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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

E atât de scurtă viața asta, încât e mare păcat să 
ajungem la sfârșitul ei cu sentimentul că am trăit degeaba. 
Atunci e prea târziu pentru regrete… Și, pentru unii dintre 
noi, unul dintre regrete va fi că am trecut nepăsători pe 
lângă ICOANA din celălalt, din aproapele meu. Personal, 
și sper să nu greșesc, nu cred că la momentul Judecății 
tuturor, Dumnezeu ne va întreba de ce nu am cinstit toa-
te icoanele din biserică, dar știm cu siguranță că vom fi 
întrebați de ce nu I-am fost alături în boală, necaz, temniță, 
sărăcie, foamete, goliciune, sete…  De ce am trecut pe 
alături fără să facem ceva care să schimbe situația în 
bine? Mă surprind adesea gândindu-mă ce mare Taină 
este omul, o taină atât de evidentă și totuși atât de greu 
sesizată și atât de puțin înțeleasă. Multe a realizat omul 
prin știință, și totuși, chiar și astăzi, marii savanți se minu-
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nează în fața omului, pe care l-au deslușit atât de puțin în 
complexitatea lui. Știm doar că el este creat după chipul lui 
Dumnezeu și menit a ajunge la asemănarea cu Creatorul 
său. Oare câți dintre noi ne știm menirea și oare câți ne-o 
împlinim într-o viață de om? Admirăm cu toții diamantele 
despre care se spune că ,,strălucesc și în noroi.” Cu toate 
astea, omul, care e mai de preț decât orice nestemată, 
trece adesea neobservat, atunci când este ,,în noroi”, ba 
chiar este batjocorit, disprețuit, amărât… de unii, de alții, 
aceia dintre noi, care, orbii sufletește fiind, nu mai vedem 
pe Dumnezeu ascuns în acel sărman, în acel cerșetor 
de pe treptele bisericii, în acel olog sau șchiop sau, 
poate, criminal ce își duce viața în iadul temniței. Oare 
cu icoanele sfinților noștri dragi cum ne purtăm? Dacă 
ar ajunge din locul de cinste oferit lor într-o băltoacă 
cu apă murdară, oare le-am lăsa acolo, oare le-am lua 
de unde sunt și le-am arunca la gheenă? Să nu fie! 
Nu! Ci le-am ridica cu evlavie, le-am curăța cu grijă, 
le-am săruta cu dragoste și le-am repune în locul ce 
se cuvine lor, atât pe peretele casei noastre, cât și în 
inima noastră. Atunci de ce nu facem același lucru cu 
icoana ,,celui căzut între tâlhari”? De ce nu ne (mai) 
pasă?! De ce suferințele celui de lângă mine nu mă 
privesc? De ce adesea nu numai că nu sărim în ajutor, 
ba dimpotrivă mai și turnăm sare pe rană? În loc să-l 
miluim pe sărman cu o pâine, îi și zicem vre-o două, 
că ar trebui să muncească, că nu avem nici noi, că tu-
turor ne e greu, că nu se cuvine să fie trântor și câte și 
mai câte… Câte vorbe aspre nu ajung la urechile sale! 
Uităm că Dumnezeul din el ne va întreba cândva de 
darul primit de la EL pe care l-am risipit în păcate și nu 
în miluirea celuilalt, ,,frate mai mic” al Său. 

E ușor de văzut astăzi ce e în jur: frații se ceartă 
între ei, părinții uită de creșterea copiilor în goana după 
asigurarea traiului zilnic, rata divorțurilor a crescut, căci 
iubirea fie nu a fost, fie nu mai este între soți, care se 
despart la prima încercare a iubirii lor, primul obstacol 
pe care ar putea să-l biruie împreună, adulterul e ceva 
firesc, doar peste tot în mass-media e promovat și pre-
zentat ca pe ceva la ordinea zilei, tinerii, în iubirea lor 
,,curată” și mult prea trupească adeseori, simt nevoia 
să se protejeze de ,,o sarcină nedorită” (dați-mi voie 
să traduc în termeni pe înțelesul inimii tuturor: să se 
protejeze de a conlucra cu Dumnezeu la a da viață unui 
COPIL, ființă prin definiție: gingașă, curată, frumoasă, 
care aduce bucurie celor din jur, etc. )… Oare iubirea 
lor are nevoie să se împotrivească unui copilaș, sau 
poate aceea nu e iubire, ci poftă? 

