a textului 
cântărilor. Concertul s-a 
încheiat cu cântarea 
bizantină Veniți cu toții 
dimpreună, foarte potrivită 

pentru a exprima bucuria 
comuniunii tuturor 
credincioșilor în perioada 
pascală. 

Duminică, 29 aprilie, 
Corul Parohiei noastre a 
participat la Festivalul 
Intercultural “Împreun ă 
sărbătorim Paștile” , 
organizat pentru al doilea 
an consecutiv la Zaragoza. 
Corul nostru a interpretat 
de asemenea cântări 
ortodoxe specifice 

perioadei Sfintelor Paști. 

La acest Festival au mai 
participat, între alții, Corul 
Parohiei ucrainene din 
Zaragoza, Grupul Elegia, 
Grupul Comunității de 
guineeni din Zaragoza. 

Cei prezenți la concert 
au avut cuvinte de 
apreciere pentru solemni-
tatea și profunzimea 
cântării bizantine 
prezentată cu succes de 
Corul Parohiei noastre. 

Și anul acesta slujba de Înviere s-a 
desfășurat în aer liber, în Recinto Ferial 
San Jose, acolo unde Primăria din 
Zaragoza ne-a dat permis pentru slujba de 
noapte. 

Membrii Consiliului Parohial au fost și 
de data aceasta “inima” în organizarea 
Sfintelor Paști, pregătind scena și toate 
cele necesare pentru desfășurarea slujbei. 
Deși vremea a fost neprielnică, datorită 
vântului care a suflat cu putere, peste 
2.000 de credincioși au venit la chemarea 
preotului “Veniți de primiți lumină!” și au 
rămas până la sfârșitul Sfintei Liturghii, 
când au fost miruiți și au primit Paștile, 
anafura sfințită în noaptea Învierii 
Domnului. Încă o dată românii ortodocși 
au dat dovadă că mai puternică decât 

frigul de afară este credința din suflete, 
care ne încălzește și ne ajută totdeauna să 
trecem peste momentele dificile.  

Dumnezeu să răsplătească tuturor celor 
ce s-au implicat activ în organizarea 
slujbei de Înviere, familiilor care au donat 
anul acesta pâinea și vinul pentru 
pregătirea Paștilor, corului care a cântat cu 
multă dăruire și tuturor celor care s-au 
nevoit într-un fel sau altul la această mare 
sărbătoare creștină a biruinței 
Mântuitorului Hristos asupra morții și a 
păcatului. 

Domnul să ne ajute să păstrăm în suflete 
lumina Învierii, pe care să n-o stingă nici 
un vânt, niciodată. 

Hristos a înviat și ne-a dăruit viața 
veșnică! 

■ S L U J B A  D E  P A Ş T I  L A  Z A R A G O Z A  
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Cu binecuvântarea și în prezența 

Prea Sfințitului Episcop Timotei, în 

zilele de 28 și 29 aprilie 2012 s-au 

desfășurat la Salou lucrările 

Congresului Nepsis al tinerilor 

ortodocși români din Spania și 

Portugalia. Au participat aproximativ 

100 de tineri din parohiile românești din 

Peninsula Iberică, grupuri mai 

numeroase fiind cele din Zaragoza, 

Castellon, Barcelona, Bilbao și Lerida. 

Conferința a fost deschisă de PS Episcop 
Timotei, care le-a urat bun-venit tuturor 
tinerilor, prezentând tema discuțiilor și pe 
invitatul acestei ediții, Pr. Lect. Dr. Gheorghe 
Șanta de la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Cluj Napoca. 

În conferința 
susținută, părintele 
Șanta le-a vorbit 
tinerilor despre 
sănătatea lor 
sufletească și 
trupească, felul în 
care o dobândesc 
și o pot păstra, dar 
și despre ispitele și 
încercările care se 
abat asupra lor. 

„Cei mai mulți dintre noi trăim în 
localități ca în niște închisori. În numai câțiva 
ani am început noi, românii, să trăim viața 
altora. Ne îndreptăm spre o lume tot mai 
mică, omul își pierde sensul vertical al 
referințelor sale și se rezumă la cele de pe 
orizontală. Conștientizarea sărăciei noastre 
și a acestor mizerii sufletești va duce la 
pocăință. Așadar, în Biserica lui Hristos, prin 
pocăință, omul revine el însuși, își găsește 
ipostaza sa veridică. În Biserică, Mântuitorul 
Hristos tămăduiește bolile”, a spus pr. Șanta. 

După conferință, cei prezenți au adresat o 
mulțime de întrebări invitatului. Mulți dintre 
ei au dat dovadă de altruism, căutând soluții 
pentru a-i aduce la biserică și pe cei care nu 
vin. Preasfințitul Părinte Timotei i-a sfătuit să 
devină ei înșiși apostoli, să ducă mai departe 
vestea, pentru ca tot mai mulți să ajungă pe 
Calea cea dreaptă. 

Un alt aspect care a suscitat interesul celor 
prezenți a fost păcatul, conștientizarea și 
interpretarea lui în mentalitatea tinerilor din 
zilele noastre, antidotul împotriva păcatului 
fiind intrarea în biserică, pentru a ne vedea 
murdăria sufletească, doar aici putând să o 
curățim. „Cei care cunosc, au datoria 
creștinească de a le deschide ochii și 
celorlalți”, a argumentat Episcopul Timotei. 

