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învrednicit tânărul bogat să primească 
din partea Lui Hristos: cinstea şi 
onoarea de a fi chemat la apostolat, să 
devină următor Mântuitorului.

Dar, pe cât de sublimă a fost che-
marea, pe atât de ruşinos a fost refuzul 
tânărului. Era bogat. Nu era pregătit să 
renunţe la imensa lui avere. Aceasta era 
mai importantă decât chemarea pe care 
i-a făcut-o Mântuitorul. A plecat în-
tristat. I-a pierit setea de desăvârşire. 
Întristat a rămas şi Mântuitorul cu 
Apostolii Săi, cărora le-a exclamat: 
„mai lesne e să treacă cămila prin 
urechile acului, decât să intre un bogat 
în Împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 19, 
24). La ce i-a folosit tânărului atâta 
avere şi atâta cunoaştere dacă nu a 
împlinit ceea ce i-a poruncit Domnul?

Dar şi noi suntem la fel ca acest tânăr. 
Pretindem că suntem mari cunoscători, 
mari studioşi în cele ale Scripturilor, 
absolvenţi de înalte şcoli, cu o nobilă 
orientare în viaţă, dar când vine vorba de 
respectarea poruncilor, la fel şi noi, 
găsim o mulţime de motivaţii, fie că între 
timp s-a mai schimbat lumea, fie că 
progresul ştiinţifico-tehnologic a luat o 

Î şi însuşise filosofia platonică şi 
aristotelică ce susţinea împărţirea 
oamenilor în bogaţi şi săraci, fără 

egalitate între oameni, contrar mesajului 
evanghelic care afirmă comunitatea 
frăţească conform Faptelor Apostolilor 
2, 45-47. Din acest punct de vedere se 
considera un fericit al soartei, dar 
strigătul său lăuntric nu-i dădea pace. 
Era în căutarea desăvârşirii, a unei 
linişti şi păci lăuntrice pe care consi-
dera că o poate afla urmând sfatul 
Mântuitorului. Dorea să fie desăvârşit 
şi nu ştia cum s-o spună, de unde să 
înceapă.

Îi cerea Mântuitorului sfat pentru 
viaţa cea veşnică. Divinul învăţător 
cunoştea dorinţa şi vioiciunea tine-
retului, dar în scopuri străine de ade-
vărata dragoste de om. Ca un adevărat 
Doctor al sufletelor, Mântuitorul 
Hristos îi dă tânărului doctoria sufle-
tească de care avea nevoie: „Dacă 
voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde 
averea ta, dă-o săracilor şi vei avea 
comoară în cer; după aceea, vino şi 
urmeză-Mi Mie” (Matei 19, 21). 
Observăm de cât de mare dar s-a 
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veritabilă şi nesperată amploare şi astfel 
uităm să împlinim poruncile Domnului.

Auzeam pe cineva spunând că 
poruncile ar afecta libertatea noastră. 
Greşit, căci poruncile nu trebuie văzute 
ca elemente represive sau coercitive, ci 
ca o cale oferită de Dumnezeu în scopul 
propăşirii morale şi duhovniceşti. În 
plus, nimeni nu este obligat să se desă-
vârşească sau să dobândească veşnicia, 
ci este invitat de Dumnezeu la divina 
comuniune a „tuturor oamenilor egali în 
Hristos” (Galateni 3, 26). Acesta este 
scopul existenţei noastre: comuniunea 
cu Dumnezeu şi cu toţi semenii în iubire. 
„Du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi 
urmează-Mă”! Domnul a zis, dar n-a 
avut ecou în sufletul tânărului care şi-a 
lipit inima de cele trupeşti, materiale. 
Degeaba s-a lăudat că este preocupat de 
viaţa cea veşnică, de poruncile lui Dum-
nezeu, căci atunci când le-a avut, s-a 
lipsit de ele şi a plecat întristat. Ce şansă 
imensă a irosit! La ce folos atâta avere, 
atâta cunoaştere fără Hristos, fără mântui-
re. Căci neascultarea poruncilor înseam-
nă, de fapt, lepădarea de Hristos. ✤

