Revistă Parohială, Anul II, nr.21, Luna MARTIE 2015
Din cuprins:
 Despre Sfântul Ioan Gură de
Aur;
 Explicarea Sfintei Liturghii;
 Despre misiunea Parohiei;
 Sfinți în Martie;
 Evenimente Parohiale;
 Învățături duhovnicești;
 Jurnal de gospodină;
 Povestea vorbei;
 Să cunoaștem România;
 Colțul copilăriei;
 Sfatul medicului;
 Meditații.

Programul liturgic pe Luna Martie 2015
 1 Martie 2015: Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); ora 09:30
Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie;
 7 Martie 2015, Sâmbătă: ora 10:00 Pomenirea morților;
 8 Martie 2015: Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama);
ora 9:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie;
 13 Martie 2015, Vineri: ora 18:30 Seară duhovnicească;
 14 Martie 2015: ora 10:00 Pomenirea morților;
 15 Martie 2015: Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); ora 09:00
Utrenia; ora 10:00 Sfânta Liturghie; ora 11:30 Sfântul Maslu.
 22 Martie 2015: Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul);
ora 09:30 Utrenia; ora 10:00 Sfânta Liturghie.
 25 Martie 2015, Miercuri: Buna Vestire (dezlegare la pește); ora
09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie;
 27 Martie 2015, Vineri: 18:30 Seară duhovnicească:
 29 Martie 2015: Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria
Egipteanca); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie.

„Adu-ţi aminte de Ziditorul tău în zilele tinereţii tale, înainte ca să vină zilele de
restrişte şi să se apropie anii despre care vei zice: "N-am nici o plăcere de ei...", înainte ca
să se întunece soarele şi lumina şi luna şi stelele şi ca norii să mai vină după ploaie”.
(Ecclesiastul 12. 1 – 2)
Este mare lucru a ne aminti de Ziditorul nostru și Dumnezeu! Și asta pentru că nu de puține
ori noi uităm să ne mai gândim la El, sau să ascultăm Cuvântul Lui. Bine că nu uită Dumnezeu de
noi, chiar și atunci când păcătuim. Dar dacă și El ar uita de noi?!...

După firea noastră omenească, este absolut normal să ne amintim de părinții noștri, atunci
când ne merge bine, întrucât vrem să se bucure de noi și să se mândrească cu noi, dar mai ales
atunci când dăm de greutăți, pentru că am vrea din nou, ca în copilărie, să alergăm în brațele
tatălui sau mamei atunci când ne loveam. Dacă în copilărie noi nu puteam să stăm fără părinții
noștri, ci ne țineam ca scaiul după ei și plângeam când nu-i vedeam, odată cu trecerea timpului și
maturizarea noastră, începem să fim preocupați mai mult de problemele personale și de grijile
vieții zilnice și pe părinți îi lăsăm pe planul secund. Dar dacă am primit de la părinți cei șapte ani
buni de acasă, ne amintim de ei și îi prețuim așa cum se cuvine, în orice împrejurare. Și având
purtarea bună față de părinți, avem nădejdea că vom avea și noi parte de aceeași purtare din
partea copiilor noștri. Nu degeaba se zice: Ziua bună se cunoaște de dimineață.
Revenind la vorbele Ecclesiastului, este vital să ne amintim de Ziditorul nostru din tinerețile
noastre. Dacă nu mai putem învăța calul bătrân să tragă la ham, cu atât mai mult nu ne vom mai
aminti de Dumnezeu la bătrânețe, dacă în tinerețea noastră ne-am depărtat de El. Vedem la
bătrânii din jurul nostru că vârsta lor nu a venit singură peste ei. Chiar dacă unii dintre ei și-au
călăuzit din tinerețe pașii pe calea Domnului, totuși bătrânețea a venit peste ei cu toate podoabele:
neputință, boală, căruntețe și urâțirea trupului. Deși unii bătrâni și-au împodobit căruntețele cu
înțelepciune, alții, din păcate, și le-au întinat cu răutăți. Într-un cuvânt, bătrânețea arată viața
trăită în tinerețe. La bătrânețe (în ciuda neputinței) știința, înțelepciunea, experiența, balansează
puterea tinereții, caracterizată de neștiință, de ne-înțelepciune, de ne-experiență.
Acestea sunt doar câteva aspecte ale vieții materiale, trupești, în această lume. Dar trebuie să
aruncăm o privire și asupra vieții spirituale. Va veni vremea pentru fiecare să ne înfățișăm
înaintea Judecătorului, întâi pentru judecata particulară, apoi pentru cea universală. Și dacă la
judecată cei milostivi vor primi milă de la Ziditorul nostru, cei nemilostivi vor primi dreapta
răsplătire. Acestea știind, pot oare tinerii să-și justifice viața înclinată spre păcate, prin inerția
tinereții? Știind că vom fi judecați fiecare în parte, ne putem justifica faptele rele prin răutățile pe
care le face toată lumea? Suntem oare îndreptățiți să zicem că lumea e rea, când noi alcătuim
lumea? Atunci când după ploaie continuă să vină alți nori mai mari, mai negri și mai grei, știm că
va veni o furtună și mai mare. Nu ar fi bine să ne punem la adăpost de furtună, să agonisim
pentru suflet la tinerețe, ca să ne fie sprijin, întărire și reazem la furtuna bătrâneții?
Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem în Postul Sfintelor Patimi. De aceea se cuvine să ne
amintim că fiecare doarme așa cum își așterne; deci și noi vom primi de la Dumnezeu
binecuvântarea pe măsura ostenelilor noastre. Chiar dacă trupul îmbătrânește și vin peste noi ani
care nu ne plac, zile în care ni se pare că se întunecă soarele și lumina și luna și stelele și vin alți
nori după ploaie, știm că sufletul este nemuritor. Și prin nemurirea lui, fie răsplata, fie chinurile,
vor fi asemănătoare. Să ne străduim dar, cât putem, ca în această perioadă să ne refacem vigoarea
sufletului prin alungarea din el a patimilor, a gândurilor rele și a orice lucru pierzător, călăuzindune, prin Biserică, cât încă mai suntem în putere, pașii spre Tatăl nostru Cel ceresc!
Preot Nicolae Floroiu

VIAȚA ȘI ACTIVITATEA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR (3)
Moștenirea literară
Moștenirea literară a Sfântului Ioan Gură de Aur este deosebit de bogată. De altfel, nici unul
dintre Părinții greci nu a lăsat o operă atât de vastă, cuprinzând omilii, tratate
și scrisori. Ioan își datorează popularitatea și importanța sa în istoria
Bisericii și a gândirii creștine, nu atât calităților sale administrative sau
politice, cât mai ales operei sale literare. Tragedia vieții sale este consecința
sincerității sale, a dorinței de a îmbunătăți viața credincioșilor și a celor care
slujeau Biserica. Măreția lui izvorăște din tăria și integritatea caracterului și
a credinței sale deosebite. Partea cea mai consistentă a operei hrisostomice o
constituie Omiliile. După conținut ele se impart în: omilii exegetie, omilii
dogmatice și polemice, omilii morale, omilii la marile sărbători, panegirice
și omilii sau predici ocazionale.
Omiliile exegetice, cele mai multe ca număr, sunt în esență comentarii la cărțile Vechiului și ale
Noului Testament. Majoritatea omiliilor exegetice au fost compuse în perioada anilor 386-397, când
Ioan a activat ca preot și predicator la Antiohia. Aceste omilii se înscriu în marea tradiție exegetică a
Școlii din Antiohia, întrucât urmăresc, cu deosebit interes, sensul literal, opus celui alegoric, al
textelor biblice. Totodată, acestora nu le lipsește niciodată aplicația practică pentru viața celor pe care
îi avea în grija lui spirituală. Trebuie subliniată profunzimea gândirii hrisostomice, care se dezvoltă
progresiv, în funcție de analizele și comentariile pe care le-a elaborat. Dacă acest grup de scrieri s-a
păstrat în condiții optime, adeseori în versiuni îngrijite și revizuite, în ceea ce privește datarea lor,
lucrurile se complică. Putem spune perioada în care au fost scrise, dar este greu de datat fiecare
omilie în parte.
Referitor la Vechiul Testament, Ioan a scris: două serii de omilii la Facere. Prima serie de omilii,
în număr de 9, ținute la Antiohia în perioada Postului Mare în anul 386, se referă la primele trei
capitole ale cărții Facerii, excepție făcând omilia a noua. A doua serie de omilii, în număr de 67, este
un comentariu integral la cartea Facerii.
Se pare că cele mai reușite omilii la Vechiul Testament sunt cele referitoare la Psalmi. Este
vorba de 58 de omilii la o selecție de psalmi: 4-12, 43-49, 108-117, 119-150. Nu se știe cu certitudine
dacă aceste omilii au fost sau nu ținute în biserică. De altfel, ele sunt cunoscute mai degrabă ca
Explicații și nu ca omilii, și datează tot din perioada lui antiohiană. În ele, Sfântul Ioan își dezvoltă
ideile sale predilecte legate de problema viciilor și a virtuții, despre dreapta rugăciune, sau rugăciunea
autentică, sau despre cântarea psalmilor sau a cântarilor religioase din psalmi, în adevărate lucrări
științifice.
Dintre Omiliile la Isaia s-au păstrat în greacă doar șase. Există și un comentariu integral la Isaia
în limba armeană, care, se crede, este autentic. La acestea se adaugă 5 omilii la Anna, 3 omilii la
David și Sanie și, în cele din urmă, două omilii în care tratează despre caracterul ascuns, tainic al
profețiilor. La toate acestea se adaugă o serie de catene pusă sub numele lui Hrisostom: la Ieremia,
Daniel, Proverbe și Iov.
Dintre omiliile la Noul Testament, cele 90 de omilii la Evanghelia după Matei, reprezintă cel mai
vechi și cel mai complet comentariu care a supraviețuit, în totalitate, din perioada patristică. Cât
privește data scrierii, nu există unanimitate. Cu toate acestea, cercetătorii sunt de acord că ele aparțin