Preşedinte nou pentru NEPSIS Preşedinte nou pentru NEPSIS 
SpaniaSpania  

După conferință, au avut loc discuții de 
ordin administrativ, în vederea alegerii noului 
președinte NEPSIS 
Spania. La propunerea 
Preasfințitului Timotei, 
fiecare grup aparținând 
unei regiuni a făcut o 
nominalizare, iar apoi au 
fost votați, dintre cei șase 
nominalizați, un 
președinte, vicepreședinte 
și un secretar. Teodor 
Atanasiu din Castellon 
este noul coordonator al 
asociației pe Spania. 
Vicepreședinte Nepsis a 
fost ales Stase Sebastian 
din Zaragoza, iar secretar 
Florin B. din Barcelona. 

În finalul conferinței, un grup de elevi de 
la Colegiul Alexandru Papiu Ilarian din Târgu 
Mureș a prezentat piesa de teatru religios 
„Ho țul de mărgăritare”  a vrednicului de 
pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. 

Bucuria rugăciunii împreunăBucuria rugăciunii împreună  
Ca de fiecare dată, Congresul NEPSIS se 

desăvârșește în Sfânta Liturghie. De această 
dată, slujba a fost oficiată în capela unui 
colegiu catolic din Tarragona, duminică, 29 
aprilie, de către Preasfințitul Părinte Timotei, 
în fruntea unui sobor de preoți și diaconi, din 
care au făcut parte pr. prof. Gheorghe Șanta, 
pr. Aurel Nae de la Parohia „Adormirea 
Maicii Domnului” din Zaragoza, pr. Vasile 
Băltărețu de la Parohia din Tarragona, gazda 
primitoare a acestui congres, și părintele 
diacon Claudiu Nicoară de la Centrul eparhial 

din Madrid. În cadrul Sfintei Liturghii, 
Preasfinția Sa l-a hirotonit întru diacon pe 
tânărul teolog Ștefan Seman, fiul preotului de 
la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Insula 
Ibiza. 

Preasfințitul Timotei a deslușit pericopa 
evanghelică a acestei duminici și a extras 
câteva învățături:  

„Cei care au fost conștienți că sunt 
păcătoși și cei care au gustat din iubirea lui 
Dumnezeu, nu s-au mai lepădat de 
Dumnezeu. Același lucru trebuie să-l facem și 
noi pentru ca Mântuitorul cel mort și înviat să 
ne tragă cu El în Împărăția lui Dumnezeu. 
Iată ce cântăm când ne împărtășim: Gustați 
și vedeți cât de bun este Domnul! Și văzând 
aceasta, n-ar mai trebui să ne întoarcem la 
păcatele făcute înainte.  

Într-adevăr, suntem păcătoși, ne 
murdărim cu mocirla păcatului, dar trebuie 
să avem această credință în Dumnezeu că 
este bun și iertător. Dar El nu ne iartă la 
nesfârșit. Acum este iertător, este perioada în 
care noi muncim la mântuirea noastră, dar 

vine vremea când Mântuitorul 
se va transforma în judecător, 
iar judecătorul va fi în același 
timp drept și iubitor de 
oameni”.  
După Sfânta Liturghie, tinerii 
participanți la Congres au 
rămas la agapa frățească 
pregătită de parohia gazdă. 
Alături de episcopul lor, au 
vizitat apoi orașul Tarragona, 
cu amfiteatrul de la malul 
Mării Mediterane, unde se 
păstrează ruinele basilicii 
ridicată pe locul martiriului 
Sfântului Fructuosus de 
Tarragona, act martiric 
petrecut la 21 ianuarie 259. 

■  C O N G R E S U L  N E P S I S  A L  T I N E R I L O R  O R T O D O C Ş I  D I N  S P A N I A  Ş I  P O R T U G A L I A  

Pr. Lect. Dr. Gheorghe 
Șanta 

Tunderea ca citeţ a părintelui diacon Ștefan Seman 

Aspect din timpul Congresului 



 

 

Ectenie (în limba greacă, rugăciune 
prelungită, stăruitoare sau îndemn 
stăruitor la rugăciune) - rugăciune de 
cerere, rostită de preot sau diacon, în 
cadrul sfintelor slujbe, la care 
credincioșii răspund "Doamne 
miluiește". Ectenia formulează 
dorințele, nevoile și cererile spirituale și 
materiale ale întregii adunări, în formule 
stabilite de Biserică.  

Egumen - termen din limba greacă, 
desemnând pe starețul sau conducătorul 
unei mânăstiri sau a unui schit. 

Elohim, Eloah (Domnul Puterilor) - 
nume dat lui Dumnezeu în Vechiul 
Testament, folosit în locul celui de 

Iahve, a cărui pronunțare este interzisă 
de religia iudaică. 

Emanuel (Dumnezeu este cu noi) - 
Nume dat de Dumnezeu, prin prorocul 
Isaia, Pruncului care avea să se nască 
din Sfânta Fecioara Maria (Isaia 7, 14), 
adică Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 
Acest nume arată că Iisus este 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, cum mărturisim în Crez.  
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Sf. Fecioara Maria, cea dintâi Sf. Fecioara Maria, cea dintâi 
între toţi sfinţiiîntre toţi sfinţii  

E 
ste cea dintâi între sfinți, pentru că 
a primit de la Dumnezeu cinstea 

cea mai mare, de a zămisli în pântecele ei 
pe Mesia, din Sfântul Duh. Astfel ea a fost 
curățită de păcat, ca niciun alt om. Ea a 
fost vestită de Dumnezeu şi de profeţi că 
va avea o deosebită cinste cum nu s-a mai 
spus despre nici un alt sfânt. Despre Ioan 
Botezătorul ştim că a fost cel mai mare 
între profeţi (Luca 7, 28), dar Sf. Fecioara 
Maria este cea dintâi între sfinţi, de aceea 
ei i se cuvine preacinstire. 