(urmare în pagina 2)
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nocturnă
Monica Buțu

Mi-e somnul greu şi cred că-n gene odihna a uitat să vină
Privesc în noapte-ntunecimea şi-aş vrea să cred într-o lumină
Şi câte stele picurat-au gânduri din a lor răceală
şi câte gânduri înstelate îmi cer în noapte socoteală.

De-aş şti a stelelor lumină, le-aş număra în gânduri bune
De-aş şti a genelor ochi umbre, aş adormi o-ntreagă lume
Şi câte stele picurat-au lumina din a lor mulţime
şi câte gânduri adunate născut-au vorbe de iubire

De-aş aştepta să treacă noaptea n-aş măsura timpul în lacrimi
De-aş aştepta să vină somnul n-aş rupe visului din aripi
Dar aşteptarea mea coboară din noapte stele-ngândurate
Şi aşteptarea mea înalţă în noapte gânduri înstelate.

(continuare din pagina 1)
Căci iubirea simte nevoia să bucure pe celălalt, să 

dăruiască, pe când pofta vrea să se mulțumească pe 
sine, să primească și nu să ofere. Femeia, și aici ar fi 
mulți factori care au condus la starea actuală, este pri-
vită și considerată de mult prea mulți bărbați ca simplă 
,,jucărie”, obiect sexual, trup și atât, cu care poți face 
orice perversitate și apoi, dacă nu te mai mulțumește 
sau dacă o alta îți poate oferi mai multă plăcere, te poți 
oricând debarasa de ea ca de o măsea stricată. Spunea 
cineva foarte frumos că atunci când iubești o fată poți 
vedea în ea mama copiilor voștri. Ca de la cer la pământ 
diferența între acest lucru și ce se întâmplă astăzi! 

Ca și când ne-am fi sălbăticit cu totul! Ne purtăm astfel: 
luăm icoanele din locul lor cuvenit, de mare cinste, și le 
aruncăm singuri, neforțați de nimeni, la gunoi, în tot felul de 
locuri murdare, unde nu s-ar cuveni să fie. Asta facem de 
fiecare dată când nu miluim pe cel sărac, când gândim că 
cei din pușcării sunt toți niște criminali și niște nenorociți, 
nici vorbă să-i vizităm, să le bucurăm șederea lor acolo, 
când adresăm vreo vorbă urâtă celui ce-a întins mâna spre 
a-i da ceva cât de mic, când ne facem că nu-l vedem pe 
cel ce șade pe treapta bisericii așteptând mila noastră ce 
nu mai vine să-i potolească măcar până mâine foamea 
și setea, când va trebui să aștepte iar aceeași milă, când 
uităm că în spitale, azile, centre pentru copii sunt oameni 
pe la care nu trece nimeni, care plâng de ziua lor, care 
nu primesc daruri, nici atunci, nici de Crăciun, nici de Moș 
Nicolae, căci ei sunt ai celor ce nu mai știu, nu mai pot, 
nu mai vreau să-L cinstească pe Dumnezeu și aceeași 
dragoste și evlavie să o manifeste și față de icoanele Sale 
călătoare spre viața de veci…

C.I.D.D.O.

Când sunt copiii noştri mici
Noi pentru ei suntem TĂTICI
Ce gingaş e şi sună bine
„TĂTICULE, mi-e dor de tine!”

Dar anii trec şi deodată
Nu mai eşti TĂTIC, acum eşti TATĂ
Dar şi aşa tot sună bine
„TATĂ, îmi este dor de tine!”

Dar cresc, nu le mai eşti pe plac
Din TATĂ, tu devii BABAC
Şi vorba sună trist şi gol
„BABACULE, mai dă-mi un pol!”

Dar viaţa e un foc de paie
Şi vrei, nu vrei, ajungi TATAIE
Iar vorba ta, în râs e luată
„TATAIE, ia mai las-o baltă!”

Şi-n anii care-ţi mai rămân
Te vor numi doar AL BĂTRÂN
Şi vorba lor te năuceşte
„BĂTRÂNE, ce-ţi mai trebuieşte?”

Copile, tu să ai ştiinţă
Am fost un tată cu credinţă
Şi din puţin, de-a fost să fie,
Eu am răbdat şi ţi-am dat ţie.