Părintele Adrian Chiriţă

Astăzi ne aflăm  
în Duminica  

a 12-a după Rusalii,  
zi în care am ascultat pericopa evanghelică  

de la Matei, capitolul 19, care ne-a relatat dialogul  
dintre Mântuitorul Hristos și un tânăr bogat,  

preocupat de dobândirea vieții veșnice. Tânărul în dialog cu Iisus 
nu era un tânăr oarecare. El cunoștea Legea și Proorocii,  

ținea poruncile lui Dumnezeu și era preocupat  
de viața cea veșnică, un fapt mai puțin întâlnit  

printre tinerii de vârsta lui, căci majoritatea erau și sunt  
mai degrabă urmăritori ai unor scopuri lumești, materiale, 

trecătoare decât a celor veșnice, nepieritoare.  
Tânărul din evanghelie moștenise o avere impresionantă,  

era credincios și studios, cu alte cuvinte și bogat și deștept.



SfÂNTUL CUvIOS ONUfRIe de LA vORONA, 
UCeNIC AL SfÂNTULUI CUvIOS  

PAISIe de LA NeAmţ

renie, înfrânare, tăcere şi neîncetată 
rugăciune. Urcând în scurt timp pe 
treptele sfinţeniei, pe mulţi îi folosea cu 
vieţuirea sa aleasă, cu rugăciunea şi cu 
sfatul său, fiind binecuvântat de Dum-
nezeu cu darul deosebirii gândurilor. Şi 
atât monahii, cât şi credincioşii de rând îl 
căutau. Încă din timpul vieţii s-a arătat 
făcător de minuni. 

La apusul vieţii un înger i-a arătat 
timpul plecării la ceruri. Şi tot un înger, 
în noaptea Sfintelor Paşti, se arată 
preotului Nicolae Gheorghiu din satul 
Tudora, aflat în apropiere, îi cere să ia 
cu sine Sfintele Taine şi-l călăuzeşte la 
peştera Cuviosului Onufrie care dorea 
să ia pentru ultima dată Sfânta Îm-
părtăşanie. Ultimele zile şi le petrece la 
Sihăstria Voronei. Adoarme întru 
Domnul la 29 martie 1789. Este în-
mormântat de călugări în livadă, la 
rădăcina unui măr. Nu după mult timp, 
la mormântul cuviosului încep să se 
petreacă fapte minunate, care adevereau 
sfinţenia sa. Mulţi văd lumânări arzând 
şi aud în acel loc cântări. Rătăcind trei 
călugări prin pădurile din jur şi venind 
noaptea, o lumină puternică îi conduce 
la peştera unde s-a nevoit cuviosul.

În iarna anului 1846, pe când dom-
nitorul Mihail Sturza se afla la vânătoare 

D in unele însemnări de pe 
manuscrisele copiate de el şi 
de ieroschimonahul Nicolae, 

care a vieţuit împreună cu el, ştim că 
s-a născut în jurul anului 1700, în Rusia, 
probabil într-o familie nobilă, căci a 
ajuns să fie guvernator al unui ţinut. 
Dar pe la anul 1749 îşi lasă familia, 
rangul şi ţara, şi - dorind viaţa pust-
nicească - trece în Moldova. 

Cercetează numeroase mănăstiri, 
deprinzând lepădarea de sine şi urmarea 
lui Hristos. Se ocupa şi cu citirea Scrip-
turii şi a altor cărţi folositoare, pe care le 
va copia mai târziu cu multă râvnă şi 
răbdare. A vieţuit astfel timp de 15 ani, 
crescând duhovniceşte în preajma unor 
aleşi părinţi duhovniceşti, precum Vasile 
de la Poiana Mărului şi Paisie Velici-
covski. Acesta din urmă îl va afla pe 
Cuviosul Onufrie la Mănăstirea Drago-
mirna, în jurul anului 1763, la venirea sa 
din Muntele Athos. Între cei doi se va în-
firipa o strânsă prietenie duhovnicească, 
povăţuindu-se unul pe altul, Cuviosul 
Paisie fiindu-i şi duhovnic. După ce s-au 
despărţit au continuat să ţină legătura, 
sufletească şi duhovnicească prin scri-
sori. Se pare că, pe la anul 1774, Cuviosul 
Paisie l-a îmbrăcat în schima cea mare 
pe Cuviosul Onufrie. 