Cine sunt “fraţii Domnului”?Cine sunt “fraţii Domnului”?  
Sfânta Scriptură vorbește despre “frații 

și surorile” Domnului, pe care Sf. Ev. 
Matei ni-i face cunoscuți cu numele: “Au 
nu este acesta feciorul teslarului? Au nu se 
numeşte mama Lui Maria şi fraţii Lui 
Iacov şi Iosi şi Simon şi Iuda? Şi surorile 
Lui nu sunt toate la noi?” (Mat. 13, 55-56). 

În limba ebraică, prin cuvântul 
"frate" ("ah") se indicau toate gradele de 
rudenie ca: frați buni, frați vitregi, frați de 
levirat, unchi, nepoți, strănepoți, veri pri-
mari și secundari, dar și alte persoane din 
afara familiei, de vârste și cu preocupări 
apropiate cu unii din membrii familiei res-
pective. Iacov, Iosi, Simon și Iuda, pe care 
îi întâlnim de multe ori în preajma Mântui-
torului, nu sunt numiți niciodată "fiii Ma-
riei", așa cum iudeii Îl numeau numai pe 
Domnul nostru Iisus Hristos. Doi dintre cei 
numiți "frații Domnului" și anume Iuda și 
Simon sunt fiii lui Iosif, deci pot fi consi-
derați frați vitregi ai Mântuitorului. Ceilalți 
doi - Iacob cel Mic și Iosi - precum și suro-
rile Lui, citate de evangheliști, sunt verii și 
verișoarele Lui, ca fii și fiice ai Mariei lui 
Cleopa, sora lui Iosif și cumnata Sfintei 
Fecioare Maria.  

Sfânta Maria este "Pururea Sfânta Maria este "Pururea 
Fecioară" şi "Prea Curată"Fecioară" şi "Prea Curată"  
Pentru că ea n-a săvârşit niciun păcat, 

nici cu gândul, nici cu cuvântul, nici cu 
lucrul. Acest dar i s-a dat printr-un har 
deosebit de mare, de 
care vorbeşte 
Arhanghelul Gavriil: 
"Bucură-te ceea ce 
eşti plină de har, 
Domnul este cu 
tine" (Luca 1, 22). 
Darul acesta s-a 
întâlnit cu străduinţa 
ei cu totul deosebită 
de a trăi în curăţie 
deplină. Ea e Prea 
Curata şi pentru că în 
acelaşi timp în care i s
-a dat putere de a 
primi pe Fiul lui 
Dumnezeu spre a-L 
naşte, a fost "curăţită" 
de păcatul strămoşesc. 
Fecioara nu s-a 
zămislit fără păcatul 
strămoşesc, cum 
susţin unii, căci 
îngerul îi spune: "Nu te teme Maria, că ai 
aflat har la Dumnezeu" (Luca 1, 30), deci 
harul acesta l-a primit în timpul vieţii ei, 
iar nu de la zămislirea ei.  

Fecioara Maria este Fecioara Maria este 
"Născătoare de Dumnezeu" "Născătoare de Dumnezeu" şşi i 

"Maica Domnului""Maica Domnului"  
Pentru că Cel ce S-a născut din ea, 

după firea omenească, e însuşi Fiul lui 
Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat. Iisus 
Hristos e o singură persoană în două firi: e 
persoana lui Dumnezeu Cuvântul, care ca 
Dumnezeu, sau ca persoană a firii 
dumnezeieşti, e născut dinainte de veci din 

Tatăl, iar ca om, sau ca persoană a firii 
omeneşti, e născut în timp din Fecioara 
Maria. Una şi aceeaşi persoană s-a născut 
şi din Tatăl şi din Maria: din Tatăl după 
firea dumnezeiască, din Maria după firea 
omenească. Deci, tot Fiul lui Dumnezeu s-

a făcut şi Fiul Mariei. 
Nu se poate spune că 
din Fecioară s-a născut 
numai firea omenească 
a lui Hristos, căci nu 
se naşte o fire, ci se 
naşte o persoană prin 
acea fire. Iar persoana 
firii omeneşti a lui 
Iisus Hristos era însuşi 
Fiul lui Dumnezeu. 

Dacă n-am recunoaşte 
că Fecioara Maria e 
Născătoare de 
Dumnezeu, n-am 
socoti persoana 
născută din ea şi 
Dumnezeu, ci numai 
om. Iar dacă Iisus ar fi 
fost numai om, nu ne-
ar fi putut mântui. 
Întreaga noastră 
mântuire îşi are  

temelia în faptul că Sf. Maria a fost 
Născătoare de Dumnezeu. Cine nu crede în 
aceasta, nu crede că a fost mântuit, căci nu 
crede că Iisus Hristos, născut din Maria, 
este Fiul lui Dumnezeu. De aici se vede cât 
de mult greşesc cei ce nu cinstesc pe 
Fecioara Maria. Sfânta noastră Biserică 
cinsteşte pe Fecioara ca Născătoare de 
Dumnezeu în cântări neasemănat de 
frumoase: "Primit-ai în pântece pe 
Cuvântul şi ai purtat pe Cel ce poartă toate 
şi ai hrănit cu lapte, ceea ce eşti curată, pe 
Cela ce hrăneşte toată lumea". Sau iarăşi: 
"Taina cea din veci se descoperă astăzi! 
Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, Fiu 
Fecioarei se face".  

““Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, SCare pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S--a pogorât din cer și Sa pogorât din cer și S--a întrupat de a întrupat de 

la Duhul Sfânt și din Fecioara Maira și Sla Duhul Sfânt și din Fecioara Maira și S--a făcut om”a făcut om”  

Maica Domnului la picioarele Crucii 

Mic dicţionar teologicMic dicţionar teologic  
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A 
cest sfânt mucenic a fost din Ţara 
Românească, născut din părinţi 

binecredincioşi, pe la anul 1644. În acel 
timp domnitor era Mihail Radu care, 
nereuşind să mai plătească birurile grele 
cerute de turci, s-a răzvrătit împotriva lor. 
Dar sultanul Mahomed al IV-lea a trimis 
împotriva lui oaste mare de turci şi de 
tătari, care au biruit pe Radu şi au făcut 
prăpăd în biata ţară, arzând, prădând şi 
omorând, iar la ieşirea din ţară au luat cu ei 
şi o mare mulţime de robi dintre români, 
trecându-i peste Dunăre. Printre aceștia se 
afla şi tânărul Ioan, în vârstă de 15 ani, care 
primise în dar de la Dumnezeu o 
nemaiîntâlnită frumuseţe a chipului.  

Pe drum însă, un păgân din cei ce 
duceau pe români în robie s-a oprit asupra 
lui Ioan şi plăcându-i frumuseţea 
feciorelnică a trupului lui, l-a cumpărat, 
având asupra sa gând urât. Sfântul s-a 
împotrivit însă acestei fapte nelegiuite, 
nerecunoscând de stăpân decât pe Stăpânul 
tuturor, Hristos.  

Înfuriindu-se, păgânul se pregătea să-l 
lege pe Ioan de un copac, pentru a-şi duce 
urâciosul gând până la capăt, dar Sfântul, 
scârbindu-se în inima sa şi nevrând să fie 
ruşinat înaintea lui Dumnezeu, şi-a adus 
aminte de David, biruitorul lui Goliat, şi 
prinzând curaj, l-a ucis pe păgân. Fiind 
prins, a fost legat din nou şi chinuit cumplit 
de turci, apoi l-au dus la Istambul, unde l-

au dat femeii turcului ucis; aceasta l-a dus 
în faţa vizirului să-l judece, şi acolo tânărul 
a mărturisit adevărul. Vizirul l-a predat 
atunci femeii văduve, să facă cu dânsul ce 
va voi. 

Aceasta a fost îndată răpită de 
frumuseţea tânărului şi l-a dus în casa ei, 
unde i-a promis că dacă se va lepăda de 
credinţa sa şi va trece la aceeaşi lege cu a 
ei, îl va lua de bărbat, în locul celui mort, 
făgăduindu-i bogăţii şi desfătări 
nenumărate. Ioan însă s-a împotrivit şi a 
rămas nestrămutat în credinţa părinţilor lui 
şi în curăţia trupească, aducându-şi aminte 
de Iosif, fiul lui Iacov, care a înfruntat 
ademenirile femeii lui Putifar. Aceste 
ispitiri au durat 2 ani şi jumătate, după care 
femeia, văzând statornicia sfântului, s-a 
înfuriat şi l-a dat pe Ioan eparhului cetăţii, 
care l-a aruncat în temniţă. Acolo 
mucenicul a fost supus la multe, cumplite 
şi înfricoşătoare chinuri. În acest timp, 
femeia vizita adesea pe Ioan, gândindu-se 
că tânărul îi va asculta cererile şi o va lua 
de soţie. Ioan însă a rămas statornic în 
credinţa sa, căutând numai spre Hristos de 
la care primea putere şi înţelepciune. 

Văzând toţi că nu este nici o cale de a 
îndupleca pe tânăr să se lepede de Hristos, 
au luat hotărârea de a-l ucide.  

Astfel, binecuvântatul mucenic a fost 
dus la spânzurătoare într-o vineri, înainte 
de Înălţarea Domnului, în data de 12 mai 

1662, şi astfel şi-a dat viaţa în mâinile lui 
Hristos, de la care a şi primit cununa 
biruinţei. 

■  S I N A X A R  -  1 2  M A I  

S 
fânta Muceniţă Chiriachi a trăit 
în sec. al III-lea, în vremea 

împăratului Diocleţian. Ea s-a născut din 
părinţi creştini într-o duminică, motiv 
pentru care ei i-au pus numele Chiriachi, 
care în limba greacă înseamnă duminică. 
Sfânta a refuzat multe cereri de căsătorie, 

invocând faptul că ea este logodită cu 
Mirele Ceresc şi că-şi doreşte să moară 
fecioară. Unul din pretendenţii respinşi i-
a spus împăratului Diocleţian că sfânta 
este creştină. De vreme ce ea se ruga, 
tiranul Maximian la care fusese trimisă, 
se mânia asupra ostaşilor ce aveau 
poruncă de a chinui pe muceniţă. Atunci 
a zis sfânta către Maximian: "Nu te înşela 
Maximiane, niciodată nu mă vei birui, 
că Harul lui Dumnezeu îmi este în 
ajutor".  Atunci Maximian a trimis pe 
sfânta la Ilarion, stăpânitorul Bitiniei şi 
acesta  cercetând pe muceniţă, a dus-o în 
capiştea idolilor. Acolo rugându-se 
sfânta, s-a făcut cutremur mare încât s-au 
zdrobit idolii şi s-au făcut ca praful; apoi 

a urmat o furtună de vânt, care a 
împrăştiat în vazduh praful idolilor, şi un 
fulger a ars faţa stăpânitorului Ilarion, 
care căzând din scaun a murit. 

Venind alt stăpânitor în locul lui şi 
fiind înştiinţat de acestea, a hotarât ca 
sfânta să fie supusă la felurite chinuri, 
din care ea a rămas nevătămată. 
Acoperită de răni din cap până în 
picioare, ea va fi tămăduită în chip 
minunat de un înger. În urma acestei 
minuni, mulţi păgâni au crezut în Hristos 
şi au primit moartea mucenicească. În 
urma chinurilor,  sfânta a trecut la 
Domnul pe care Îl iubise atât de mult. 
Pomenirea ei se face în ziua de 19 mai. 