Dar fă-mi, te rog, o bucurie
La cimitir, de vii la mine,
Să-mi zici că în copilărie:
„TĂTICULE, mi-e dor de tine!”…

Dor de tata
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„Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum 
este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi 
cei ce vor auzi vor învia.”

Acestea sunt cuvintele Mântuitorului din Sf. Evan-
ghelie care arată stăpânirea Sa asupra morţii. Sfintele 
Evanghelii descriu printre minunile săvârşite de Domnul 
nostru Iisus Hristos şi trei învieri din morţi care arată, 
pe de o parte, puterea Sa dumnezeiască, iar, pe de o 
alta, prefigurează învierea tuturor oamenilor la sfârşitul 
veacurilor. Pe lângă învierea fiicei lui Iair şi a lui Lazăr, 
cel mort de patru zile, învierea fiului văduvei din cetatea 
Nain, care are loc pe drumul spre locul de îngropare, 
vine să arate că moartea nu înseamnă dispariţia omului, 
trecerea lui în nefiinţă sau neexistenţă, cum spun cei 
necredincioşi, ci despărţirea sufletului de trup, care se 
întoarce la Dumnezeu care L-a dat, cum spune Scrip-
tura: „Şi ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a 
fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a 
dat” (Eccl. 12, 7), adică trupul se întoarce în pământul 
din care a fost luat, aşa cum îi spune Dumnezeu omului, 
care s-a supus glasului şarpelui: „până te vei întoarce 
în pământul din care eşti luat; căci pământ eşti şi în 
pământ te vei întoarce” (Fc. 3, 19), până la obşteasca 
înviere (slujba înmormântării). 

Acest lucru este dătător de speranţă pentru cel 
credincios care trebuie să privească viaţa sa cu res-
ponsabilitate, ca timpul dăruit de Dumnezeu pentru 
câştigarea sau pentru conlucrarea cu Făcătorul său 
în vederea dobândirii vieţii veşnice. Această minune 
are loc ca urmare a întâlnirii Mântuitorului, prevăzute 
de El, cu procesiunea funerară, ca milostivire faţă de 
durerea şi suferinţa unei mame singure, şi nu ca urmare 
a vreunei rugăminţi, cereri sau mijlociri venite din partea 
cuiva. Aceasta spre deosebire de celelalte învieri, unde 
Domnul nostru Iisus Hristos primeşte rugămintea fie 
din partea lui Iair, fie din partea surorilor lui Lazăr. Aici 
Sf. Evanghelist Luca ne spune că Domnului I s-a făcut 
milă de mama tânărului, zicându-i: Nu plânge! Mai mult 

decât atât, pentru Lazăr a şi plâns, arătând prin aceas-
ta că El într-adevăr Şi-a însuşit neputinţele şi durerile 
noastre ale tuturor, aşa cum spunea proorocul Isaia în 
Vechiul Testament, vestind despre Mesia că: „El a luat 
asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a 
împovărat” (Is. 53, 40. 

După cuvintele adresate mamei, întreaga procesiune 
s-a oprit, nimeni nu a protestat sau argumentat ceva, ca 
în cazul celorlalte două învieri săvârşite de Domnul, pe 
care le relatează evangheliştii. Mântuitorul, apropiindu-
se de pat, se adresează tânărului mort cu trupul, dar nu 
cu sufletul, că el aude glasul Domnului şi înviază. Deci 
şi acum este ceasul când morţii vor auzi glasul Fiului lui 
Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia, cum ne redă aceste 
cuvinte Sf. Evanghelist Ioan. Dincolo de realitatea minunii 
săvârşite atunci trebuie să vedem semnificaţia şi actualita-
tea mesajului acestei pericope pentru tinerii şi pentru toţi 
oamenii de astăzi, deşi moartea sufletească a generaţiei 
tinere de astăzi este mult mai izbitoare decât oricând. 
Pentru că „într-adevăr, în cuvântul lui Iisus: „Tinere, ţie îţi 
zic: Scoală-te!”, nu putem să nu vedem o chemare şi o 
poruncă adresată tuturor tinerilor morţi duhovniceşte.