Auzind de alţi pustnici români şi ruşi 
sporiţi duhovniceşte din codrii Voronei, 
intră în anul 1764 în obştea Schitului 
Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie 
spre liniştire. Timp de 25 de ani va vieţui 
într-o peşteră pe malul pârâului Vorona, 
într-o aspră nevoinţă, petrecând în sme-

a găsit un fruct mare şi frumos la 
rădăcina mărului ce străjuia mormântul 
cuviosului, l-a luat cu sine şi l-a dat fiicei 
sale care era bolnavă de epilepsie. Cu 
harul lui Dumnezeu, aceasta s-a vindecat 
de boală. Abia atunci, mirându-se dom-
nitorul, află despre viaţa minunată a 
Cuviosului şi porunceşte să-i fie dez-
gropate osemintele şi aşezate spre 
cinstire într-o raclă în altarul bisericii 
Mănăstirii Vorona.

Zece ani mai târziu, Cuviosul Onu-
frie se arată în vis stareţului Mănăstirii 
Voronei, arhimandritul Iosif Vasiliu, 
cerându-i să fie dus în Sihăstrie. Racla 
cu sfintele sale moaşte este aşezată într-
o firidă din pronaosul bisericii „Buna-
vestire” din Sihăstria Voronei. Cuviosul 
Onufrie a continuat să săvârşească nu-
meroase minuni pentru cei care îi cer 
ajutorul cu multă credinţă şi smerenie. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a aprobat canonizarea Cuvio-
sului Onufrie în luna iulie 2005, când a 
stabilit şi ziua de prăznuire a Cuviosului 
Onufrie la 9 septembrie. Proclamarea 
oficială a canonizării a avut loc pe data 
de 8 septembrie 2005, la Mănăstirea 
Vorona, şi pe 9 septembrie, la Mă-
năstirea Sihăstria Voronei, din judeţul 
Botoşani. ✤

Cuviosul Onufrie, vieţuitor al Schitului Sihăstria Voronei, a fost unul dintre cei mai  
mari sihaştri ai ţinuturilor botoşănene. Despre smerita viaţă a cuviosului nu se cunosc  

foarte multe amănunte, el voind să fie cunoscut de Dumnezeu şi nu de oameni.

❖ Rugăciunea este lucrul cel mai 
important. Ea este calea noastră către 
Dumnezeu; toate celelalte sunt doar 
mijloace ajutătoare ale acesteia. Spun 
însă că trebuie să facem o cât de mică 
pregătire înainte de rugăciune. Nu 
treceţi dintr-odată la Dumnezeu; trebuie 
să vă gătiţi duhovniceşte. Cum face 
lumea când merge la împărat? Măcar 
puţin înainte de aceasta să ne gândim şi 
la noi înşine, şi la Dumnezeu. Cine 
suntem noi şi cine este Acela cu Care 
vrem să vorbim? Ce ne este nouă de 
trebuinţă şi cu ce drept îndrăznim să-I 
cerem acestea? Şi aşa mai departe.

Principalul este ca, de la început, să 
ne aşezăm cu umilinţă în faţa lui 
Dumnezeu şi să-I vorbim parcă la ure-
che, simplu, copilăreşte. Ce bine este să 
faci metanii, ce bine este să stai în poziţie 
de drepţi, fără a-ţi slăbi alene şi neglijent 
mâinile şi picioarele, ci ţinându-le într-o 

oarecare încordare! Doamne, miluieş-
te-ne! Să ne dea Domnul să ne nevoim, 
fiecare cu puterea şi cu sârguinţa pe care 
o are. Maica Domnului să vă acopere cu 
acoperământul Ei!

❖ Vă plângeţi de treburile care vă 
distrag de la rugăciune şi nu vă lasă să 
cugetaţi la Domnul. Încercaţi să înţe-
legeţi toate treburile gospodăreşti şi 
celelalte treburi ca şi cum v-ar fi 
rânduite direct de Domnul Însuşi; nu 
numai în general, ci şi în particular să 
înţelegeţi aşa fiecare dintre treburi.