În anul 1763, mâna dreaptă a 
sfintei a fost primită în dar de la 
Marea Lavră din Muntele Athos, la 
Catedrala episcopală din Huşi, 
pentru că episcopul Huşilor din acel 
timp a plătit datoriile mânăstirii 
athonite la Poarta Otomană. 

“Veni ți toți iubitorii de mucenici,  
și mai ales cei ce viețuiți în România, ca să 
cinstim cu cântări luminate pe Ioan, noul 

mucenic al Domnului.  
Că acesta, din pământul românesc 

răsărind, a dat rodul însutit al credinței, în 
cetatea lui Constantin, rușinând pe 

prigonitorii săi și mărturisind credința cea 
ortodoxă, prin vărsarea sângelui său.  

Iar acum în ceruri mijlocește pentru noi și 
pentru cei ce cântăm:  

Bucură-te, Ioan, sfinte mucenice al lui 
Hristos”! 

Icosul praznicului 
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■  P E L E R I N A J  Î N  G R E C I A  

Împărtăşire din frumuseţile Ortodoxiei (III)Împărtăşire din frumuseţile Ortodoxiei (III)  
Ziua VII. Ziua VII. Joi, 27 octombrie 2011Joi, 27 octombrie 2011  

Suntem la Kalambaka şi vizităm Marea 
Meteoră, prima mânăstire întemeiată aici de 
Cuviosul Antonie, în jurul anului 1340. 
Mânăstirea, cu hramul Schimbarea la Față, se 
află pe cea mai înaltă și mai mare stâncă 
meteoritică, la o înălțime de aprox. 600 m. La 
intrare vedem Turnul cu năvod, care servea ca 
„lift” pentru monahii și vizitatorii care urcau 
la mânăstire. În biserică se află moaștele 
Sfântului Cuvios Antonie, ctitorul, și ale 
Cuviosului Ioasaf, fost împărat bizantin, al 
doilea ctitor al Mânăstirii. Icoana Maicii 
Domnului cu Pruncul de pe catapeteasmă este 
apreciată drept unicat în iconografia ortodoxă. 

Pornim spre Igoumenitsa, de unde luăm 
ferry-boat-ul spre insula Corfu. Vizităm 
orașul Paleokastritsa, cu Mânăstirea 
închinată Maicii Domnului, unde găsim o 
icoană făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului, care în trecut a scăpat mânăstirea 
de la un atac al turcilor. Apoi vizităm 
biserica Mitropoliei , chiar la vremea în care 
se slujește Vecernia. Ne închinăm la moaștele 
Sfintei Teodora împărăteasa, cea care a 
contribuit decisiv la restabilirea cultului 
sfintelor icoane, în secolul al VIII-lea. 

Ajungem apoi la Biserica Sfântului 
Ierarh Spiridon , mare făcător de minuni, 
ştiindu-se că sfântul se arată cu trupul celor 
care îl cheamă în ajutor. Uneori moaștele sale 
lipsesc din raclă, în chip minunat, iar când se 
întorc, sunt prăfuite și papucii sfântului sunt 
tociți. De aceea, în fiecare an acești papucei 
sunt schimbați cu unii noi, iar Sf. Spiridon 
este numit și sfântul călător sau umblător. 
Ne-am închinat cu toții și am rostit 
o ectenie, pomenind toate 
pomelnicele care ne-au fost date de 
credincioșii din Zaragoza și de cei 
prezenți la pelerinaj. La sfârșit 
primim  câte o părticică din  
papuceii sfântului, ca binecuvântare 
în drumurile noastre. 

Ziua VIII.Ziua VIII.   Vineri, 28 octombrie Vineri, 28 octombrie   

Mergem spre Patras, la 
Biserica Sfântului Apostol 
Andrei , cea de-a doua ca mărime 
din Balcani, după catedrala 
Alexandru Nevski din Sofia. Așa 
cum știam, „Sf Andrei nu este 
acasă”, pentru că moaștele sale au 
fost duse spre închinare în România. 
Ne închinăm la o părticică din 
crucea în formă de X pe care a fost răstignit 
Sf. Andrei, și la frumoasele icoane din 
interior. frumoase din interiorul bisericii. 
Catedrala inspiră măreție prin pictura 
magnifică și superbul candelabru central. 

Mergem apoi la Loutraki , la Mânăstirea 
Sf. Patapie. Urcăm pe un deal foarte înalt, şi 
aici ne întâmpină o mică bisericuță, în care 
măicuțele cântă slujba de seară. În partea 
stângă este o peșteră, în care se află trupul 

întreg al Sfântului Patapie. Acest 
sfânt, egiptean de neam, a trăit în 
a doua jumătate a secolului al IV-
lea. Este ajutător mai ales celor 
ce suferă de boli de ochi. Peștera 
în care se află sfintele sale 
moaște datează din secolul al XI-
lea, dar acestea nu au fost 
descoperite decât în anul 1904, 
când se făceau lucrări de 
extindere a bisericii. Atunci 
Sfântul Patapie s-a arătat în vis 
preotului slujitor, spunându-i ca 
muncitorii să sape cu grijă în 
zona peșterii, pentru că acolo se 
află moaștele sale. Tot aici se află 
și o părticică din moaștele Sfintei 
Ipomoni. 