perioadei antiohiene, probabil anului 390. Comentariul s-a bucurat de o mare popularitate. A fost
tradus în latină de mai multe ori, în armeană, arabă, georgiană și chiar în siriană. Din aceasta ultimă
traducere se păstrează mai multe fragmente.
Omiliile la Matei cuprind învățătura hrisostomică despre morală și virtute, despre principiile care
trebuie să stea la temelia adevăratei vieți creștine, ce trebuie să facem pentru a ne feri de viciu și a ne
apropia de virtute. Pe lângă toate acestea, Sfântul Ioan nu uită sa expună învățăturile greșite ale
maniheilor sau ale arienilor, subliniind adevărul revelat al credinței.
Cel de-al doilea comentariu evanghelic este dedicat Evangheliei după Ioan. Deși Suidas, de altfel
singurul, afirmă că Ioan a scris comentarii la toate cele patru Evanghelii, se pare, totuși, că el s-a
ocupat doar de aceste două Evanghelii, după Matei și după Ioan. Omiliile-comentariu la Evanghelia
după Ioan sunt în număr de 88. Ele sunt mai scurte și se crede că au fost ținute după anul 391.
Conștient de încărcătura doctrinară deosebită a acestei Evanghelii, Sfântul Ioan dezvoltă în omiliile
ioaneice o teologie profundă, respingând doctrinele ereticilor arieni, în special ale anomoenilor.
Legate de omiliile la cele două Evanghelii, sunt alte cinci omilii despre săracul Lazăr. Urmează apoi
55 de omilii la Faptele Apostolilor, care aparțin perioadei constantinopolitane (anul 400). Acestea au
fost traduse în latină la cererea lui Cassiodor și depuse în Biblioteca de la Vivarium. Din păcate
această traducere s-a pierdut.
Din totalul omiliilor hrisostomice, aproape jumătate sunt dedicate epistolelor pauline.
Hrisostom a fost atras, în mod deosebit, de personalitatea Apostolului neamurilor, în care a văzut
modelul desăvârșit al păstorului de suflete, drept, neînfricat și jertfelnic, având un temperament
înflăcărat. Este posibil ca Sfântul Apostol Pavel să fi fost modelul după care Sfântul Ioan Hrisostom
și-a modelat viața și comportamentul propriu. S-au păstrat: 32 de omilii la Epistola către Romani
(Antiohia 381-398), 44 de omilii la 1 Corinteni și 30 la 2 Corinteni (Antiohia, anul scrierii imposibil
de fixat), la care a adăugat alte trei omilii la texte speciale: 1 Corinteni 7. 1; 2 Corinteni 4. 13 și 1
Corinteni 15. 28. Comentariul la Galateni analizează și comentează textul, verset cu verset,
prezentându-se astfel ca o lucrare modernă. La Epistola către Efeseni el scrie 24 de omilii; la Filipeni,
15; la Coloseni, 12; la cele două epistole către Tesaloniceni, 11 și respectiv 5 omilii; 18 omilii la 1
Timotei; 10, la 2 Timotei; 6, la Tit; 3, la Filimon și 34, la Evrei. Au fost descoperite câteva catene la
epistolele sobornicești, puse sub numele Sfântului Ioan. Se pare că el nu a scris nici un comentariu la
aceste epistole.

EXPLICAREA SFINTEI LITURGHII (3)

Ce este Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite? Această Liturghie are o rânduială
aparte, deosebită de a celorlalte două. Ea e formată din două slujbe deosebite: Vecernia şi
Liturghia, contopite laolaltă. Partea ei de la început nu este altceva decât prima jumătate a
Vecerniei până la Vohod, sau ieşire; iar a doua parte este alcătuită din rânduiala Liturghiei
obişnuite, începând de la Apostol şi având Heruvicul şi Rugăciunea Amvonului, proprii, dar
lipsindu-i în întregime partea dintre Heruvic (ieşirea cu cinstitele Daruri și pomenirile respective)
şi ectenia de după Axion. Îi lipseşte deci tocmai partea care alcătuieşte miezul Liturghiei, şi
anume Jertfa, adică sfinţirea şi prefacerea Darurilor. De aceea, această Liturghie nici nu se poate

numi o Liturghie deplină, desăvârşită, ca celelalte; după cum o arată şi numele, ea este mai
degrabă o slujbă solemnă a împărtăşirii cu Sfintele Daruri slujite sau sfinţite mai dinainte, în
timpul uneia din cele două Liturghii depline sau propriu-zise.
Care este obârşia acestei Liturghii? Este următoarea: Slujba Sfintei Liturghii a fost
privită totdeauna ca un prilej de bucurie şi de luminare sufletească, întrucât, prin împărtăşirea cu
Sfintele Daruri care se sfinţesc într-însa, Îl avem între noi pe Hristos, Mirele nostru Ceresc, Care
petrece întru noi şi noi întru El (Ioan 6. 6). Această bucurie nu se potrivea însă cu zilele Postului
Mare, zile de întristare şi de pocăinţă, când Mirele este luat de la noi (comp. Matei 9. 15 şi Luca
5. 34 – 35). De aceea, consfinţind o veche tradiţie a Bisericii, soborul Părinţilor adunaţi la
Laodiceea (Asia Mica, 360 – 380) a hotărât să nu se mai săvârşească Liturghie şi să nu se mai
serbeze pomenirea Sfinţilor Mucenici, care era împreunată cu Liturghia în timpul Postului Mare,
decât Sâmbăta şi Duminica, zile în care postul era mai puţin aspru (canoanele 49 şi 51). Erau însă
creştini care doreau să se împărtăşească şi în celelalte zile din cursul săptămânii şi mai ales
miercurea şi vinerea. Ca să împace această dorinţă pioasă a credincioşilor cu hotărârile Sinodului
de la Laodiceea, s-a luat obiceiul de a opri o parte din Darurile sfinţite la Liturghia de sâmbătă şi
duminică, pentru a împărtăşi cu ele pe credincioşi în celelalte zile în care nu se putea săvârşi
Liturghie. Iar ca să nu se întrerupă ajunarea obişnuită dintre zilele de post, împărtăşirea aceasta
avea loc spre seară, îndată după slujba Vecerniei. Rânduiala împărtăşirii, destul de simplă la
început, a devenit încetul cu încetul din ce în ce mai sărbătorească, fiind încadrată între slujba
Vecerniei de o parte şi rugăciunile şi ceremoniile din rânduiala Liturghiei, care erau mai ales în
legătură cu Taina Împărtăşirii, de cealaltă parte. Cele două slujbe, deosebite la început, în cadrul
cărora avea loc împărtăşirea credincioşilor în zilele de post, s-au contopit cu timpul într-o singură
slujbă, care s-a numit Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. Soborul al cinci-şaselea al Sfinţilor
Părinţi (Trulan 692), a hotărât că această Liturghie să se facă în toate zilele postului Păresimilor,
afară de sâmbete şi duminici, precum şi de sărbătoarea Bunei-Vestiri (canonul 52).
În câte părţi mai mari se poate împărţi rânduiala Sfintei Liturghii? În două părţi
mari, şi anume:
a) Proscomidia, care se săvârşeşte în taină;
b) Liturghia propriu-zisă, care se săvârşeşte în auzul credincioşilor. La rândul ei, Liturghia
propriu-zisă se împarte în două părţi, dintre care cea dintâi poartă numele de Liturghia
catehumenilor, iar a doua, Liturghia credincioşilor.
Ce este Proscomidia? Proscomidia (de la cuvântul grecesc “προσκομίζω” = „a aduce, a
pune înainte, a oferi, a face dar”) este Rânduiala pregătirii darurilor de pâine şi vin, care
alcătuiesc materia jertfei. Această primă parte a Liturghiei se săvârşeşte întreagă în taină, în
timpul slujbelor premergătoare Liturghiei (Utrenia sau Ceasurile), înăuntrul altarului, şi anume în
latura lui dinspre miazănoapte, pe o masă mică sau în scobitura făcută înadins în perete şi numită
proscomidiar, care la unele biserici mai mari are chiar forma unei încăperi aparte, din stânga
altarului. Miezul Proscomidiei îl alcătuieşte alegerea şi pregătirea materiei de jertfă din darurile
de pâine şi de vin aduse de credincioşi.
Ce formă şi ce numire poartă pâinea adusă de credincioşi pentru Liturghie? Poartă
numele de prescuri (de la cuvântul grecesc προσφορά), adică pâinişoare făcute din frământătură

dospită şi având uneori formă rotundă, dar mai ales formă de cruce, în patru cornuri, amintind
Crucea pe care S-a răstignit Mântuitorul şi închipuind cele patru laturi ale lumii. Partea lor de la
mijloc se cheamă pecete, pentru că are întipărită pe ea semnul lui Iisus, adică crucea închisă întrun pătrat cu literele de la început ale numelui Mântuitorului: Iis. (Iisus), Hr. (Hristos), Ni Ka
(adică Iisus Hristos biruiește), astfel:

Iis

Hr

Ni

Ka

Această pecete e făcută cu un instrument de lemn, pistornic sau prestolnic. Prescurile aduse
de credincioşi sunt însoţite de obicei de câte o lumânare, care se aprinde în sfeşnicul de la
Proscomidie, şi de pomelnic, adică o foaie de hârtie pe care sunt scrise numele credincioşilor, vii
şi adormiţi, ce se vor pomeni la Liturghie.
DESPRE MISIUNEA PAROHIEI (3)
Începuturile învățământului creștin – Școlile catehetice

Învăţământul crestin în epoca apostolică era harismatic: Apostolii, profeţii, didascălii învăţau
pe credincioși învăţătura cea nouă. El urma, la început, după primirea Botezului. De timpuriu,
înainte de sfârșitul secolului I, învăţătura creștină a început să preceadă Botezului. Învăţătura
celor doisprezece Apostoli, un mic catehism, dă mărturie despre acest fapt. Obiectul de învăţătură
era, mai întâi textul Evangheliei, apoi Apostolul, colecţia de epistole apostolice, Martirologiile,
Apocrifele, care lămureau unele momente din viaţa Bisericii, neînregistrate în scrisul canonic.
Din secolul II, această activitate era în grija Bisericii, și a unor didascăli laici, credincioși cu mai
multă cultură. Unii dintre aceștia erau Apologeţii. În tot acest timp s-au fixat unii termeni creștini,
într-un cuvânt, terminologia creștină. Cuvântul ekklisia, care însemna o adunare, primea acum
sensul specific de întrunire liturgică și organică a creștinilor, adică de biserică (Matei 18. 17).
Sfântul Ignatie a folosit primul cuvântul de katolikon, compus din kata și olikon, care
însemna întinderea peste totalitate. Teofil al Antiohiei, a definit pe la anul 180 termenul Aghia
Trias – Sfânta Treime. Au fost definite sensurile specifice pentru noţiunile: Logos, Parousia,
airesis. Tertulian a trecut la latinizarea acestora: ecclesia, orthodoxus, catholicus, Trinitas,
Verbum, Dominus, parusia, haeresis și altele.
Școala catehetică din Alexandria. Cultura primilor creștini ai Alexandriei ne este foarte
greu de cunoscut. Prin așezarea, mărimea și importanţa sa ca oras, prin mișcarea de idei și de
popoare, Alexandria era unul dintre cele mai căutate centre culturale ale lumii vechi. În acest
mediu alexandrin se va forma cultura ebraică de limbă greacă, care va produce Septuaginta; acolo
trăise Filon, creatorul unei filozofii religioase și al unei atmosfere în care au trăit și au fost
influenţaţi teologii alexandrini. Mediul alexandrin pare să fi fost purtătorul unei producţii