Atunci, apucându-vă de lucru şi 
săvârşindu-l, veţi putea avea în minte şi 
faptul că trebuie să-l împliniţi aşa cum 
I-ar plăcea Domnului. Astfel, în timpul 
lucrului mintea va fi cu Domnul. Dacă 
la sfârşit, conştientizând ajutorul lui 
Dumnezeu, Îi veţi mulţumi Domnului, 
atunci veţi fi şi la sfârşit cu Domnul. ✤

Sfântul Teofan Zăvorâtul

Când şi cum să facem rugăciunea?



Sărbătoarea a fost stabilită în a 
opta zi din anul bisericesc, 
pentru că cifra opt simbolizează 

ziua veşniciei, viaţa fără de sfârşit, iar 
datorită ei, Fiul Cel veşnic al lui Dum-
nezeu S-a întrupat, a biruit moartea şi a 
dăruit oamenilor viaţa veşnică în 
Împărăţia Cerurilor.

Cântările sărbătorii vestesc bucuria, 
troparul ne arată: „Naşterea ta, de Dum-
nezeu Născătoare Fecioară, bucurie a 
vestit la toată lumea; că din tine a răsărit 
Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul 
nostru! Şi dezlegând blestemul, a dat 
binecuvântare, şi stricând moartea, ne-a 
dăruit nouă viaţa veşnică.”

Profeţiile Vechiul Testament
Exceptându-l pe Mântuitorul, doar 

două persoane din istoria Noului 
Testament au biografia trasată înainte 
de naşterea lor: Fecioara Maria şi Ioan 
Botezătorul. Prorociile cu privire la 
viaţa, la misiunea lor, preced cu mult 
timp apariţia acestora în istoria mân-
tuirii omenirii. Majoritatea profeţiilor 
mesianice din Vechiul Testament vor-
besc direct sau indirect şi despre 
Fecioara Maria.

Primul text profetic din Vechiul Le-
gământ, care conţine anunţarea mân-
tuirii, vorbind de „sămânţa femeii”, 
adică Fiul Omului, şi despre femeia a 
cărei sămânţă – Hristos – va birui pe 
cel rău, este din cartea Facerii 3, 15: 
„Duşmănie voi pune între tine şi între 
femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; 
aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei 
înţepa călcâiul”. Pe baza acestui text 
Sfinţii Părinţi au dezvoltat o paralelă 
între prima Evă, prin care a venit că-
derea, şi a doua Evă, Maica Domnului, 
prin care a venit Răscumpărătorul nea-
mului omenesc. 

„Scara lui Iacov” este un alt simbol 
care ne vorbeşte despre persoana Maicii 
Domnului: „Şi a visat, parcă era o scară 
sprijinită pe pământ, iar cu vârful 
atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu 
se suiau şi se pogorau pe ea.” (Fac. 28, 
12) Coborârea lui Dumnezeu pe pământ 
la oameni, adică naşterea lui Hristos, se 
înfăptuieşte prin intermediul Fecioarei, 
iar prin Maria cunoaştem destinul 
omenirii, acela de a-L purta pe Dum-
nezeu în suflet prin credinţă, dar şi în 
trup, prin Euharistie. 

În cartea profetului Isaia, cap. 11, 
versetul 1, întâlnim simbolul „toiagului 
din rădăcina lui Iesei”, din care va răsări 
o floare. Sfinţii Părinţi ne spun că toiagul 
simbolizează persoana Fecioarei Maria, 
ea fiind „toiagul” prin care Marele Păstor 

duce turma cuvântătoare la păşuni 
veşnice, „toiagul” de care, rezemată fiind 
firea noastră, leapădă vechimea şi bă-
trâneţea neputincioasă, păşind uşor spre 
cer. Pe Maica Domnului a mai închipu-
it-o rugul cel aprins, care ardea şi nu se 
mistuia de flacăra focului dumnezeirii 
(Ieşire 3, 2), căci ea a fost rugul cel 
duhovnicesc care a primit în sine focul 
dumnezeirii şi nu s-a ars de el.