Ziua IX.Ziua IX.   Sâmbătă, 29 octombrie Sâmbătă, 29 octombrie   

Ultima zi a pelerinajului! Neavând timpul 
necesar petru a ajunge la Eghina, la moaştele 
Sf Nectarie, pornim spre Lavrio , aproape de 
Atena, la Mânăstirea închinată tot Sfântului 
Nectarie, ce s-a dovedit a fi încununarea 
binecuvântată a acestui pelerinaj. Intrând în 
biserică, ne apropiem de masa cu sfinte 
moaște care se află în fața altarului și vedem 
cu mare bucurie că sunt acolo și moaștele Sf. 
Nectarie, alături de moaștele Sf. Meletie, dar 
abia peste câteva minute avea să se întâmple 
lucrul cel mai frumos din tot pelerinajul. 
După slujbă, ține predica un părinte călugăr 
bătrân, cu chip senin și plin de bunătate, care 
seamănă foarte mult cu … Sfântul Nectarie! 
Afl ăm că se numește tot Nectarie și că grecii 

îl cinstesc foarte mult, ca pe un părinte 
Cleopa al lor. Înțelegem din predică îndemnul 
la iubirea de Dumnezeu și de aproapele și 
chemarea de a ne curăți sufletele prin post, 
priveghere și rugăciune. „Eu sunt ca un pom”, 
spunea dânsul, „și voi cei care veniți la 
biserică mă udați cu dragostea voastră, ca să 
pot crește și să nu mă usuc. Eu am nevoie de 
dvs. să veniți la biserică, pentru a crește 

împreună”. După slujbă, primim anafură de la 
părintele Nectarie, care aflând că suntem 
români ne spune să așteptăm puțin, să ne dea 
câte o iconiță. Ne așezăm cu toții și părintele 
vine însoțit de un preot tânăr care, minune, 
este român, așa încât ne traduce ce ne spune 
Gheronda Nectarie. Cuvintele lui sunt simple, 
dar pline de bunătate, dragoste și bucurie. Ne 
urează bun venit și ne spune istoria 
mânăstirii, care constituie în sine o altă 
minune. Pe scurt, părintele Nectarie Vitalis a 
fost el însuși tămăduit de cancer, Sfântul 
Nectarie din Egina arătându-i-se de două ori 
și spunându-i să continuie lucrarea la 
mânăstire și că se va vindeca. Părintele s-a 
vindecat într-adevăr, spre uimirea medicilor, 
care îi mai dădeau câteva zile de viață. A 
continuat lucrarea la mânăstire și este preot 
aici de peste cincizeci de ani, fiind căutat de 

creștinii din toată Grecia și chiar și din 
alte țări, pentru sfat, rugăciune și 
ajutor. Și iată-ne și pe noi, pelerinii din 
Zaragoza, în prezența acestui părinte 
minunat, care ne primește cu o 
dragoste de nedescris în cuvinte: ne 
îmbrățișează, ne binecuvintează, ne ia 
de mână, ne mângâie… Ne pune să 
cântăm ceva în biserică, apoi dânsul, 
cu cei câțiva ucenici care au rămas, 
încep să cânte în greacă, cântări în 
cinstea Sfântului Nectarie. Cântăm și 
noi din nou, apoi iarăși dânșii, într-o 
atmosferă de bucurie și dragoste care 
cu greu poate fi descrisă în cuvinte. 
Părintele Nectarie ne ia de mâini și 
începe un fel de horă a bucuriei, a 
bucuriei sfinte pe care o dă întâlnirea 
în Domnul. Suntem mișcați până la 
lacrimi de bunătatea și dragostea 

acestui om minunat, care ne binecuvintează 
apoi pe fiecare în parte și ne dăruiește iconițe 
cu Sfântul Nectarie din Eghina. 

Încheiem acest pelerinaj mulțumind lui 
Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le
-a revărsat asupra noastră și pentru că ne-a 
îngăduit să ne împărtășim de atâta frumusețe. 
Mulțumim sfinților pe care i-am vizitat și care 
ne-au ocrotit tot timpul cu rugăciunile lor! 

Gheronda Nectarie în mijlocul pelerinilor români 

Biserica Sf. Apostol Andrei din Patras 



 

 

Lăsaţi 
copiii să 
vină la 
Mine, că a 
unora ca 
acestora 
este 
Împărăţia 
cerurilor! 
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Ce înseamnă numele Ce înseamnă numele   

pe carepe care--l porţi?l porţi?  

Ilie - din limba ebraică: Domnul 
este adevăratul Dumnezeu, acest nume 
ne amintește cât de important este să 
păstrăm credința cea dreaptă în singurul 
Dumnezeu adevărat. El este Atotțiitor, 
Atotputernic, Ataoteiubitor, iar datoria 
noastră de creștini este să arătăm că 
avem dragoste, răbdare și înțelegere nu 
doar cu vorbe, ci mai ales prin fapte. 

Sfântul Prooroc Ilie se bucură de 
mare cinste la poporul român. El a trăit 
cu 900 de ani înainte de Mântuitorul 
Hristos și a afăcut multe minuni datorită 
credinței sale profunde. Sfântul Ilie nu a 
murit ca orice om, ci a fost ridicat la cer 
într-un car de foc. Sărbătoarea Sf. Ilie 
este pe 20 iulie. 

D 
upă Înviere, 
Domnul 

nostru Iisus Hristos a 
mai rămas pe pământ 
timp de 40 de zile și S
-a arătat de mai multe 
ori ucenicilor Săi, 
cărora le-a dat mai 
multe îndemnuri. Mai 
întâi le-a spus să 
rămână în cetatea 
Ieursalimului până 
vor primi putere de 
sus, adică puterea 
Duhului Sfânt. 

Apoi le-a spus: 
“Mergând, învățați 
toate neamurile, 
botezându-le în 
numele Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului 
Duh, învățându-le să 
păzească toate câte v-
am poruncit vouă”. 