 Pe toţi aceştia, gata să fie aruncaţi în „mormântul” 
pierzaniei sufleteşti, Domnul îi cheamă să se întoarcă 
din moarte la viaţă. Că aceasta a şi fost intenţia Bise-
ricii când a rânduit să se citească în această Duminică 
Evanghelia despre învierea tânărului din Nain rezultă 
din însuşi faptul că în Apostol (din Gal. 1, 11-19) a fost 
vorba, într-adevăr, de o „înviere” duhovnicească: Saul 
din Tars, prigonitorul Bisericii, tot la un cuvânt al Mântu-
itorului (cf. Fapte 9, 4-6 şi loc. par.), se naşte la o viaţă 
nouă şi devine Pavel, marele Apostol al neamurilor.” (Pr. 
Prof. Dr. Vasile Mihoc, Predici exegetice la Duminicile 
de peste an, Ed. Teofania, 2001, p. 157). Acum rămâne 
de văzut în ce măsură noi, cei de astăzi, răspundem 
la chemarea pe care ne-o adresează de fiecare dată 
Domnul prin glasul Sfintei Liturghii şi nu numai. 

Părintele Gheorghe Ionașcu

7 octombrie – Duminică – Sf. Mari Mucenici Serghie 
şi Vah; Sfinţii Mucenici: iulian preotul, Chesarie diaconul 

şi Polihronie – Duminica a XX-a după rusalii 
(Învierea fiului văduvei din nain) – Sf. ev. luca 7, 11-16

– a Sfinţilor: Sf. ev. luca 21, 12-19 –

,,În vremea aceea, S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii 
Lui şi multă mulţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al 
mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut 
milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. 
Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei 
lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi 
Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”

,,Zis-a Domnul către ucenicii Săi: păziţi-vă de oameni pentru că ei îşi vor pune mâinile pe voi şi 
vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru 
numele Meu. Şi va fi vouă spre mărturie. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte 
ce veţi răspunde; căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici 
să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, 
şi vor ucide dintre voi. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu. Şi păr din capul vostru nu va pieri. 
Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.”
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Sfânta Cuvioasă Parascheva
Te-ai milostivit, tu, maică,
Ca să vii din depărtare
Pe ale noastre meleaguri
Să ne fii ajutătoare.

Te-ai născut în Epivat (1054)
Aproape de Constantinopol
Într-o familie de neam bogat,
Creştini ortodocși cu-adevărat.

Ai fost crescută în credinţă
De părinţii tăi cei buni,
Cu aleasă stăruinţă
În permanente rugăciuni.

Deprinsă spre fapte bune
Te-ai milostivit mereu
Ai schimbat hainele tale
Cu cei ce o duceau rău.

De multe ori neînţeleasă
Şi certată de părinţi
Ai continuat voioasă 
Să-ajuţi pe cei necăjiţi.

Ai dăruit săracilor
Partea ta din moştenire.
Urmând pe Mântuitorul
Te-ai retras la mănăstire,

Lângă Constantinopol
În deplină curăţie
Ai biruit ispitele
Rămânând în feciorie.

Prin mult efort te-ai făcut
Mireasă a Domnului Hristos
Prin rugăciuni, de la început,
Şi multe fapte de folos.

Pe duşmanul omenirii
Prin vrednicie-ai umilit,
Precum David pe Goliat
Că-n viaţă aspră-ai stăruit.

Ai locuit în pustie
Pân ’ la 25 de ani,
Când Îngerul ţi-a vestit ţie
Să te întorci la Epivat.

Te-ai supus cu-nţelepciune
Voii Domnului cel Sfânt
Şi-ai vizitat, spre rugăciune,
Multe biserici la rând.

Te-ai închinat Sfintei Fecioare
Şi Bunului Dumnezeu
Dând laudă, prin cântare,
Că te-au ajutat mereu.

Plecând la Ierusalim,
Râuri de lacrimi ai vărsat.
Păşind pe urmele Domnului
Cu evlavie te-ai închinat.

Ca o pasăre ai zburat
Prin pustia Iordanului,
Că-n smerită cugetare
Ai urmărit paşii Lui.

Cât ai fost de fericită 
Când visul ţi s-a-mplinit.
Călătoria-n lumea asta
Se-apropia de sfârşit.

Ai trăit încă doi ani
În privegheri şi rugăciune
Pentru tine şi ai tăi
Şi pentru întreaga lume.

Sufletul l-ai încredinţat
Mirelui Iisus Hristos,
Căci viaţa I-ai închinat
Zi de zi minuţios.