Tâlcuiri ale numelui Mariei
Numele Maria adună în sine atot-

puternicia, înţelepciunea şi bunătatea 
lui Dumnezeu. Provenind din ebraicul 
„Aia”, Maria se tâlcuieşte „Doamna”, 
fiindcă ea domneşte şi stăpâneşte peste 
toate zidirile cereşti şi pământeşti, ca 
Maică a lui Dumnezeu, având desă-
vârşită putere. După Sfântul Grigorie al 
Neocezareii, Maria se tâlcuieşte „lu-
minare”. Maria înseamnă şi „mare”, 
după cum tâlcuieşte Sfântul Ambrozie. 
Maria este simbolul bunătăţii şi al 
harului lui Dumnezeu, pe care le posedă 
Născătoarea de Dumnezeu. 

Naşterea Fecioarei  
dintr-o femeie stearpă

Sfântul Ioan Damaschin se întreabă: 
„De ce Fecioara s-a născut dintr-o 
femeie stearpă? Fiindcă trebuia ca 
singurul lucru nou sub soare, începătura 
minunilor, să fie preîntâmpinat de 
minuni şi încet-încet, din cele mai 
smerite să se nască cele mai mari. Dar 
ar mai fi un lucru. Prin naşterea Mariei, 
firea s-a biruit prin har şi a rămas 
supusă, necutezând să o ia înainte. 
Pentru că, de vreme ce Fecioara urma 
să se nască din Ana, firea n-a îndrăznit 
să mai ia înainte vlăstarul harului, ci a 
aşteptat neroditoare, până când harul a 
înflorit rodul.”

Nicolae Cabasila numeşte pe părinţii 
Fecioarei, Ioachim şi Ana, „fericita 
pereche” şi îi înalţă mai presus de toţi 
drepţii Vechiului Testament, Noe, 
Moise, Iosua sau Avraam, fiindcă au 
devenit colaboratori ai lui Dumnezeu în 
realizarea tainei unirii cerului cu 
pământul. Superioritatea lor vine din 

rodul pe care această familie l-a dăruit 
lui Dumnezeu şi omenirii întregi. 

Părinţii Fecioarei sunt mai mari decât 
Moise, pentru că, dacă ultimul a primit 
prin post şi rugăciune Legea care avea 
să înceteze, ei au primit-o pe cea din al 
cărui sânge S-a plămădit Cel ce avea să 
fie Noul Legământ veşnic al lui 
Dumnezeu cu oamenii. Prunca Maria 
este atât opera rugăciunii sfinte şi 
curate a părinţilor ei, cât şi darul lui 
Dumnezeu către aceştia şi către lumea 
întreagă.

Arhanghelul Gavriil s-a arătat atât 
lui Ioachim cât şi Anei, spunându-le că 
rugăciunea lor îndelungată de a avea un 
prunc nu a fost trecută cu vederea şi că 
Dumnezeu le va trimite binecuvântarea 
Sa. Tot el le-a vestit că acest prunc se va 
umple de Duh Sfânt şi va fi un vas ales 
al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, 
ca să poată mântui omenirea, avea ne-
voie de o persoană în care dreptatea şi 
curăţia să fie prezente la un nivel care 
să permită Întruparea. Dumnezeu nu 
vine acolo unde este răutate, păcat sau 
necredinţă. Pe toate cele înalte, curate 
şi sfinte le-a adunat Fecioara în sine, 
făcându-se pentru noi ispăşire şi sfinţire 
şi curăţie. Copila Maria este jertfa de 
curăţire a umanităţii înainte ca marea 
jertfă a lui Hristos pe Cruce să ne 
împace desăvârşit cu Tatăl.