Mântuitorul a 
mers cu Apostolii pe 
Muntele Măslinilor. 
Acolo i-a 
binecuvântat și sub 
privirile lor S-a înălțat la cer. Apostolii au 
văzut atunci doi îngeri îmbrăcați în alb, 
care le-au spus că Iisus, așa cum S-a 
înălțat la cer, așa va și veni pe pământ, a 
doua oară. 

Apoi Apostolii s-au întors la Ierusalim 
cu bucurie mare și erau tot timpul la 
templu, rugându-se lui Dumnezeu, 
împreună cu femeile mironosițe și cu 
Fecioara Maria. 

Biserica noastră sărbătorește Înălțarea 
Domnului la 40 de zile după Sfintele 
Paști. Această sărbătoare este întotdeauna 

într-o zi de joi. 

În semn de bucurie și cinstire a acestei 
zile, credincioșii vopses ouă roșii ca la 
Sfintele Paști. În ziua Înălțării, creștinii se 
salută cu cuvintele: Hristos S-a înălțat! / 
Adevărat S-a înălțat! 

Tot în ziua de Înălțare, Biserica 
Ortodoxă îi cinstește pe eroii și pe martirii 
neamului, adică pe cei care și-au dat viața 
pentru țară și pentru credința ortodoxă. Se 
fac slujbe de pomenire pentru aceștia, iar 
la monumentele închinate lor se depun 
coroane de flori. 

Ghicitoare 
La mormântul lui Hristos, 

Cu chipul bun și luminos, 

În haine albe îmbrăcat 

Știi tu oare cine-a stat? 

Răspuns: Arhanghelul Gavriil 

Colorați frumos icoana Înălțării Domnului 

Răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Câte zile a rămas Domnul Iisus pe pământ după Înviere? 

Răspuns: ___________________ zile. 

2. Unde a avut loc Înălțarea la cer a Mântuitorului?  

R.: ____________________________________________ 

3. În ce zi din săptămână sărbătorim Înălțarea? R.: ______________________ 

4. Cine mai sunt pomeniți în această zi în Biserica noastră? 

R.: ____________________________________________________________ 

 
Activități
Activități

  

pentru copii 

pentru copii 

istețiisteți  
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Părintele Marcu s-a născut la 12 septembrie 
1910, în localitatea Hătcărău, judeţul Prahova, 
ca unul din cei treisprezece copii ai familiei 
Dumitru Stere şi Ana. Din botez a primit numele 
Constantin. După cei cinci ani de şcoală 
primară, tânărul Constantin urmează şcoala de 
croitorie din localitatea Broaştele, apoi şcoala 
de comerţ, din Ploieşti. Nu a urmat şcoli şi studii 
superioare, deoarece provenea dintr-o familie 
numeroasă, iar costurile necesitate de studii nu 
puteau fi acoperite. 

Ca mulţi tineri din vremea sa, Constantin se 
alătură legionarilor, fapt pentru care va pătimi 
vreme de douăzeci de ani în închisorile 
comuniste ale vremii sale, alături de Valeriu 
Gafencu, Virgil Maxim, Ioan Ianolide, părintele 
Arsenie Papacioc şi alţii. Anchetatorii l-au numit 
“Fachirul”, pentru că a răbdat chinurile ca unul 
fără de trup, rugându-se neîncetat: ¨ 

După ani de detenţie, în 1956, tânărul 
Constantin merge la Mânăstirea Cernica 
primind ascultare la vite, la porci, la oi, la seră, 
la vie şi la grădină. Apoi merge la Mânăstirea 
Slatina, la 15 august 1957, fiind rânduit chelar, 
unde şi-l alege ca duhovnic pe părintele Arsenie 
Papacioc. El însuşi avea să spună: ¨Am plecat 

la mânăstire d intr-o 
nebunie pentru Hristos. M-
am călugărit cu multa 
râvnă, că dacă nebunia 
pentru Hristos nu există, nu 
poţi să rezişti. Aici te pierzi 
ca să te poţi regăsi, în 
poziţie îngerească.¨ 

În scurt timp însă, 
părintele Marcu va fi iarăşi 
întemniţat, de această dată, 
la închisoarea Aiud. Chiar 
în anul arestării, părinţii de 
la Slatina hotărâseră 
tunderea sa în monahism. 
Va fi eliberat abia în 1964, 
odată cu eliberarea tuturor 
deţinuţilor politici. Astfel, la 
vârsta de 54 de ani, merge 
la Mânăstirea Sihăstria, 
unde este tuns în 
monahism, sub numele de 
Marcu. După ce o vreme a fost chelar al 
mânăstirii, părintele Marcu a fost rânduit stupar. 
Tot acum, el se împrietește cu părintele Cleopa, 
lângă care va petrece foarte mult timp.  

În obştea de la Mânăstirea 
Sihăstria, părintele Marcu 
va petrece în mari osteneli 
călugăreşti până la sfârşitul 
vieţii, în ascultare 
desăvârşită, în tăcere şi 
rugăciune neîncetată, 
umplându-se de darurile 
Duhului Sfânt. Părinţii de la 
Sihăstria şi-l amintesc 
primind Sfintele Taine cu 
chipul plin de lumină. A fost 
un mare rugător, ascuns de 
oameni şi unit cu Hristos. 

În ultimii ani ai vieţii sale, 
ajungând neputincios cu 
trupul şi nemaiputând lua 
parte la slujbele bisericeşti, 
părintele împlinea la chilie 
câte treisprezece ore de 
pravilă şi rugăciune. 
Părintele Marcu a trecut la 

cele veşnice în ziua de 28 februarie 1999, fiind 
înmormântat în cimitirul de la Mânăstirea 
Sihăstria, lângă mormântul părintelui Ioanichie 
Moroi. 