Trupul a fost îngropat
Lângă biserică-n pământ,
Fiind atât de preţios
Încât nu a putrezit.

Domnul a descoperit
Prin vedenii, a-tale moaşte
Şi prin faceri de minuni
Lumea-a-nceput a te cunoaşte.

Că bolnavii şi-ndrăciţii
Dobândeau tămăduire
Atingându-se de moaşte
Cu credinţă şi iubire.

Mutate din loc în loc
Cu respect sfintele moaşte
De la Târnovo la Belgrad,
Apoi, la Constantinopol, în cetate.

Şi-a vrut Bunul Dumnezeu
Să ne facă bucurie,
Ca să te avem mereu
La Iaşi, în minunata ctitorie.

Măria sa, Vasile voievod
Le-a adus cu cheltuială,
Pentru-al său iubit norod,
Şi cu multă osteneală.

300 de pungi de galbeni
Către Poarta otomană
A cheltuit să le strămute
În ctitoria moldoveană.

La 14 octombrie (1641)
Sfintele moaşte-au aşezat
În Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi,
Creştinilor spre închinat.

Fiindcă întreaga ta viaţă
Te-ai depărtat de păcate,
Au rămas nestricăcioase
A-tale moaşte preacurate.

Câte suflete bolnave
Ai scăpat de suferinţă,
Mâna ta ocrotitoare
Le-a adus la izbăvinţă.

Ai străbătut sate şi oraşe
Cu-ale tale sfinte moaşte.
Toată suflarea românească
A reuşit a te cunoaşte.

Că în urma ta, degrabă,
Ploi mănoase apăreau,
Recolte îmbelşugate
Celor care te rugau.

Tu stârpeai insectele
Şi jivinele din cale,
Ce distrugeau recoltele,
Spre-a plugarilor încântare.

Ei îţi mulţumeau fierbinte
Cu smerite rugăciuni,
Tu-i ajutai să se-ndrepte
Şi să fie mult mai buni.

Bucură-te, Paraschevo, 
Că ţi-ai împlinit menirea,
Fiind exemplu de credinţă
Pentru-ntreaga omenire.

Eşti floare neveștejită 
A Bisericii lui Hristos,
Fecioară neprihănită,
Creştinilor de folos.

Îţi mulţumim, preacuvioasă,
Şi te vom ruga mereu
Să mijloceşti întotdeauna
Pentru noi, lui Dumnezeu.

de Dumitra GROZA



5Calea ÎnĂlȚĂrii, anul iV, nr. 38, octombrie, 2012

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare

Ce fel de sămânţă suntem?
 
Pilda semănătorului reprezintă una din frumoa-

sele rostiri ale Mântuitorului care putea fi înţeleasă 
de cei simpli, cărora nu le era străină agricultura, 
dar şi cei care erau interesaţi să descopere legă-
tura cu înţelesurile duhovniceşti pe care El le-a 
pus în acest exemplu. Spre deosebire de alţii care 
căutau să Îl prindă în cuvânt, pentru a-L putea 
învinui, acestora cărora împreună cu Ucenicii le 
era dat să cunoască tainele Împărăţiei lui Dum-
nezeu, le va tâlcui pilda, explicându-le înţelesul 
ce se ascunde dincolo de aparenţe. Desigur că 
Dumnezeu care doreşte ca toţi oamenii să se 
mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, 
vrea ca toţi oamenii să caute înţelesul cel tainic 
care se descoperă pe măsura înaintării şi căutării. 
De aceea El ne îndeamnă şi pe noi să nu dăm 
cele ce sunt de preţ pentru noi, acelora care le 
batjocoresc şi le desconsideră, zicând: ,,Nu daţi 
cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele 
voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce 
în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi.” 
(Mt. 7, 6) 