În chip minunat a venit pe lume 
aceea care a fost, este şi va fi, fiica 
Părintelui Ceresc, Mama Fiului şi 
mireasa Duhului Sfânt, Împărăteasa 
tuturor Sfinţilor, sprijinitoarea păcă-
toşilor, atotputernică ajutătoare şi 
rugătoare pentru toţi oamenii, Maica 
mântuirii noastre a tuturor, mai cinstită 
decât Heruvimii şi mai mărită, fără de 
asemănare, decât Serafimii, pe care o 
lăudăm în vecii vecilor. Se cuvine să-i 
aducem Mamei lui Dumnezeu ca dar de 
naşterea ei lucrarea virtuţilor. Să nu fim 
sterpi la suflet şi neroditori la inimă, ci 
să imităm fapta aceleia ce s-a născut, 
care a primit în sine pe Hristos, 
Cuvântul. ✤

NAşTeReA mAICII dOmNULUI, 
îNCePUTUL mÂNTUIRII NOASTRe

Primul praznic din anul bisericesc – 
care începe la 1 septembrie –  

este Naşterea Maicii Domnului.  
Prin naşterea Fecioarei sărbătorim 

rechemarea şi replăsmuirea noastră 
în har, schimbarea celor trecătoare 

ale Legii cu cele dăinuitoare, 
înlocuirea literei cu Duhul  

şi a umbrei cu realitatea.
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SfINţII şI dRePţII dUmNezeIeşTI PĂRINţI 
IOAChIm şI ANA, ICOANA fAmILIeI CReşTINe

au închinat-o slujirii lui Dumnezeu, 
încredinţând-o preotului Zaharia. După 
ce părinţii ei au adus jertfe Domnului, 
după obicei, au lăsat-o împreună cu 
celelalte fecioare în încăperile Templului 
să crească acolo. Biserica prăznuieşte 
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
la 21 noiembrie. 

Sfinţii Ioachim şi Ana sunt consideraţi 
ocrotitorii familiei şi mijlocitori la 
Dumnezeu pentru familiile creştine care 
doresc dobândirea de prunci sănătoşi. 
S-a dovedit de mai multe ori în viaţa 
Bisericii cât de mare este ajutorul 
Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana atunci 
când sunt rugaţi cu multă smerenie, cu 
rugăciune fierbinte, însoţită de post şi de 
milostenie, căci cei care multă vreme nu 
au avut copii, pentru rugăciunile Sfinţilor 
Părinţi ai Maicii Domnului, au primit 
unul sau mai mulţi copii. Toţi copiii sunt 
darul lui Dumnezeu, însă unora darul 
acesta le vine fără prea multă stăruinţă 
în rugăciune, iar altora, după multă 
aşteptare şi nevoinţă duhovnicească şi 
după multă postire şi milostenie. ✤

neamurile pământului se vor binecuvânta 
şi prin care va veni mântuirea lumii”. 
Curând Ana a rămas însărcinată, iar 
peste nouă luni a născut-o pe Sfânta 
Fecioară Maria. Zămislirea Maicii Dom-
nului este prăznuită de Biserică pe 9 
decembrie, iar Naşterea Maicii Domnu-
lui pe 8 septembrie. 

La vârsta de trei ani, Ioachim şi Ana 
au dus-o pe Sfânta Fecioara la templu şi 

Matan a avut trei fiice: Maria, 
Zoe şi Ana. Cea dintâi s-a 
măritat Maria, în Betleem, şi 

a născut pe Salomeea. S-a măritat şi 
Zoe, cea de-a doua, de asemenea în 
Betleem, şi a născut pe Elisabeta, maica 
lui Ioan Înainte Mergătorul. Iar a treia, 
Sfânta Ana, maica Preasfintei Născătoa-
re de Dumnezeu, a fost soţia lui Ioachim 
în pământul Galileei, din cetatea Naza-
ret. Această însoţire de neam mare, 
Ioachim şi Ana, vieţuind după lege, 
drepţi au fost înaintea lui Dumnezeu, 
fiind îndestulaţi şi cu cele materiale, dar 
mai presus de toate având bogăţia cea 
duhovnicească. Umblau în toate porun-
cile Domnului fără de prihană.

Ioachim şi Ana au fost căsătoriţi timp 
de cincizeci de ani fără să aibă copii. Ei 
au trăit în linişte şi credinţă, chiver-
nisindu-şi cu înţelepciune averea lor: o 
treime din venitul lor pentru ei, o treime 
săracilor şi o treime Templului. 