Conştiinţa, glasul lui Conştiinţa, glasul lui 
Dumnezeu Dumnezeu în omîn om  

C 
onştiinţa este glasul Lui 
Dumnezeu în om. Când omul se 

nevoieşte în ascultare de Hristos şi de 
biserică şi lucrează poruncile 
Mântuitorului, între care prima este 
pocăinţa, sufletul său se curăţeşte prin fapte 
bune şi prin Sfintele Taine. Curăţenia 
aceasta a sufletului decătuşează conştiinţa 
şi glasul ei începe să se audă cu din ce în ce 
mai mare putere. Atunci nevoitorul trebuie 
să ştie că glasul acesta trebuie ascultat mai 
mult decât oricine pe pământ, pentru că 
este glasul cel dumnezeiesc. Cine îşi va 
călca peste conştiinţă îşi omoară şi îşi 
împietreşte sufletul. 

Când omul constată că nu-l mai mustră 
aspru conştiinţa pentru păcatele din trecut 
decât prin amintire, că patimile nu-l mai 
luptă cu putere decât din când în când, şi 
destul de slab, prin simţuri şi mai puţin prin 
minte, şi cu cât omul va şti să se smerească 
mai mult, cu atât mai puţin vor reuşi 
patimile să-l lupte. Şi să nu uite că toate 
acestea le poate împlini numai şi numai cu 
ajutorul Lui Dumnezeu.  

SmereniaSmerenia  

S 
merenia este conştientizarea 
nimicniciei. Un frate l-a întrebat pe 

un bătrân: “Ce este smerenia?”. Şi i-a zis 
bătrânul: “Smerenia este a se socoti omul 
pe sine mai nevrednic şi mai păcătos decât 

toţi şi tuturor supus”. Şi a zis fratele: “Cum 
este aceea, a fi tuturor supus?”. Zis-a 
bătrânul: “Să nu încerci să vezi păcatele 
străine, ci ale tale păcate şi răutăţi să le vezi 
şi neîncetat să te rogi Lui Dumnezeu pentru 
iertarea ta”. Smerenia este râvna lui 
Hristos, iar mândria şi înălţarea şi 
obrăznicia sunt râvna diavolului. Sileşte a 
râvni Lui Hristos, iar nu lui antihrist. 

Dumnezeu dă darurile cele mai mari la 
cei mai smeriţi oameni, pentru că smerenia 
este cea care întoarce Darul Sfântului Duh 
în sufletul omului. Fără acest Dar, nimeni 
niciodată nu a putut şi nu se va putea 
mântui. Sf. Ap. Pavel spune: “În dar sunteţi 
mântuiţi”, iar Sf. Serafim de Sarov spune: 
“Scopul vieţii creştine este dobândirea 
Sfântului Duh”. 

Darul Duhului SfântDarul Duhului Sfânt  

S 
ă fim atenţi la Darul lui Dumnezeu, 
că numai El ne poate îndrepta, ne 

poate lumina ochii minţii ca să înţelegem 
lucrurile. Şi aici atingem problema ochiului 
sufletesc sau al minţii. Cu mintea poţi să 
vezi, să înţelegi, dar nu să simţi. Inima e 
cea care simte. Iar când se împreunează 
simţirea inimii cu luminarea minţii, atunci 
simţi că lucrează Harul lui Dumnezeu în 
toată fiin ţa ta. Să ne rugăm mereu 
Mântuitorului să nu ne lase. 

Şi dacă stau şi mă rog în fiecare zi şi 
citesc din Psalmi şi din alte rugăciuni, la o 
vreme descopăr că toate cuvintele lui 

Dumnezeu sunt ca o piatra scumpă cu 
multe feţe în care se vede lucrarea Duhului. 
Şi de aceea are multe semnificaţii fiecare 
cuvânt al Lui Dumnezeu. Şi îţi pui 
întrebarea: de ce zicem Împărate ceresc, 
Tatăl nostru? Şi rugându-te vei ajunge la 
concluzia că tot Darul Duhului Sfânt e cel 
ce îţi descoperă şi pricepi, că dacă nu te 
luminează Duhul Sfânt, nu poţi să înţelegi. 

EducaţiaEducaţia  

T 
ot tineretul ar trebui educat 
ortodox, punându-se mare accent 

pe  schimbările ce apar în firea omenească 
începând cu vârsta de 12 ani, că aceasta 
este vârsta la care Mântuitorul a ieşit la 
propovăduire şi a pus probleme foarte 
adânci învăţaţilor şi singur a dat răspunsuri 
la ele. 

Aceasta este vârsta la care se dezvoltă 
în mod special instinctele. Însuşi 
organismul omului începe să dezvolte 
aceste instincte. Pentru aceea trebuie 
pregătiţi copiii pentru această vârstă, pentru 
a nu mai cădea. Iar dacă nu vor mai cădea, 
şi vor duce o viaţă curată şi neîntinată, vor 
putea primi pe Duhul Sfânt, Care se 
sălăşluieşte în om şi care mai departe va 
conduce în chip conştient pe om, pe acel 
copil. Dacă până la vârsta de 12 ani copilul 
este păzit de vederea şi auzirea lucrurilor 
pătimaşe, precum curvia, mânia şi avariţia, 
după vârsta aceea el va putea să se lupte cu 
poftele şi cu gândurile care apar în sufletul 
său. 

“Părintele Marcu e mai sfânt 
decât toţi sfinţii din cimitirul 

Sihăstriei” 
Pr. Iustin Pârvu 