gnostice, nu lipsite de importanţă. De asemenea, Școala teologică alexandrină beneficia de
mediul platonismului tardiv, ai cărui principali reprezentanţi au fost: Clement, Origen și Didim
cel Orb. Funcţionarea faimoasei Universităţi de la Mouseion din Alexandria va fi stimulat pentru
crearea unei școli, mai ales pe foștii păgâni culţi convertiţi la creștinism. Se știe că acestă
Universitate era dotată cu două biblioteci și o organizare stiinţifică de primă mână pentru acea
vreme. Influenţa iudeo-creștină s-a făcut simţită asupra acestei culturi în apariţie și în devenire.
Filon din Alexandria sau Filon Evreul este principalul reprezentant al literaturii iudaice
elenistice. Autor al mai mult de șaizeci de tratate, dintre care amintim „Marele Comentariu la
Pentateuh”, „De Opificio mundi”, „De Cherubim”, „De sacrificiis Abelis et Caini”, „De Vita
Mosis”, „De vita Contemplativa”, „De Providentia I-II”, „De Deo”, „De aeternitate mundi”, etc.,
Filon a influenţat părinţii greci.
Clement Alexandrinul, unul dintre conducătorii Școlii creștine din Alexandria, îl utilizează
în „Stromatele” sale. De asemenea, Origen în „Comentarii la Matei” și în „Contra Celsum”,
totdeauna cu elogii, considerându-l un precursor. A mai influenţat pe Grigorie de Nyssa (a se
vedea în special „De vita Mosis”), Ambrozie al Milanului. După Filip de Side, primul profesor al
Școlii alexandrine ar fi fost Apologetul Athenagoras, ceea ce nu pare probabil.
Panten, care este primul cunoscut, pe la anul 180, și Clement, succesorii acestuia, când a
început persecuţia lui Septimiu Sever, din anii 202-203, practicau un învăţământ de tipul
Catehezei particulare, asemănătoare celei practicate de Sfântul Iustin la Roma. Dar adevăratul
întemeietor al unui învăţământ teologic organizat este Origen, prin înfiinţarea acelui veritabil
Didaskaleion, cu două nivele de predare. Școala nu era întreţinută de Biserică, dar Origen, pentru
a-și putea duce existenţa, vindea manuscrise ale operelor scriitorilor profani, manuscrise pe care
le poseda. Învăţământul predat la școala catehetică din Alexandria era urmat nu numai de creștini,
de catehumeni, dar și de către elini. Ce se preda, dar mai ales cum se preda, se poate deduce din
scrierile lui Clement Alexandrinul și ale lui Origen, și mai ales din „Cuvântul de mulţumire către
Origen” al lui Grigorie Taumaturgul, care l-a avut pe Origen profesor la Cezareea Palestinei.
Origen predase la Alexandria, ceea ce preda la Cezareea, un întreg ciclu stiinţific: logică,
dialectică, fizică. Aceste discipline serveau ca pregătire pentru ciclul următor: morala și teologia.
Dacă în problemele studiate de acestă primă Universitate creștină, armătura raţională era oferită
de stiinţe și de platonism, metoda de interpretare a Sfintei Scripturi era alegorică și mistică.
Alegorismul folosit de filozofii greci, în special stoici, pentru interpretarea miturilor despre
zei în poezia și restul culturii elenice, a fost preluat de exegeţii iudei Aristobul (sec. II) și Filon,
care l-au aplicat Sfintei Scripturi a Vechiului Testament. Exegeţii iudei considerau interpretarea
alegorică meritorie, prin faptul că ea releva un sens mai adânc al textului sacru, sens reprezentând
adevărata realitate. La rândul lor didascălii alexandrini au adoptat metoda, convinși că
intepretarea literară prezenta, uneori, lucruri nedemne de Dumnezeu. Dacă Clement folosește
alegorismul destul de mult, Origen l-a adoptat integral. Alegoria a dat impuls și dimensiuni noi
atât teologiei, cât și exegezei biblice creștine. Întâlnirea dintre filozofia greacă alegorizantă și
revelaţia biblică, a deschis ușile teologiei creștine. Școala alexandrină este creatoarea teologiei ca
stiinţă. Urmașii lui Origen au fost: Iraclas, Alexandru, Dionisie, Pieriu, Teonost, Petru, Macarie,

și în cele din urmă, Didim cel Orb. Urmașul acestuia, Rodon, s-a mutat la Sida, în Pamfilia, în
timpul lui Teodosie cel Mare (379-395).
Școala de la Cezareea Palestinei. A fost înfiinţaţă și condusă de către Origen, după
plecarea din Alexandria, la 231-232, în urma hirotoniei lui de către episcopii de Ierusalim și
Cezareea Palestinei, care-l stimau foarte mult. Fiind condamnat pentru aceasta de către episcopul
său Dimitrie, Origen s-a stabilit la Cezareea, unde a continuat activitatea didactică din
Alexandria. Aici a avut discipoli deosebiţi, printre care pe cei doi fraţi Teodor și Atenodor, din
Neocezareea. Personalitatea puternică a lui Origen i-a convertit pe acestia la creștinism. Înainte
de plecarea lor din Cezareea, Teodor, care de fapt este vestitul Grigore Taumaturgul (+270), a
ţinut în faţa unei alese adunări, acel „Cuvânt de mulţumire pentru Origen”. Firmilian al Cezareei
Capadociei a fost unul dintre elevii lui. Nu se cunoaște dacă Origen a avut la Cezareea urmași
imediaţi ca la Alexandria. La începutul sec. IV este cunoscut ca profesor la Cezareea, Pamfil
(+310), un distins preot originar din Berit.
Pamfil a înfiinţat pentru învăţământul creștin o bibliotecă însemnată. El, ca și Eusebiu, era
un admirator al lui Origen. Aici a activat Eusebiu, cel mai învăţat episcop al anticei cetăţi.
Școala din Antiohia. Orașul Antiohia a fost fondat cu 300 de ani î.Hr. de către Seleucos I
Nicator, fiul lui Antioh, și devenise capitala Siriei Orientale. Aici s-a format o altă școală
creștină, cunoscută încă din sec. III. Denumirea de școală nu trebuie să ne facă să ne gândim la o
instituţie școlară cu o unitate, cu un program de studiu planificat, sub patronajul episcopului
local, cum era cazul celei din Alexandria. Este vorba mai mult de câţiva profesori care-și exersau
magisteriul cu titlu personal, dar care, între ei și cu alţi reprezentanţi ai culturii aceluiași mediu,
partajau aceeași manieră de abordare a problemelor de exegeză în teologie.
Cel dintâi cunoscut este preotul Malchion, conducătorul școlii retorice eline. Este cunocut
mai bine din disputa cu episcopul Pavel de Samosata, pe care l-a dovedit eretic antitrinitar, întrun sinod ţinut la Antiohia în anul 268/269. Se consideră de obicei că Lucian, zis de Samosata, zis
și de Antiohia, în a doua jumătate a sec. III, ar fi fondatorul acestei școli exegetice. După unele
informaţii, Lucian a fost partizanul episcopului eretic Pavel de Samosata. El este cinstit totuși ca
martir, martirizat la Nicomidia, în persecuţia lui Maximin Daia, pe la 312. Interpretarea Sfintei
Scripturi era literală. Școala a devenit mai cunoscută în a doua jumătate a sec. IV, când s-a creat o
adevărată școală, curent teologic, prin Diodor de Tars, Teodor de Mopsuestia, Ioan Gură de Aur,
Teodoret. Școala antiohiană nu a avut idealismul mistic al școlii alexandrine, dar a dat pe cei mai
mari exegeţi, între care și pe Sfântul Ioan Gură de Aur.

SFINȚI ÎN MARTIE
1 Martie 2015: Preacuvioasa Muceniță Evdochia samarineanca și Sfânta Domnina, cea din
Cir. Sfânta Muceniță Evdochia era din cetatea Iliopolis, samarineancă din Libanul Feniciei și a trăit
prin veacul al III-lea, din naștere fiind necredincioasă și închinătoare la idoli. Și, fiind ea peste măsură
de frumoasă și petrecându-și viața în desfrânare, pe mulți îi atrăgea la sine cu farmecul ei și, prin
aceasta, strânsese multă avuție, încât și în alte țări i se dusese vestea. A crezut, însă, mai târziu, în

Hristos. Că trecând prin cetatea aceea un pustnic, anume Ghermano, și acesta luându-și sălaș aproape
de locuința Evdochiei, din rânduiala lui Dumnezeu, se întâmpla că ea auzea din casa ei, neîncetatele
cântări, citiri și rugăciuni, pe care le facea Sfântul, în odaia lui, cuvinte de suflet folositoare, de
evlavie și întoarcere la Dumnezeu, cuvinte cum nu mai auzise ea niciodată. Și s-a cutremurat sufletul
desfrânatei, cu deosebire atunci când a auzit cuvintele: "Vai vouă, bogaților!" Deci, luminându-se la
cuget și scârbită de viața pe care o ducea, Evdochia a mers la omul lui Dumnezeu rugându-l s-o
învețe calea mântuirii. Și așa, învățând dreapta credință de la Sfântul Ghermano, iar Sfântul Botez
primindu-l de la Sfântul Episcop Teodot, Evdochia și-a schimbat și viața. Ea a împărțit toată averea
ei, cea multă, săracilor, dând slobozenie la toți robii și s-a dus într-o mănăstire, unde trăia în smerenie
și în pocăință.
Deci, ducându-se vestea de venirea ei la credința creștinilor și pârâtă fiind la împăratul Aurelian
(270-275), acesta a poruncit să fie prinsă. Dar, atâta putere și atâtea semne minunate a săvârșit Sfânta
Evdochia, încât împăratul însuși s-a îmblânzit față de dânsa. Murind însă Aurelian, Sfânta a fost
prinsă din nou, pe vremea când Diogen era dregător în Iliopolis și
fiind pusă la chinuri, Sfânta a dovedit atâta putere de răbdare, încât
însuși dregătorul, zguduit, a pus-o în libertate. I s-a tăiat capul, însă,
sub dregătorul Vichentie, urmașul lui Diogen, după ce a îndurat din
nou cumplite și înspăimântătoare chinuri, pentru credință. Și astfel,
Sfânta Evdochia, cea care în tinerețe fusese o desfrânată, s-a mutat
la cer, dobândind cununa muceniciei, pentru Hristos. Dumnezeului
nostru, slavă!
Sfânta Domnina, cea din Cir s-a născut din părinți
binecredincioși și bogați. Și, dăruindu-se pe sine lui Dumnezeu din
tinerețe, în pustnicie și în celelalte grele pătimiri ale trupului
petrecea. Că făcându-și o colibă lângă grădina maicii sale, acolo
viețuia, cu lacrimi necurmate, nu numai fața udându-și, ci și
îmbrăcămintea ei, cea de păr, fiindcă niște haine ca acestea purta.
Iar, la cântatul cocoșilor, intra în sfânta biserică, împreună cu toată
mulțimea credincioșilor, și cântare de laudă aducea Stăpânului tuturor. Iar ca hrană, avea linte muiată
în apă. Și toată osteneala aceasta o răbda, măcar că era slabă la trup. Și, învelindu-se, cu totul, cu
broboada, n-a văzut nici ea fața cuiva, nici altul fața ei și vorbea, încet și fără meșteșug, cu cine se
întâlnea. Deci, acestea petrecând ea ziua și noaptea, la preaiubitul său Mire Hristos s-a suit, prin
faptele ei, cele lui Dumnezeu plăcute.
8 Martie 2015: Preacuviosul Părinte Teofilact, episcopul Nicomidiei
În zilele când Biserica era tulburată de prigonitorii Sfintelor icoane, trăia în părțile Răsăritului un
binecredincios bărbat, Teofilact cu numele, prieten cu Sfântul Tarasie, încă de pe când amândoi erau
mireni și mari dregători ai împărăției. Și era pe vremea când, murind împăratul Leon, pe tronul
împărătesc se urcase fiul său Constantin și maica sa Irina, iar pe scaunul patriarhal era Sfântul
Tarasie, sub care se ținuse și cel de al Șaptelea Sinod a toată lumea (787), cel care hotărâse dreapta
credință a Bisericii, cu privire la cinstirea Sfintelor icoane, odată pentru totdeauna.