Înţelegem de aici că celui care caută află, celui 
care cere primeşte şi celui care bate i se deschide, 
de aceea putem să spunem că nici Dumnezeu nu 
îţi dă ceea ce nu-ţi doreşti. În speranţa că noi ne 
dorim să cunoaştem adevărul, care nu este un 

concept, ci o persoană, Persoana divino-umană 
a lui Hristos: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa, să 
încercăm să vedem care sămânţă suntem noi, cea 
căzută pe drum, în loc pietros, între spini sau în 
pământul cel bun. „El se adresează tuturor. Se-
mănătorul îşi seamănă sămânţa în toate sufletele. 
Sămânţa, precizează Mântuitorul, este Cuvântul 
lui Dumnezeu „despre Împărăţie” (Mt. 13, 19)… 
Unele seminţe cad lângă drum, acolo unde arătura 
e mai la suprafaţă, pământul e mai tare şi ele nu pot 
încolţi. Rămân afară şi le mănâncă păsările. Dar 
nu pentru că Semănătorul le-ar fi semănat acolo, 
ci pentru că cel ce le primeşte le lasă să alunece, 
adică „nu pricepe” învăţăturile despre Împărăţie. 
Şi atunci „vine vicleanul şi răpeşte cele semănate 
în inima lui.”

E clar deci că seminţele fuseseră „semănate 
în inima lui.” Aceştia sunt cei indiferenţi, cei 
dezinteresaţi, cei cărora păcatul le-a întunecat 
mintea şi nu pricep şi nu vor să priceapă cuvântul 
lui Dumnezeu. Ei nu mai sunt un pământ bun, 
pentru că nu-şi mai aparţin. În locul lor a intrat 
altcineva, ca şi cum într-o casă în care odinioară 
aveai prieteni care te găzduiau, acum a intrat 
cineva care nu te mai cunoaşte. Ceva i-a scos 
din casă. I-a scos din casă păcatul pe care l-au 
lăsat să intre puţin câte puţin, până i-a scos de 
tot… Peste alţii căzând sămânţa, aceia se vor 
comporta faţă de ea ca şi piatra. Nu sunt un te-
ren bun pentru ea. Nu sunt temeinic interesaţi. 

14 octombrie – Duminică – Sf. Cuvioasă Parascheva; Sf. Mucenici: nazarie, 
Chervasie, Protasie şi Silvan, episcopul Gazei – Duminica a XXi-a după 

rusalii (Pilda Semănătorului) – Sf. ev. luca 8, 5-15 şi a Sfinţilor Părinţi de la 
Sinodul al Vii-lea ecumenic (rugăciunea lui iisus) – Sf. ev. ioan 17, 1-13

,,Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: a ieşit semănătorul să semene sămânţa sa. Şi, semănând 
el, o parte a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Altă parte 
a căzut în loc pietros şi, dacă a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Altă parte a căzut în 
mijlocul spinilor şi spinii, crescând o dată cu ea, au înăbuşit-o. Iar altă parte a căzut în pământul cel 
bun şi, crescând, a făcut rod însutit. După ce a spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să 
audă! Dar ucenicii Lui L-au întrebat: ce înseamnă pilda aceasta? Atunci El a răspuns: vouă vă este 
dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi în pilde, pentru ca, văzând, să nu 
vadă, şi auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. 
Iar cele de lângă drum sunt cei care aud cuvântul, dar vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu 
cumva, crezând, să se mântuiască. Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc 
cu bucurie; dar aceştia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar în vreme de ispită se leapădă. Cele 
căzute între spini, aceştia sunt cei care aud cuvântul, dar umblând sub povara grijilor, a bogăţiilor 
şi a plăcerilor vieţii acesteia, se înăbuşe şi nu rodesc desăvârşit. Iar cele de pe pământ bun, aceştia 
sunt cei care, cu inimă curată şi bună, auzind cuvântul, îl păstrează şi fac rod prin răbdare. După ce 
a spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă.” 
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„În vremea aceea, ridicându-şi ochii Săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul! 
Preamăreşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te preamărească pe Tine, precum I-ai dat stăpânire 
peste toată făptura, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui; iar viaţa cea 
veşnică este aceea să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos, 
pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ şi am săvârşit lucrul pe care Mi l-ai dat să-l 
fac. Şi acum Mă preamăreşte Tu, Părinte, la Tine însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai 
înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume; 
ai Tăi erau, şi Mi i-ai dat Mie şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai 
dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor; iar ei le-au primit şi 
au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru 
aceştia Mă rog; nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceştia pe care Mi i-ai dat, căci ei sunt ai tăi, 
şi toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele, şi M-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt 
în lume, dar ei sunt în lume şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe 
care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în 
numele Tău; pe cei pe care Mi i-ai dat, i-am păzit şi niciunul dintre ei n-a pierit, decât numai fiul 
pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă Eu vin la Tine şi acestea le grăiesc 
cât sunt în lume, pentru ca bucuria Mea s-o aibă deplin în ei.”