Odată, pe când erau deja bătrâni şi 
erau în Ierusalim să jertfească Domnului, 
Marele Preot Isahar l-a mustrat pe 
Ioachim: „Tu nu eşti vrednic să aduci 
jertfă cu aceste mâini sterpe”. Cei care 
aveau copii l-au înghiontit pe Ioachim, 
dându-l la o parte ca pe unul nedemn de 
a jertfi Domnului, căci a nu avea copii 
era privit atunci ca o pedeapsă divină. 
Acest lucru a adus multă amărăciune în 
sufletele celor doi soţi, care ajunseseră 
deja la o vârstă înaintată, iar ei au plecat 
acasă cu inima îndurerată. Atunci, cei 
doi au început să se roage Domnului să 
facă cu ei o minune, dăruindu-le un 
prunc la bătrâneţe, aşa cum făcuse cu 
Avraam şi cu Sara: Ioachim a plecat în 
munte, iar Ana a rămas acasă. 

Văzând multele lor nevoinţe, Domnul 
a trimis la amândoi pe Îngerul Său. 
Acesta le-a dat vestea că vor avea „o 
fiică mult binecuvântată, prin care toate 

Sfinţii şi drepţii Ioachim şi Ana  
sunt părinţii Maicii Domnului. 
Prăznuirea lor are loc  
în 9 septembrie, a doua zi  
după Naşterea Maicii Domnului,  
iar adormirea Sfintei Ana  
se prăznuieşte în 25 iulie.  
Sfântul Ioachim era din tribul lui 
Iuda şi descendent al Regelui David. 
Ana era fiica preotului Matan,  
din tribul lui Levi, asemenea  
Marelui Preot Aaron.

PROGRAmUL BISeRICII şeRBAN vOdĂ îN PeRIOAdA 4-11 SePTemBRIe 2022
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 4.09 0800-1200 Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul cel bogat) - Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 7.09 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Joi 8.09 0800-1200 (†) Naşterea Maicii Domnului -Utrenia, Sfânta Liturghie
Vineri 9.09 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie, Acatist
Sâmbătă 10.09 0700-0900 Sfânta Liturghie; Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminică 11.09 0800-1200 Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Crucii (Convorbirea lui Iisus 
  cu Nicodim) - Utrenia, Sfânta Liturghie

comunitară şi culturală. Iar religia este 
prin definiţie comunitară, temeiul ei 
ultim este iubirea, comunicarea născând 
practic şi implicit, cultură. Dar educaţia 
religioasă nu-şi atinge deplin scopul 
decât dacă ajunge la credinţă, care este 
esenţa rostului ei. 

Ca întotdeauna, ne dorim o bună 
colaborare între familie, şcoală şi Bi-
serică. Numai bazându-ne pe acestea, 
pe acţiunea lor comună, echilibrată şi 
plină de har vom putea creşte copiii, 
oameni minunaţi în devenire. 

Le dorim tuturor un an binecuvântat, 
curaj, credinţă şi înţelepciune. Elevilor, 
părinţilor, profesorilor. Şi pentru că 
începeam anul bisericesc cu prima săr-
bătoare mare, a Naşterii Maicii Dom-
nului, s-o chemăm pe Maica noastră, a 
tuturor să ne îndrume în acest an copiii 
şi să ne-a dea tuturor înţelepciunea cea 
de Sus. ✤

Educaţia începe cu cei şapte ani 
de acasă şi nu se termină 
niciodată. Continuă cu anii de 

şcoală, cu examene şi obţinerea de 
diplome. Educaţia te înarmează cu 
cunoştinţele necesare şi-ţi formează 
abilităţi, deprinderi şi capacitatea de a 
gândi, sistematiza, analiza. Educaţia 
este o condiţie pentru toată viaţa. La 
început, ea pune temelia piramidei de 
cunoştinţe necesare şi de aceea în 
copilărie şi la tinereţe i se şi alocă mai 
mult timp. La început te educă alţii - 
familia şi profesorii - apoi, dacă educaţia 
a fost temeinică, corectă şi morală, în 
virtutea acestei prime educaţii, continui 
să te educi singur, să adaugi şi să 
sporeşti. 

În domeniul religios există mai multe 
niveluri de necesitate a unei educaţii. 
Unul, de nerefuzat, este cel de cultură 
generală, pentru că omul este o fiinţă 

Mâine începe şcoala