Deci, într-o vreme ca aceea, a intrat în cinul monahal și Sfântul
Teofilact, cel pomenit și, o dată cu el, s-a făcut monah și un alt
prieten al său, Sfântul Mihail al Sinadelor; și părăsind lumea, au fost
trimiși de Sfântul Tarasie patriarhul la o mănăstire, pe malul Mării
Negre, unde, cu ostenelile monahicești nevoindu-se, au sporit mult în
faptele cele bune și au câștigat îndrăzneala către Dumnezeu în
rugăciunile lor, încât și semne minunate se lucrau printr-înșii.
Vestindu-se pretutindeni multele lor fapte bune și adânca lor
înțelepciune, Sfântul Tarasie patriarhul a judecat că asemenea
monahi sunt vrednici de rânduiala cea înaltă a arhieriei, spre a
cârmui lucrul Domnului în Biserică, după cuviință. Deci pe Mihail
sfințindu-l, l-a trimis la Sinade, iar pe fericitul Teofilact, în
Nicomidia l-a pus episcop. Aici a strălucit Sfântul, prin râvna
arhipăstoriei sale: purta grija celor sărmani, ridica spitale și case de
adăpostire pentru străinii călători, iar pe bolnavi, el singur îi cerceta și îngrijea, tămăduindu-i. În
vreme ce Sfântul Teofilact cârmuia cu dragoste de părinte pe dreptcredincioșii din Nicomidia, a murit
Sfântul Tarasie patriarhul și, în locul lui, s-a ridicat patriarh Nichifor cel Înțelept, iar pe tronul
împărătesc a ajuns Leon Armeanul (813-820), care a pornit un nou val de prigonire împotriva
sfintelor icoane.
A adunat atunci preafericitul patriarh Nichifor pe cei mai de seamă arhierei ai vremii, între care
se aflau Emilian al Cizicului, Eftimie al Sardicei, Iosif al Tesalonicului, Mihail al Sinadelor și pe
acest Sfânt Teofilact al Nicomidiei și a mers cu dânșii la rău-credinciosul împărat, și-l sfătuiau să nu
facă tulburare Bisericii cu acea rătăcire, care a fost osândita la cel de al șaptelea Sinod a toată lumea.
Dar, împăratul s-a arătat neînduplecat în erezia lui și a poruncit ca îndată, toți acei episcopi să fie
alungați din scaunele lor și trimiși în surghiun. Și astfel, împăratul i-a alungat pe toți în locuri
deosebite în frunte cu patriarhul Nichifor, iar pe fericitul Teofilact l-a izgonit la Strovilon, cetatea
care este în locul chiverioților, lângă mare. Și, acolo, mărturisitorul lui Hristos și-a petrecut toată
cealaltă vreme a vieții sale, ca la 30 de ani, în strâmtoare și chinuire; și făcându-se el mare ajutător al
dreptei credințe, s-a mutat la Domnul, la adânci bătraneți, aflându-se în surghiun. Iar pe vremea
împărătesei Teodora (842-856) erezia cea fără de lege cu totul
pierind, moaște ale Sfântului Teofilact au fost aduse din izgonire și
așezate în biserica zidită de el în Nicomidia, în mijlocul păstoriților
săi. Dumnezeului nostru, slavă!
15 Martie 2015: Sfinții Mucenici Agapie, Plisiu, Timolau,
Romil, alți doi cu numele Alexandru și alți doi cu numele
Dionisie. Acești Sfinți, mult pătimitori, au trăit pe vremea împăratului
Dioclețian (284-305). Agapie era de fel din Gaza, cetate așezată între
Mediterană și pustiul Arabiei, și era bărbat cinstit și încercat între
creștini și slăvit pentru nevoința sa cea purtătoare de chinuri, de
vreme ce încă mai înainte, de mai multe ori, arătase mare îndrăzneală
întru mărturisirea numelui lui Hristos și multe feluri de chinuri

suferise. Deci acest Agapie, râvnitor a se face urmaș al Apostolilor, a făcut legământ cu alți șapte
tineri, să nu înceteze a propovădui Evanghelia Domnului, gata fiind să îndure orice primejdie. Iar
ceilalți șapte tineri înfocați vestitori ai Cuvântului Scripturilor, erau: Timolau cel din Pont, Plisiu și
doi bărbați ce se chemau Alexandru, de fel din Egipt, Romil, care era ipodiacon din Diospolis, și doi
cu numele Dionisie, unul fiind din Tripolisul Feniciei, iar celălalt din Egipt și slujitor al lui Agapie.
Deci dându-se păgâna poruncă împărătească, prin toate țările și cetățile, ca să fie siliți creștinii la
închinarea la idoli și la spurcatele lor jertfe, toți acești tineri au pătimit în Cezareea Palestinei, de la
dregătorul Urban. Că făcându-se atunci în Cezareea Palestinei, unde era dregătorul acesta, un mare
praznic păgânesc și de Dumnezeu urât, s-a adunat la acest praznic popor fără număr, din satele din
jur, iar pricina praznicului era pătimirea unor creștini, care de mai înainte erau osândiți la moarte și
ținuți în legături și temniță. Văzând că se săvârșea o priveliște sângeroasă ca aceasta, cei opt viteji
tineri, pe care astăzi îi cinstim ca mucenici, aprinzându-se de râvna cea după Hristos, au alergat și
degrabă au stat în mijlocul mulțimii și au strigat cu glas mare: "Și noi suntem creștini." Deci auzind
această neînfricată mărturisire a credinței celei noi, Urban dregătorul nu voia ca îndată să-i piardă,
văzându-i frumoși și tineri cu trupul, ci a încercat să-i amăgească cu daruri și făgăduințe de cinstiri,
dregătorii și averi și-i sfătuia să nu se piardă singuri, întru o frumusețe ca aceea a tinereții lor fiind.
Dar Sfinții au rămas neclintiți în credința lor. Atunci a poruncit să fie puși în legături și aruncați în
temniță. Și asa, mult fiind ținuți în legături și de multe ori fiind ispitiți și în felurite chipuri chinuiți, de
vreme ce nu s-au lepădat de Hristos și toate pătimirile cu vitejie le-au răbdat, Urban a poruncit de li sau tăiat capetele și toți, în aceeași zi, și-au pus capetele lor pentru credința cea noua a Capului tuturor,
Hristos Domnul, și cununile biruinței și-au luat de la Dânsul în Biserica cea din ceruri.
22 Martie 2015: Sfântul Mucenic Vasile, preotul bisericii din Ancira
Acesta a trăit în vremea împăratului Iulian Apostatul, cel lepădat de credință, iar Satornin era
dregător al cetății Ancira (Ancara de astăzi). Sfântul Vasile era preot în Ancira, propovăduind acolo,
fără odihnă, cuvântul lui Hristos și stând străjer neadormit al dreptei credințe, în calea tuturor
rătăcirilor, căci două mari primejdii pândeau pe creștinii din vremea aceea: pe de o parte, rătăcirea
urmașilor lui Arie, care aveau, alături de ei pe însuși împăratul Constantin, fiul marelui Constantin
(337-361), iar pe de altă parte, păgânii, care cu sprijinul împăratului Iulian (361-363), urmăreau
întoarcerea creștinilor la păgânatate și idolatrie. Drept aceea, avea obicei acest sfânt
preot Vasile ca în fiecare zi, să dea ocol cetății, învățând făra frică pe toți, calea cea
dreaptă a mântuirii. Deci, sub cuvânt că tulbura cetatea, potrivnicii Sfântului l-au
prins și l-au adus înaintea dregătorului Satornin, om rău la suflet, care prigonea fără
milă și osândea la moarte pe cei neînduplecați. Și-l îndemna dregătorul să se lepede
de Hristos, îngrozindu-l cu chinurile ce îi stau înainte. Iar Vasile mărturisea că
dorește mai degrabă, să moară stapân pe credința liberă a cugetului său, decât să
viețuiască rob, încătușat în rătăcirea închinării la idolii cei mulți și neputincioși. La
acest răspuns, îndată, a poruncit Satrnin de l-au spânzurat pe Vasile de un lemn, l-au
bătut de moarte, i-au strujit tot trupul, apoi, plin de răni și sângerând, l-au aruncat
într-o temniță umedă și întunecoasă.
Peste câteva zile, trecând pe acolo împăratul Iulian, cel lepădat de credință,
înaintea lui a fost adus și preotul Vasile, dar nimic nu l-a putut clinti din credința sa.

Deci, împăratul l-a dat pe el în seama lui Flaventiu comitele, căpetenia gărzii sale, ca să-i scoată
curele de piele de pe trup, ceea ce s-a și făcut îndată. Și scoțându-i multe curele de piele și aruncând
pe cele dinapoi, înainte și pe cele dinainte, înapoi, încât îi spânzurau pe umeri, Sfântul s-a întărit în
inimă și rupând o curea din pielea trupului său, a aruncat-o în obrazul lui Iulian. Deci a poruncit
împăratul să-l ardă cu țepușe de fier, înroșite în foc, și i-au găurit pântecele și spatele și toate
încheieturile și așa, în acele chinuri îngrozitoare, Sfântul Vasile preotul și-a dat sufletul în mâinile lui
Dumnezeu, neîncetat lăudând și preamărind pe Hristos.

EVENIMENTE PAROHIALE
Vineri, 13 Februarie 2015, seara, s-a organizat la Biserica noastră o Seară Duhovnicească.
După Acatistul Mântuitorului și Rugăciunile de Seară, s-au purtat discuții libere cu credincioșii
prezenți, despre teoria și practica în credința ortodoxă, pentru a ne face o imagine despre pregătirea
noastră în cele două domenii. Ideea centrală a fost că Dumnezeu este iubire. De aceea, cine vorbește
despre Dumnezeu, trebuie să dea dovadă de iubire de aproapele. De asemenea, gândul la Dumnezeu
implică automat iubirea, iar practicarea iubirii are ca finalitate pe Dumnezeu. Prin iubirea curată
trebuie să ne asemănăm Maicii Domnului și tuturor Sfinților și să ajungem la asemănarea cu
Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu și tuturor celor prezenți!
Sâmbătă, 14 Februarie 2015, s-a săvârșit la Biserica Ortodoxă Sârbă din Wellington, Sfânta
Liturghie, oficiată de Prea Sfințitul Irinej, Episcopul Ortodox Sârb al Australiei și Noii Zeelande,
înconjurat de un sobor de preoți, format din părintele Arhimandrit Meletios, de la Mănăstirea
Ortodoxă Greacă din Levin, părintele Sava, preotul Parohiei Ortodoxe Sârbe din Auckland, părintele
Nicolae Floroiu, de la Parohia Ortodoxă Română din
Wellington, părintele Stanley Nield, de la Parohia
Ortodoxă Antiohiană din Wellington și părintele
Nectarios, venit în vizită din Statele Unite ale
Americii, din partea Episcopiei Ortodoxe
Antiohiene a Americii. După Sfânta Liturghie s-a
săvârșit Parastasul pentru ctitorii adormiți. În
cuvântul de învățătură, Prea Sfințitul Irinej a
mulțumit credincioșilor de diferite naționalități
(sârbi, români, greci și englezi) prezenți în număr
mare și preoților, subliniind faptul că numai prin
iubirea aproapelui putem împlini poruncile lui Dumnezeu. După Slujbă, s-a ținut o agapă frățească în
Sala socială din curtea Bisericii.
Duminică, 15 Februarie 2015, după amiază, cu ocazia Lăsatului sec de carne, s-a organizat de
către familia domnului Dragoș Mihăilă din Otaki, la Restaurantul dumnealui „La Casa Română”, o
Serbare Câmpenească Românească. Au participat familii de Români din diverse regiuni ale
României, stabiliți în Hamilton, New Plymouth, Palmerston North, Otaki, Masterton și Wellington.
Cu această ocazie s-au făcut cunoștințe noi și s-au legat prietenii. Românii prezenți s-au bucurat și de