„În vremea aceea, unul dintre farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa 
fariseului şi a şezut la masă. Şi iată o femeie din oraş, care era păcătoasă, aflând că prânzeşte 
în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir şi, stând înapoi lângă picioarele Lui şi plângând, a 
început să-I ude cu lacrimi picioarele şi cu părul capului ei să le şteargă; şi săruta picioarele Lui 
şi le ungea cu mir. Dar văzând aceasta fariseul care-L chemase şi-a zis întru sine: omul acesta, 
dacă ar fi prooroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este aceasta care se atinge de El; ar şti că este 
păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, 
spune, a zis el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt 
cu cincizeci; dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-Mi: care din-
tre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: gândesc că acela căruia i-a fost iertat mai 
mult. Iar Iisus i-a răspuns: drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon: 
vezi pe femeia aceasta? Am intrat la tine în casă: apă de spălat pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă 
Mi-a udat picioarele cu lacrimi şi le-a şters cu părul capului ei. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă, 
de când am intrat, n-a contenit să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea 
însă cu mir Mi-a uns picioarele. Pentru aceea, îţi spun: iertate îi sunt păcatele ei cele multe, căci 
mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte. Şi a zis către ea: iertate îţi sunt păcatele! Atunci 
au început cei care şedeau cu Dânsul la masă să se întrebe în gândul lor: cine este Acesta care 
iartă şi păcatele? Dar Iisus a zis către femeie: credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace.”

-//- a Sfinţilor Părinţi

-//- a Sfintei Cuvioase: Sf. ev. luca 7, 36-50 

Rămân superficiali. Aceştia primesc cuvântul cu 
bucurie, dar apoi, neputându-se înrădăcina în ei, 
în vreme de ispită se leapădă uşor de el. Nici 
nu-l mai recunosc. Şi precum pe piatră nu poate 
încolţi nimic, tot aşa nici pe astfel de suflete nu 
poate încolţi cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt ca 
piatra impermeabilă, care nu primeşte sămânţa, 
nu aude, nu vede, nu simte nimic. 

Despre unii ca aceştia, vorbise Zaharia: „Dar 
ei n-au voit să ia aminte, ci au întors spatele cu 
îndărătnicie şi şi-au astupat urechile ca să nu audă; 
și şi-au învârtoşat inima ca diamantul, ca să nu 

asculte legea şi cuvintele pe care le-a trimis Dom-
nul Savaot prin Duhul Lui” (Za. 7, 11-12). Alţii se 
comportă ca spinii. Umbrind sămânţa şi lipsind-o 
de lumină, n-o lasă să încolţească. Această parte 
a parabolei ar putea fi un ecou al unui îndemn 
al profetului Ieremia: „ „Araţi-vă ogoare noi şi nu 
mai semănaţi prin spini!” (Ir. 4, 3). Aceştia sunt 
cei care se lasă copleşiţi de multe griji lumeşti, de 
bogăţii şi de plăcerile vieţii, şi uită de cuvântul lui 
Dumnezeu.” (Antonie Plămădeală, Tâlcuri noi la 
texte vechi, Buc., 1996, pp. 439-440) 

Părintele Gheorghe Ionașcu
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Păhărelul cu nectar
A fost odată o floare de păpădie foarte geloasă 

pe o ciupercuţă.
Şi ciupercuţa tot din acelaşi pământ răsărise, 

numai că ea primise la naştere, de la Zânele 
naturii, o pălărie de toată frumuseţea.

Nemulţumită, păpădia se gândea numai la 
ziua în care, dintr-un smoc galben, o să-i crească 
părul lung de doi metri şi mătăsos. Măcar atât.

Dar părul i se decolora şi i se subţia, până 
devenea un puf şi cădea înainte să-i crească.

- Ciupercuţo, îşi făcu păpădia curaj într-o zi, 
tu de ce nu-ţi scoţi niciodată pălăria?

- Pentru că mi-e frică să nu mi-o fure cine-
va!