un tur al proprietății, având posibilitatea să admire
peisajele și împrejurimile, profitând de vremea foarte
frumoasă. Pe fundalul melodiilor de muzică populară
românească s-au servit mâncăruri și băuturi
tradiționale, fiind astfel creată atmosfera unei mari
familii de Români ce s-au simțit ca acasă. Mulțumim
din suflet familiei domnului Dragoș Mihăilă pentru
efortul depus în organizarea acestui eveniment
deosebit și pentru ocazia de a ne simți pentru o zi ca
acasă, chiar și aici, în Noua Zeelandă!
Duminică, 22 Februarie 2015, după Sfânta
Liturghie, s-a organizat la Biserica noastră o Adunare Generală Parohială Extraordinară, pentru a
solicita Comunității o implicare mai
mare pentru susținerea financiară a
Parohiei și pentru extinderea vizei
religioase a preotului paroh. Situația
financiară a Parohiei este delicată, atât
din cauza costurilor de întreținere a
Bisericii, cât și din cauza cheltuielilor
pentru alcătuirea Proiectului de
consolidare. Credincioșii prezenți s-au
arătat dornici să susțină financiar, în
măsura posibilităților, Parohia și au fost de acord în majoritate cu extinderea vizei pentru preotul
paroh.
Vineri, 27 Februarie 2015, seara, s-a organizat o a doua Seară Duhovnicească la Biserica
noastră. După Canonul de pocăință către Mântuitorul și Rugăciunile de Seară, s-au purtat discuții cu
credincioșii prezenți, despre post și rugăciune, armele pentru izgonirea diavolilor și a patimilor. S-a
pus accent pe practicarea rugăciunii, ce trebuie făcută cu sinceritate și smerenie, în Duh și Adevăr,
lepădând orice grijă lumească în timpul rugăciunii.
Sâmbătă, 28 Februarie 2015, s-a făcut la Biserică Parastasul pentru pomenirea ctitorilor
Bisericii adormiți în Domnul, cât și a celor adormiți din neamurile credincioșilor din Parohie. Veșnică
să le fie pomenirea!

ÎNVĂȚĂTURI DUHOVNICEȘTI
Înţelepciunea şi-a zidit casă rezemată pe şapte stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăţ, a pregătit
vinul cu mirodenii şi a întins masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor
cetăţii: „Cine este neînţelept să intre la mine!” Şi celor lipsiţi de buna-chibzuială le zice: „Veniţi şi
mâncaţi din pâinea mea şi beţi din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiţi
neînţelepciunea ca să rămâneţi cu viaţă şi umblaţi pe calea cea dreaptă a priceperii!” Cel ce ceartă pe
batjocoritor îşi atrage dispreţul, şi cel ce dojeneşte pe cel fără de lege îşi atrage ocara. Nu certa pe cel
batjocoritor ca să nu te urască; dojeneşte pe cel înţelept, şi el te va iubi. Dă sfat celui înţelept, şi el se

va face şi mai înţelept; învaţă pe cel drept, şi el îşi va spori ştiinţa lui. Începutul înţelepciunii este frica
de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa Celui Sfânt. Căci prin Domnul se vor înmulţi zilele tale şi se
vor adăuga ţie ani de viaţă. Dacă tu eşti înţelept, eşti înţelept pentru tine, şi dacă eşti batjocoritor,
singur vei purta ponosul. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic. Ea stă la uşa
casei sale, pe un scaun înalt şi strigă, ca să poftească pe cei ce trec pe drum şi pe cei ce merg pe calea
lor fără să se abată: „Cine este neînţelept să intre la mine!” Şi celui lipsit de buna-chibzuială îi zice:
„Apa furată e mai plăcută şi pâinea mâncată pe furiş are gust mai bun”. Şi omul nu ştie că acolo sunt
numai umbre, iar cei pe care îi pofteşte nebunia se află de mult în adâncurile şeolului (locuinţa
morţilor).
Fiul înţelept înveseleşte pe tatăl său, iar cel nebun este supărarea maicii lui. Nu sunt de nici un
folos comorile dobândite prin fărădelege; numai dreptatea scapă de la moarte. Domnul nu lasă să
piară de foame sufletul celui drept; însă el respinge lăcomia celor fără de lege. Mâna leneşilor
pricinuieşte sărăcie, iar mâna celor înţelepţi adună avuţii. Cel ce adună în timpul verii este un om
prevăzător, iar cel care doarme în vremea secerişului este de ocară. Binecuvântarea Domnului vine pe
capul celui drept, iar ocara acoperă faţa celor fără de lege. Pomenirea celui drept este spre
binecuvântare, iar numele celor nelegiuiţi va fi blestemat. Cel cu inimă înţeleaptă primeşte sfaturile,
iar cel nebun grăieşte vorbe spre pieirea lui. Cel ce umblă întru neprihănire umblă pe cale sigură, iar
cel ce umblă pe căi lăturalnice va fi dat de gol. Cel ce clipeşte din ochi va fi pricină de supărare; iar
cel care ceartă cu inimă bună aşază pacea. Izvor de viaţă este gura celui drept, dar gura celor fără de
lege, izvor de nedreptate. Ura aduce ceartă, iar dragostea acoperă toate cusururile. Pe buzele omului
priceput se află înţelepciunea; toiagul este pentru spatele celui lipsit de chibzuinţă. Cei înţelepţi
ascund ştiinţa, iar gura celui fără de socotinţă este o nenorocire apropiată. Avuţia este pentru cel bogat
o cetate întărită; nenorocirea celor sărmani este sărăcia lor. Agonisita celui drept este spre viaţă;
roadele celui fără de lege spre păcat; Cel ce păzeşte învăţătura apucă pe calea vieţii, iar cel ce leapădă
certarea rătăceşte. Cel care ascunde ura are buze mincinoase; cel ce răspândeşte defăimarea este un
nebun. Mulţimea cuvintelor nu scuteşte de păcătuire, iar cel ce-şi ţine buzele lui este un om înţelept.
Limba omului drept este argint curat, dar inima celor fără de lege este lucru de puţin preţ. Buzele
celui drept călăuzesc pe mulţi oameni, iar cei nebuni mor din pricină că nu sunt pricepuţi. Numai
binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte, iar truda zadarnică nu aduce spor. Ca o pricină de bucurie este
pentru nebun săvârşirea unei fapte ruşinoase; la fel este cu înţelepciunea pentru omul priceput. De
ceea ce se teme cel nelegiuit nu scapă, iar cererea celor drepţi (Dumnezeu) o împlineşte. Precum trece
furtuna, aşa piere şi cel fără de lege, iar dreptul este ca o temelie neclintită. Precum este oţetul pentru
dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este omul leneş pentru cei ce-l pun la treabă. Frica de Dumnezeu
lungeşte zilele (omului), iar anii celor fără de lege sunt puţini. Nădejdea celor drepţi este numai
bucurie, iar nădejdea celor păcătoşi sfârşeşte în rău. Calea Domnului este o întăritură pentru cel
desăvârşit şi o prăbuşire pentru cei ce săvârşesc fărădelegi. Niciodată cel drept nu se va clătina, iar cei
nelegiuiţi nu vor locui pământul. Gura celui drept rodeşte înţelepciune, iar limba urzitoare de rele
aduce pierzare. Buzele celui drept cunosc bunăvoirea, iar gura păcătoşilor strâmbătatea. (Pilde 9. 1 –
18; 10. 1 – 32)

JURNAL DE GOSPODINĂ
Ghiveci de legume la cuptor
Ingrediente:
1 kg. cartofi;
3 vinete;
4-5 cepe;
3 morcovi;
2 ardei;
500 gr. ciuperci;
250 gr. fasole
(teci);

un pahar de apă;
o cană de ulei;
2 conserve de roșii în suc
propiu;
pătrunjel, mărar și leuștean;
sare, piper.
galbenă

Mod de preparare:
În primul rând curățăm ingredientele: cepele, morcovii, ardeii, cartofii, vinetele și ciupercile; le
spălăm bine. Tocăm mărunt ceapa, ardeii, ciupercile, iar mocovii îi dăm pe răzătoarea cu dinții mari.
Punem într-un vas înalt uleiul, ceapa, ardeii și morcovii, îi lăsăm să se călească 10 min., după
care adăugăm ciupercile și lăsăm să fiarbă în continuare; adăugăm fasolea galbenă și roșiile în suc
propriu, sarea și piperul după gust și mai lăsăm pe foc 10 – 15 min.; luăm de pe foc și adăugăm
verdeața tocată mărunt.
Încingem cuptorul la 180°C. Cartofii și vinetele curățate le tăiem rondele și se împart în trei,
după care așezăm într-o tavă dreptunghiulară cu pereții înalți prima parte de cartofi și vinete, punem o
parte din sos, după care a doua parte de cartofi și vinete, sos, a treia parte de vinete și ultimul rând
care va fi tot sos. Se pune la cuptor pentru 45 min. POFTĂ BUNĂ!
Mucenici (Măcinici)
Ingrediente:
-

500 gr. făină;
7 gr. drojdie uscată;
70 ml. ulei;
5 linguri zahăr;
260 ml. apă;

-

sare;
coajă de portocală;
250 gr. nucă măcinată;
miere.

Mod de preparare:
Punem făina într-un vas, iar în centrul ei adăugăm drojdia dizolvată în apa călduță, uleiul, sarea,
zahărul și coaja rasă de portocală. Frământăm până obținem o biluță elastică. Formăm șnururi lungi și
nu foarte subțiri de aluat din care formăm ulterior mucenici în formă de 8 sau cercuri rotunde. Le
lăsăm la crescut 1 oră după care le dăm cu pensula cu puțină apă călduță. Coacem mucenicii în
cuptorul preîncălzit la 180°C, pentru 15-20 min.
Punem mierea pe foc 1-2 min., până devine mai lichidă. Dăm cu pensula pe mucenicii calzi cu
mierea caldă, îi pudrăm cu nucă măcinată și îi servim. POFTĂ BUNĂ!
Pagină realizată de doamna Preoteasă Mariana Floroiu

POVESTEA VORBEI
„A lua o piatră-n gură”. De multe ori auzim folosindu-se această expresie atunci când
ajungem în locuri noi, necunoscute, în care nu am mai fost vreodată. Dar ce legătură este între piatră
și gură? Atunci când ni se face foame, luăm să gustăm ceva. Prin papilele gustative se memorează în

creierul nostru gustul unei mâncări care ne place. Iar atunci când simțim doar mirosul, deja glandele
salivare încep să secrete salivă și ne aducem aminte de o mâncare, chiar și din copilărie. Piatră este
văzută ca un element constitutiv al temeliei de casă, sau ca un hotar între două proprietăți. De
asemenea, în vechime se așezau pietre mai mari la răscrucile de drumuri sau pe poteci, pentru a fi
puncte de reper pentru călători. Așadar „a lua o piatră în gură”, înseamnă „a-ți aminti drumul și pe
viitor”, după cum prin miros, ne amintim gustul unei mâncări. Dar cum pietrele nu se pot mânca,
piatra ar avea rolul de „GPS arhaic”, urmând a ne ghida pe un drum făcut demult, prin aceea că își va
căuta și regăsi locul de origine din natură. Aceeași expresie se mai folosește și când cineva nu ne-a
mai vizitat de ceva vreme și am putea zice: „de data asta trebuie să iei o piatră în gură” – adică: „să
vii mai des, să nu uiți unde stau!”. Pe alocuri se folosește și în contextul: „Ai mai fost pe la Cutare în
vizită? Nu. Atunci ia o piatră-n gură”. Sau: „Ai mai fost până acum pe muntele Ghițu? Nu. Păi trebuia
să iei o piatră-n gură”.
Dacă această expresie se folosește atunci când mergem pe la prieteni noi sau în locuri noi, locuri
în care am fost demult, ori la prieteni vechi, la fel de bine se poate folosi și atunci când ne aducem
aminte din joi în Paști, să mergem, după hrană duhovnicească, la... Biserică.

SĂ CUNOAȘTEM ROMÂNIA
Subcarpații, dealurile și podișurile. Subcarpații înconjoară Carpații de la marginea nord-estică
a Carpaților Orientali, trecând de-a lungul Carpaților Meridionali, începând de la Valea Moldovei
până la Valea Motrului.
Dealurile și podișurile din România ocupă: partea centrală (Podișul Transilvaniei), zone din jurul
munților (dealurile subcarpatice), partea răsăriteană (Podișul Moldovei), zona vestică (Dealurile de
Vest), zona sud-estică (Podișul Dobrogei).
Subcarpații s-au format prin încrețirea scoarței terestre; podișurile s-au format prin sedimentare
sau prin eroziunea unor munți vechi.
Podișul Transilvaniei s-a format în urma sedimentărilor pe straturi aproape orizontale, boltite
ici-colo sub forma unor domuri sub care se acumulează gazul metan, una dintre cele mai importante
bogății ale acestei zone.
Limite: Nord - Jugul intercarpatic, Grupa nordică a Carpaților Orientali; Sud - Carpații
Meridionali; Est - Carpații Orientali; Vest - Munții Apuseni.
Podișul Transilvaniei este format din: 1. Dealuri și depresiuni submontane: Almaș, Sibiu, Iara,
Făgăraș, Alba-Iulia-Turda, Bistrița. 2. Podișul Someșelor cu dealuri de peste 600 m. 3. Câmpia
Transilvaniei cu dealuri înalte de peste 500 m. 4. Podișul Târnavelor: Hârtibaciului în SE și Secașelor
în SV.
Ape curgătoare: Someșul, Bistrița, Niraj, Târnava Mare, Târnava Mică, Homorodul Mare,
Homorodul Mic, Lăpuș, Sălăuța, Arieș, Almaș, Șieu, Gurghiu, Olt, Sadu, Agrij, Mureș, Sebeș, Cibin,
Hârtibaci.
Podișul Transilvaniei este al doilea ca și complexitate; este situat pe fundament de orogen, a fost
peneplenizat în mai multe rânduri - în timpul suprafețelor medii carpatice (în sudul Podișului

Someșan), în meoțian; a urmat apoi o fosilizare aproape generală în panonian, parțial și dacian, după
care a fost din nou nivelat prin eroziune; pe unele margini a avut și piemonturi, iar în final (cuaternar)
a fost înălțat și fragmentat.
S-a diferențiat în 5 subtipuri:
A. Podiș format pe sedimentar paleogen și miocen, fragmentat în masive deluroase și resturi de
platouri (Podișul Someșan). Are structură de sinclinoriu, cu calcare eocene și cueste în sud (Podișul
Huedin-Păniceni) și în nord (Culmea Prisnel și Podișul Boiu).
B. Podiș format pe sedimente mio-pliocene, fragmentat în culmi înguste și foarte lungi pe
direcție dominant est-vest (Podișul Târnavelor). Este nivelat în vest de suprafața Secașelor, iar în rest
de suprafața Hârtibaciului; prezintă, în jumătatea estică, structuri de domuri, cu cueste slab exprimate.
C. Dealuri și coline domoale formate pe roci moi miocene, cu văi scurte dar foarte largi, cu
iazuri și multe alunecări de teren pe versanți (Câmpia Transilvaniei).
D. Depresiuni largi marginale, de contact cu muntele; se extind pe partea sudică și vestică
(Făgăraș, Sibiu, valea subsecventă a Secașului de Sebeș care, lângă munte are totuși dealuri, Culoarul
Alba Iulia-Turda, Depresiunea Iara-Vlaha-Gilău și Depresiunea Almaș-Agrij).
E. Subcarpații Transilvaniei.
Podișul Moldovei s-a format ca urmare a prăbușirii a unei zone din vest a Podișului Podolic, în
care au pătruns apele unei mări. Mai târziu râurile au umplut depresiunea cu depuneri, formând văi
largi și dealuri domoale.
Limite: Nord - granița cu Ucraina; Sud - Câmpia Română; Est - Valea Prutului; Vest - granița
nordică a Carpaților Orientali; Valea Moldovei și Culoarul Siretului.
Podișul Moldovei este format din: 1. Podișul Sucevei - situat în partea de nord, format din roci
tari, dealuri înalte (500-600m), străbătut central de Valea Sucevei. 2. Câmpia Moldovei (Câmpia
Jijiei) - formată din dealuri de înălțime mai mică (200m). Este întinsă de-a lungul Jijiei și a afluenților
lui. 3. Podișul Bârladului - cuprinde partea de mijloc a Moldovei, înălțimile scăzând de la nord la sud.
Podișul Moldovei are fundament de platformă, iar nivelarea de suprafață s-a făcut pe roci
sedimentare mio-pliocene dispuse monoclin, spre sud, sud-est. Nivelările prin eroziune, a culmilor
superioare, au început în postsarmațian, de la nord spre sud, și s-au extins până în postvillafranchian.
Concomitent, tot de la nord la sud, s-a realizat fragmentarea pe verticală, precum și o eroziune
diferențială importantă, care a impus un dezvoltat relief de cueste (pe gresii și calcare sarmatice), dar
și separarea a patru subtipuri de podiș, echivalente celor trei subregiuni (Podișul Sucevei, Câmpia
Moldovei și Podișul Bârladului, ultimul cu alte două subtipuri). În sarmațianul superior, dar și la
sfârșitul pliocenului s-au depus și formațiuni piemontane, păstrându-se urme mai ales în Podișul
Sucevei și în partea de sud (Colinele Tutovei și Podișul Covurluiului).
Podișul Dobrogei este înconjurat de ape din trei părți, este un pământ străvechi alăturat celui
mai nou pământ românesc: Delta Dunării.
Limite: Nord - Valea și Delta Dunării; Sud - granița cu Bulgaria; Est - litoralul Mării Negre;
Vest - Valea Dunării.
Podișul Dobrogei este format din: A. Masivul Dobrogei de Nord cu: - Munții Măcin (467m); Culmea Niculițel; - Dealurile Tulcei; - Podișul Babadag; - Podișul Casimcei.
Ape curgătoare: Telița, Taița, Slava, Casimcea.

B. Podișul Dobrogei de Sud cu: - Podișul Medgidiei; - Podișul Negru Vodă; - Podișul Oltinei;
- Faleza Litorală. Ape curgătoare: Canalul Dunăre-Marea Neagră.
Podișul Getic este cel mai simplu subaspect structural. Este o fostă câmpie piemontană formată
pe subasment de platformă, dar și de avanfosă. A fost ridicat la nivel de podiș (300-700m) în
cuaternarul mediu și superior.
Limite: Nord- Subcarpații Getici și Podișul Mehedinți; Sud - Câmpia Română; Est - Valea
Dâmboviței; Vest - Valea Dunării.
Prezintă văi consecvente, rar subsecvente (la sud și vest de râurile Motru-Jiu). La contactul cu
Subcarpații s-a dezvoltat un puternic aliniament de frunte de cuestă, care avansează în Subcarpați pe
interfluvii și coboară în pâlnie pe văi. Slabe începuturi de cuestă se găsesc și în podiș, pe versanții
sudici ai văilor subsecvente (pe Hușnița, Coșuștea).
Ca stadiu de evoluție, piemontul se află în faza desprinderii de Subcarpați (prin depresiuni și
înșeuări de contact) și a fragmentării longitudinale. În funcție de gradul de fragmentare se pot deosebi
patru subtipuri:
1. Slab fragmentat cu aspect dominant de câmp (Piemontul Bălăciței);
2. Mediu fragmentat cu interfluvii netede și foarte alungite pe direcție nord-sud, cum este Picior
de Munte, din dreapta Dâmboviței: Piemontul Cândești, Piemontul Cotmeana, Piemontul Oltețului,
Piemontul Motrului;
3. Cu interfluvii înguste și divergente - Piemontul Topolog-Bascov, din nordul Piemontului
Cotmeana;
4. Gruiuri piemontane, cu interfluvii înguste și convergente către un areal de convergență
hidrografică: Gruiurile Argeșului (între Argeș și Argeșel) și Gruiurile Jiului;
5. Un culoar de contact se adaugă în plus și se află între Podișul Mehedinți și Podișul Getic, dar
se încadrează celui din urmă. Este vorba de Culoarul Drobeta-Bala compus din Depresiunea Turnu
Severin și Dealurile Coșuștei, săpat în roci meoțian-ponțiene.
Podișul Mehedinți, deși foarte mic, este un tip general aparte, podiș cu structură carpatică
peneplenizat. Se compune din șisturi cristaline și roci sedimentare, dominant mezozoice și cu un carst
foarte dezvoltat, care au fost retezate de eroziune în special în timpul suprafețelor medii carpatice.
Șisturile cristaline formează două benzi late, una în vest (getic și în nord autohton) și una estică
(getic), iar la mijloc apare unul sedimentar (sedimentar autohton și fliș de Severin) cu dominanță
calcaroasă și care se lățește către nord și se îngustează puternic spre Dunăre.
Limite: Nord - Munții Mehedinți; Sud - Depresiunea Severinului și Dealul Coșuștei; Est Subcarpații Getici și Podișul Getic; Vest - Valea Dunării.
Pe cristalinul vestic se află și culoarul Bahnei (echivalent cu suprafața carpatică de bordură si cu
nivelul umerilor carpatici), pe care se găsește și un petic de sarmațian-badenian continuat din
Depresiunea Orșova și tăiat transversal de râul Bahna (curs schimbat prin captare după formarea
Dunării).
Badenian și sarmațian mai apar și pe latura estică a cristalinului spre Podișul Getic, cu martori de
calcare jurasice, formațiuni care se văd bine în malul abrupt dunărean dintre Gura Văii și la vest de
Turnu Severin.
Câmpii, Lunci și Delta Dunării. Câmpia Română este cea mai mare câmpie din România,
întinsă pe o lungime de peste 300 km și o lățime maximă de 125 km.

Limite: Nord - Podișul Moldovei, Subcarpații Curburii, Podișul Getic; Sud, Est,Vest - Valea
Dunării.
Câmpia Română este formată din: Câmpia Oltenei - între Dunăre, Olt și Podișul Getic; Sectorul
Olt-Argeș cu câmpiile: Piteștilor, Găvanu Burdea, Boianului, Burnazului; Câmpia Bucureștilor
formată din câmpiile: Târgoviștei, Vlăsiei, Ploieștilor, Mosiștei; Câmpia Bărăganului cu Bărăganul
Ialomiței și Bărăganul Călmățuiului; Câmpia estică formată din câmpiile: Râmnicului, Buzăului,
Tecuciului, Putnei, Brăilei, Siretului Inferior.
Câmpia de vest ocupă o fâșie îngustă (20-60 km) în vestul țării având o ușoară înclinare spre
vest continuată fiind în Ungaria de Câmpia Tisei.
Limite: Nord - Carpații Orientali; Sud - granița cu Serbia; Est - Dealurile de Vest; Vest - granița
cu Ungaria și Serbia.
Câmpia de vest este formată din: 1. Câmpii înalte: Carei, Vingăi, Miersig, Cernei, Aradului,
Lugojului; 2. Câmpii joase: Someșului, Crișurilor, Ierului, Timișului.
Luncile sunt fâșii înguste de pământ netede și foarte joase, apropiate albiilor râurilor. Luncile
sunt prezente în zonele de dealuri, podișuri și preponderent în zonele de câmpie. Lățimea luncilor
poate să ajungă la peste 10 km de-a lungul râurilor mai importante (Olt, Mureș, Siret, Prut). Lunca
Dunării se întinde de la Drobeta Turnu-Severin până la Deltă, formând ostroave, mlaștini, bălți, brațe:
Balta Ialomiței, Insula Mare a Brăilei.
Delta Dunării este limitată la sud-vest de podișul Dobrogei, la nord de cel al Basarabiei, iar în
est se varsă în Marea Neagră. Delta Dunării este traversată de paralela de 45° latitudine N și de
meridianul de 29°, longitudine E. La nord, brațele Chilia și Musura formează granița cu Ucraina.
Delta ocupă, împreună cu complexul lagunar Razim-Sinoe 5050 km², din care 732 km² aparțin
Ucrainei, Deltei românești revenindu-i o suprafață de 2540 km². Este încadrată de limane și lacuri
adiacente și cuprinde sute de lacuri între brațe, dintre care câteva zeci de mari dimensiuni. Datorită
celor 67 milioane de tone de aluviuni aduse de Dunăre, Delta Dunării crește anual cu aproximativ 40
m². Dunărea, ajunsă la Pătlăgeanca se bifurcă: Brațul Chilia la nord și Brațul Tulcea la sud, braț care
mai apoi, la Furca Sfântu Gheorghe, se desparte în Brațul Sulina și Brațul Sfântu Gheorghe.
Brațul Chilia, formează granița cu Ucraina, și transportă pe cursul său, de o lungime de 104 km,
60% din apele și aluviunile Dunării.
Brațul Sulina este situat în mijlocul Deltei și, spre deosebire de Chilia, are un curs rectiliniu,
fiind permanent dragat și întreținut pentru navigația vaselor maritime. Are o lungime de 71 km și
transportă 18% din volumul de apă al Dunării. Cursul Brațului Sfântu Gheorghe este orientat spre
sud-est, și se desfășoară pe 112 km, transportând 22% din debitul Dunării. La vărsare formează
insulele Sacalin considerate un început de deltă secundară.

COLȚUL COPILĂRIEI
Măgarul și stăpânii săi (fabulă)
de Esop
Un măgar avea drept stăpân un agricultor.
Munca la câmp i se păru grea, iar mâncarea puțină,
Așa că îi ceru lui Zeus să îi schimbe stăpânul.

Zeus îi îndeplini ruga și măgarul ajunse la un cărăuș.
Poverile erau grele, drumurile lungi și măgarului i-a fost și mai greu.
L-a rugat din nou pe Zeus să îi schimbe stăpânul.
Zeus i-a spus că e ultima oară când îi îndeplinește dorința.
Măgarul a ajuns la un tăbăcar care îl bătea.
Gemând, măgarul se gândi că a ajuns și mai rău,
La unul care îi tăbăcește pielea și acum și i-o va tăbăci și după ce va muri.
Morala: Cine e nemulțumit într-un loc, greu își va găsi mulțumirea în altele.
Balaurul cel cu șapte capete (basm)
de Petre Ispirescu
A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti. A fost odată într-o țară un balaur mare,
nevoie de cap. El avea șapte capete, trăia într-o groapă și se hrănea numai cu oameni. Când ieșea el la
mâncare, toată lumea fugea, se închidea în case și sta ascunsă până ce-și potolea foamea cu vreun
drumeț pe care îl trăgea ața la moarte. Toți oamenii locului se tânguiau de răutatea și de frica
balaurului. Rugăciuni și câte în lună și în soare se făcuseră, ca să scape Dumnezeu pe biata omenire
de acest nesățios balaur, dară în deșert. Fel de fel de fermecători fuseră aduși, însă rămaseră rușinați
cu vrajele lor cu tot.
În cele din urmă, dacă văzu împăratul că toate sunt în deșert, hotărî ca să dea pe fiica lui de soție
și jumătate din împărăția sa acelui voinic, care va scăpa țara de această urgie, și dete în știre la toată
lumea hotărârea sa. Iară după ce se duse vestea în țară, mai mulți voinici se vorbiră să meargă
împreună la pândă și să mântuiască țara de un așa balaur înfricoșat. Ei se înțeleseră între dânșii ca să
facă un foc la marginea cetății, care era mai apropiată de locul unde trăia balaurul și în care cetate era
și scaunul împărăției și acolo să stea să privegheze pe rând câte unul, unul, pe când ceilalți să se
odihnească; și ca nu cumva cela ce ar fi de pândă să doarmă și să vie balaurul să-i mănânce d-a gata,
făcură legătură ca cela care va lăsa să se stingă focul să fie omorât, drept pedeapsă dacă va dormi
când ar trebui să fie deștept.
Cu acești voinici se întovărăși și un om verde, pui de român, știi colea, care auzise de făgăduința
împăratului și venise să-și încerce și el norocul. Porniră, deci, cu toții, își aleseră un loc aproape de
groapă și se puseră la pândă. Pândiră o zi, pândiră două, pândiră mai multe zile, și nu se întâmplă
nimic. Iară când fu într-una din zile, cam după asfințitul soarelui, pe când era de rând viteazul nostru
să pândească, ieși balaurul din groapă și se îndreptă către voinicii cari dormeau pe lângă foc.
Viteazului care priveghea, i se făcuse inima cât un purice, dară, îmbărbătându-se, se repezi, și
unde se aruncă, măre, asupra balaurului cu sabia goală în mână, și se luptă cu dânsul, până îi veni
bine și hârșt! îi taie un cap, hârșt! și-i mai tăie unul, și așa câte unul, câte unul până îi tăie șase capete.
Balaurul se zvârcolea de durere și plesnea din coadă, de te lua fiori de spaimă, viteazul nostru
însă se lupta de moarte și obosise, iară tovarășii săi dormeau duși. Dacă văzu el că tovarășii săi nu se
deșteaptă, își puse toate puterile, se mai aruncă o dată asupra grozavului balaur și-i tăie și capul ce-i
mai rămăsese. Atunci un sânge negru lasă din ea, fiara spurcată, și curse, și curse, până ce stinse și foc
și tot. Acum ce să facă viteazul nostru, ca să nu găsească focul stins, când s-or deștepta tovarășii lui,
căci legătura lor era ca să omoare pe acela care va lăsa să se stingă focul. S-apucă mai întâi și scoase
limbile din capetele balaurului, le băgă în sân și iute, cum putu, se sui într-un copaci înalt, și se uită în
toate părțile, ca de va vedea undeva vro zare de lumină, să se ducă și să ceară nițel foc, ca să ațâțe și
el pe al lor ce se stinsese.
Cătă într-o parte și într-alta și nu văzu nicăiri lumină. Se mai uită o dată cu mare băgare de
seamă și zări într-o depărtare nespusă o schinteie ce abia licărea. Atunci se dete jos și o porni întracolo. Se duse, se duse, până ce dete de o pădure, în care întâlni pe Murgilă, și pe care îl opri pe loc,

ca să mai întârzie noaptea. Merse după aceea mai departe și dete peste Miazănoapte, și trebui să o
lege și pe dânsa ca să nu dea peste Murgilă. Ce să facă, cum să dreagă ca să izbutească? O rugă să-i
ajute a lua un copaci în spinare, care, zicea el, îl tăiase de la rădăcină; o învăță el să se puie cu spatele
să împingă, pe când el tot cu spatele la copaci de ceealaltă parte va trage cu mâinile, ca să-i pice în
spinare și să-l ia să se ducă la treaba lui. Miazănoapte, de milă și de rugăciunea ce-i făcu, se puse cu
spatele la copaciul care i-l arătă viteazul și, pe când împingea, el o legă de copaci cobză, și porni
înainte, că n-avea vreme de pierdut. Nu făcu multă cale și întâlni pe Zorilă, dară lui Zorilă nu prea îi
da meșii a sta mult de vorbă, căci, zicea el, se duce după Miazănoapte, pe care o luase în goană. Făcu
ce făcu și-l puse și pe dânsul la bună rânduială, ca și pe ceilalți doi, dar cu mai mare bătaie de cap.
Apoi plecă înainte și se duse până ce ajunse la o peșteră mare, în care zărise focul.
Aci dete peste alte nevoi. În peșteră acolo trăiau niște oameni uriași carii aveau numai câte un
ochi în frunte. Ceru foc de la dânșii, dar ei, în loc de foc, puseră mâna pe dânsul și-l legară. După
aceea așezară și un cazan pe foc cu apă și se găteau să-l fiarbă ca să-l mănânce. Dară tocmai când era
să-l arunce în căldare, un zgomot se auzi nu departe de peștera aceea, toți ieșiră, și lăsară pe un bătrân
de ai lor ca să facă astă treabă. Cum se văzu viteazul nostru singur numai cu unchiașul, îi puse gând
rău. Unchiașul îl dezlegă ca să-l bage în cazan, dară voinicul îndată puse mâna pe un tăciune și-l
azvârli drept în ochiul bătrânului, îl orbi, și apoi fără să-i dea răgaz a zice nici cârc! îi puse o piedică
și-i făcu vânt în cazan. Luă focul după care venise, o apucă la sănătoasa, și scăpă cu față curată.
Ajungând la Zorilă, îi dete drumul. După aceea o tuli la fugă și fugi până ce ajunse la
Miazănoapte, o dezlegă și pe dânsa, și apoi se duse și la Murgilă pe care îl trimise să-și vază de
treabă.
Când ajunse la tovarășii săi, ei tot mai dormeau. Nu începuse, vezi, încă a se arăta albul zilei, atât
de lungă fu noaptea, fiindcă voinicul îi oprise cursul, și așa avu timp destul să colinde după focul care
îi trebuia. N-apucă să ațâțe focul bine și tovarășii săi, deșteptându-se, ziseră:
– Dară lungă noapte fu asta, măi vere.
– Lungă da, vericule, răspunse viteazul.
Și se umfla din foale ca să aprinză focul. Ei se sculară, apoi începură a se-ntinde și a căsca, dară
se cutremurară când văzură namila de lighioană lângă dânșii și un lac de sânge cât pe colo. Zgâiră
ochii și cu mare mirare băgară de seamă că capetele balaurului lipsesc, iară viteazul nu le spuse nimic
din cele ce pățise, de teamă să nu intre ură între dânșii, și se întoarseră cu toții în oraș. Când ajunseră
în cetate, toată lumea se veselea cu mic cu mare de uciderea balaurului, da laudă Sfântului că trecuse
noaptea aia lungă, mai ajunseră o dată iară la ziuă și ridica pân în naltul cerului pe mântuitorul lor.
Viteazul nostru, care văzuse și el lipsa capetelor, nu se frământa deloc cu firea, fiindcă se știa
curat la inimă, și porni către curtea împărătească, ca să vază ce s-o alege cu capetele fără limbi, căci el
înțelesese că aici trebuie să se joace vreo drăcie. Pasămite, bucătarul împăratului, un țigan negru și
buzat, se dusese d-a minune să vază ce mai ala, bala, pe la flăcăii ce stau la pândă. Și dacă dete peste
dânșii dormind și peste dihania spurcată fără răsuflare, el se aruncă cu satârul de la bucătărie și-i tăie
capetele. Apoi merse la împăratul cu capetele și i le arătă, fălindu-se că el a făcut izbânda. Iară
împăratul daca văzu că se înfățișează bucătarul curții cu izbândă, făcu o masă mare, ca să-l
logodească cu fie-sa, și pusese în gând să facă o nuntă, unde să cheme pe toți împărații.
Țiganul arăta la toată lumea hainele sale pe care le umpluse de sânge, ca să fie crezut. Când
ajunse viteazul nostru la palat, împăratul cu voie bună ședea la masă, iară cioropina sta în capul mesei
pe șapte perne. Cum ajunse la împărat, îi zise voinicul:
– Preaînălțate împărate, am auzit că oarecine s-ar fi lăudat către măria-ta că el ar fi ucis pe
balaur. Nu e adevărat, măria-ta, eu sunt acela care l-am omorât.
– Minți, mojicule, strigă țiganul îngâmfat, și poruncea slujitorilor să-l dea afară.
Împăratul, care nu prea credea să fi făcut țiganul astă voinicie, zise:
– Cu ce poți dovedi zisele tale, voinicule?

– Zisele mele, răspunse viteazul, se pot dovedi prea bine, porunciți numai ca mai întâi să se caute
dacă capetele balaurului, care stau colea la iveală, au și limbile lor.
– Să caute, să caute, zise bahnița.
El însă o cam băgase pe mânică, dară se prefăcea că nu-i pasă.
Atunci căutară și la nici unul din capete nu găsiră limbă, iară mesenii înmărmuriră, căci nu știau
ce va să zică asta. Țiganul, care o sfeclise de tot, și care se căia de ce n-a căutat capetele în gură, mai
nainte de a le aduce la împăratul, strigă:
– Dați-l afară că e un smintit și nu știe ce vorbește!
Împăratul însă zise:
– Tu, voinicule, va să zică ne dai să înțelegem că acela a omorât pe balaur care va arăta limbile.
– Fugi d-acolo, împărate, zise țiganul care tremura ca varga și se-ngălbenise ca ceara, nu vezi că
calicul ăsta este un deșuchiat, care a venit aici să ne amăgească?
– Cine amăgește, răspunse voinicul liniștit, să-și ia pedeapsa.
El începu apoi a scoate limbile din sân și a le arăta la toată adunarea, și de câte ori arăta o limbă
de atâtea ori cădea și câte o pernă de sub țigan, până ce, în cele din urmă, căzu și el de pe scaun, atât
de tare se speriase dihania. După aceea voinicul nostru spuse toate câte a pățit, și cum a făcut de a
ținut noaptea atât de mult timp.
Nu-i trebui împăratului să se gândească mult și să vază că voinicul care vorbea avea dreptate, și
cum era de supărat pe țigan, pentru mișelia și minciuna lui cea nerușinată, porunci și numaidecât se
aduse doi cai neînvățați și doi saci de nuci, legă pe țigan de coadele cailor și sacii de nuci și le dete
drumul. Ei o luară la fugă prin smârcuri, și unde cădea nuca, cădea și bucățica, până ce s-a prăpădit și
țigan și tot.
În urmă pregătindu-se lucrurile, după câteva zile făcu nuntă mare, și luă românașul nostru pe fata
împăratului de soție, și ținu veselie mare și nemaipomenită mai multe săptămâni, puindu-l și în
scaunul împărăției, iară fata lăcrămă și mulțumi lui Dumnezeu că a scăpat-o de sluțenia pământului,
de harapina spurcată.
Eram și eu p-acolo și dedeam ajutor la nuntă, unde căram apă cu ciurul, iară la sfârșitul nunței
aduseră un coș de prune uscate să arunce în ale guri căscate. Încălecai p-o șea și vă spusăi povestea
așa.
Pagină realizată de doamna Preoteasă Mariana Floroiu

SFATUL MEDICULUI
Ciroza hepatică. Ciroza este o boală care poate fi amenințătoare
de viață și care apare atunci când în țesutul hepatic se dezvoltă fibroza.
Țesutul fibrotic înlocuiește țesutul hepatic sănătos și îl împiedică să
funcționeze normal. Ciroza apare după mulți ani de inflamare a
țesutului hepatic. Pe măsură ce se devoltă ciroza, țestul fibrotic
înconjoară celulele hepatice normale, determinând aspectul nodular.
Țestul hepatic nodular poate bloca sau inflama ductele biliare, ceea ce
determină refluxul bilei în ficat și în circulația sangvină. Țesutul
fibrotic poate bloca, de asemenea, circulația sangvină dinspre intestine
spre ficat, determinând creșterea presiunii în sistemul venos portal. Această complicație, denumită
hipertensiune portală, duce la acumularea lichidul ascitic în cavitatea abdominală, sângerarea vaselor
lărgite din tractul digestiv și alte complicații serioase.

Ciroza hepatică poate avea o mulțime de cauze. Unele persoane suferă de ciroză hepatică fără o
cauză evidentă, afecțiune denumită ciroză criptogenică (fără etiologie cunoscută). Cauzele cele mai
frecvente de ciroză hepatică sunt consumul excesiv de băuturi alcoolice pentru o perioadă lungă de timp și
infecția cu virusurile hepatitice B sau C.
Ciroza hepatică alcoolică. Aceasta poate apărea la bărbații care consumă cantități crescute de
băuturi alcoolice zilnic, timp de 10-15 ani. Femeile fac ciroză alcoolică după un consum mai redus de
băuturi alcoolice zilnic pentru aceeași perioadă de timp. Cel puțin 10-15% din consumatorii cronici fac
într-un final ciroză hepatică alcoolică. Anual mor peste 26.000 de oameni datorită cirozei, cel puțin 40%
având antecedente de consum cronic de băuturi alcoolice.
Ciroza hepatică secundară infecției cu virusuri hepatitice. Aceasta apare la aproximativ 40% din
persoanele care suferă de hepatită cronică de etiologie virală. Ciroza se instalează lent, necesitând 20 de
ani sau mai mult până la apariția ei. Cu toate acestea, la bolnavii de hepatită cronică virală care consumă
în mod excesiv băuturi alcoolice, ciroza se instalează mult mai repede față de cei cu hepatită cronică virală
neconsumatori de băuturi alcoolice.
Ciroza hepatică determinată de steatohepatită nonalcoolică. Steatohepatita nonalcoolică
reprezintă o suferință determinată de acumularea grăsimilor în ficat. Această boală devine din ce în ce mai
frecventă și poate fi cauza multor ciroze clasificate ca fiind cu etiologie necunoscută (idiopatice).
Ciroza biliară primitivă este un tip de ciroză apărută atunci când ductele biliare dinspre ficat spre
duoden sunt inflamate și blocate. Cauza exactă este necunoscută, dar se pare că este în legătură cu
sistemul imun.
Hepatitele autoimune. La unele persoane, sistemul imun atacă ficatul cauzând ciroza hepatică.
Bolile moștenite. Uneori, ciroza poate fi cauzată de o boală congenitală, cum ar fi boala Wilson,
fibroza chistică sau hemocromatoza. Alte cauze mai puțin frecvente de ciroză pot include reacții severe la
medicamente, expunerea prelungită la noxe ambientale, boala numită „deficiență de alfa1 antitripsină” (o
cauză extrem de rară) sau o boală de tract biliar cu evoluție îndelungată, cum ar fi de exemplu colangita
sclerozantă.
Unele persoane care suferă de ciroză hepatică nu prezintă simptome până în momentul în care
afectarea este severă. Simptomele cirozei și ale complicațiilor acesteia includ: edemele membrelor
inferioare (umflarea picioarelor) și lichid ascitic (lichid acumulat în abdomen); oboseală; icterul (colorarea
în galben a tegumentelor și sclerelor); prurit generalizat (mâncărimi); sângerări nazale (epistaxis); palme
marmorate (palme de culoarea roșie marmorate), eritroza palmară; învinețirea la traumatisme minore;
scăderea în greutate și slăbirea musculaturii; dureri abdominale; infecții frecvente; confuzie.
Ciroza hepatică este o afecțiune potențial amenințătoare de viață, care apare atunci când inflamația
țesutul fibrotic afectează ficatul. Examinarea fizică și istoria medicală a pacientului sunt primele efectuate
pentru evaluarea simptomelor, pentru a cerceta dacă afectarea hepatică este destul de severă, pentru a
determina semnele de ciroză și pentru a afla cauza afectării hepatice. O combinație de teste pot fi folosite
la diagnosticul cirozei atunci când examinarea fizică și istoricul medical sugerează ciroză. Analizele
sangvine pot releva inflamația hepatică, evaluează funcția hepatică și stabilesc cauza cirozei. Alte teste
care furnizează imagini ale ficatului sunt folosite pentru a depista tumori și ducte biliare obturate (blocate)
și pentru evaluarea dimensiunilor ficatului și circulației sangvine intrahepatice.
Pentru confirmarea diagnosticului de ciroză poate fi efectuată biopsia hepatică, prin care este
prelevată o mostră de țesut hepatic care este analizată microscopic. Este unicul test care poate confirma
diagnosticul de ciroză.
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O zi dintr-o vară
de preot Nicolae Floroiu

Stând la masă într-o dup-amiază,
Când mâncarea încă-mi era-n gură,
Privind pe geam înspre cerul senin,
Din ochii-mi izvoî un dor fără măsură...

Odihnidu-mi trupul sub a copacului umbră,
Privind către munții înalți departe în zare,
Mi-am ridicat ochii spre cerul albastru,
Iar prin nori coborau raze senine de soare.

Și-am închis ochii să opresc dorul,
Să nu-mi mai ude obrazul, fără voia mea!
Dar în minte s-a deschis ca o carte,
O zi dintr-o vară ce n-o pot uita!

Ascultând adierea ușoară de vară,
Zumzetul gâzelor și păsări cântând,
Cu miresme de flori, fân și pădure,
Mintea mi se golește de orice gând.

Stăteam întins la umbra unui copac,
Pe pământul cald și priveam în vale,
Mirosind câmpul și căutând spre oameni,
Ce-și făceau treaba, cu mic și cu mare.

Simt că plutesc peste câmpuri și dealuri
Și văd oamenii ca furnici alergând,
Iar vremea și timpul de anii lor sunt goale,
Trecut, viitor – un prezent continuu fiind.

Și mi-am pus mâna sub cap ca o pernă
Având lângă mine ulciorul cu apă,
Și trăgând în piept mireasmă de fân cosit...
Din toate acestea sufletu-mi se adapă!

Mă ridic în picioare și iau coasa în mână
Vrând să cosesc mai departe iarba cântând!...
Dar din amintirea ce m-a-călzit pân-acum,
Mă văd iarăși la masă... departe de casă... oftând...

O, de-aș trăi și acum vremea de-atunci,
Cu toți oamenii buni, fără să-mbătrânim!...
Dar ce avem în minte și în suflet păstrat,
Sunt bogăția ce-o avem cât în lume trăim!!!