- Cine să ţi-o fure? Vezi pe cineva hoţ?
- Nu văd nimic, dar eu simt că e mai bine s-o 

ţin trasă bine pe cap şi pe ochi!
- Bine, dacă nu vrei să facem schimb, treaba 

ta!
- Dar tu… ce pălărie ai? fu curioasă ciuper-

cuţa. E frumoasă?
Păpădia nu vru să mintă prea mult, aşa că 

răspunse cu jumătate de gură:
- Eu? Eu am acum o perucă. Pălăriile nu se 

mai poartă demult.

Cât s-a sucit şi s-a răsucit ciupercuţa…
Cât s-a necăjit că trăise în întuneric atâta 

vreme şi nu aflase ce mai e nou.
De aceea, ca să fie în pas cu moda, a zis 

hotărâtă:
- Poftim! Dă-mi peruca ta.
Păpădia îşi scoase peruca de puf, pe care 

tocmai o periase cu multă grijă.

Ciupercuţa îi dădu pălăria, deşi îi veni destul 
de greu să se despartă de ea.

Şi erau tare fericite amândouă că se păcăli-
seră una pe alta.

A doua zi, însă, când voiau să facă schimb 
înapoi, peruca… nu mai exista.

Iar pălăria…
Pălăria atârna atât de greu pe firul de păpădie, 

că nu putea să şi-o mai dea jos în niciun fel de 
pe cap.

Pentru că lumea este prea minunată
ca să o parcurgă în mare viteză

Şi apoi,
dacă se întâlnesc cu o pioneză –

una care stă toată ziua cu vârful la soare
ca să vadă cum trec pe deasupra
căsuţele umblătoare?

Dar melcii nu se grăbesc
şi pentru că, înaintea nopţii eterne,
aşa li se pare lor mai firesc:

să apuce să lase în urmă o dâră luminoasă
pentru stelele
fără casă

Pălăria

Melcii de ce nu se grăbesc niciodată?

de Elia David

de Elia David
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Despre oamenii demonizați (Luca 8, 26-39)

„Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, 
iată a ajuns Împărăția lui Dumnezeu la voi.” (Luca 11, 20)

De mare folos și de mare învățătură ne este pericopa 
evanghelică de astăzi. Pe de o parte ne arată marea și 
nemărginita iubire de oameni a lui Dumnezeu, iar pe de 
altă parte ne arată marea și cumplita răutate a demonilor 
față de om și de celelalte zidiri ale lui Dumnezeu.

Mare este oceanul cel fără de margini al dragostei și al 
milostivirii lui Dumnezeu, multe și puternice sunt legăturile 
și chinurile diavolilor. 

Spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Dacă asupra porcilor, 
cu care nu avea nimic, a arătat diavolul atâta răutate, apoi cu 
atât mai mult asupra noastră, oamenilor, dă război neîncetat 
și vrajbă fără de moarte. Iubirea de oameni a lui Dumnezeu 
îl ține pe diavol și nu-i dă voie să-și arate puterea și răutatea 
asupra noastră cât ar voi el.” Diavolul nu cunoaște odihnă 
în efortul său de a-i atrage pe oameni în căderea sa. Spune 
Sfântul Antonie cel Mare: „pe noi, oamenii, pizmuindu-ne, 
toate le mișcă, voind să ne împiedice în suișul spre cer, ca 
să nu ne urcăm acolo de unde au căzut ei.” 

Oamenii demonizați sunt de trei feluri: sunt mai întâi 
cei ce se chinuiesc de la diavol cu trupul, cum sunt epilep-
ticii; al doilea sunt ereticii și învățătorii cei mincinoși care 
schimbă învățătura Scripturii; iar al treilea sunt cei stăpâniți 
de grele patimi. Pe cei cu grele patimi Sfântul Vasile cel 
Mare îi numește a fi mai rău decât cei îndrăciți: „Cel ce se 
îndrăcește este vrednic de jale, iar cel ce se îmbată fiind 
îndrăcit cu patima beției, este de râs și mai rău decât cel 
îndrăcit și nimeni nu-l compătimește.” 

Tot demonizați sunt și vrăjitorii care amăgesc pe oa-
meni cu puterea duhurilor, aceștia părăsesc pe Dumnezeu 

și cu ajutorul diavolilor, sunt ei înșiși demonizați și osândiți 
la veșnicele chinuri. „Diavolul este mult iubitor de păcat”, 
zice Sfântul Antonie cel Mare. Pentru fiecare luptă Biserica 
are armele ei. Pe epileptici și demonizați, Biserica îi vinde-
că trupește, dar și sufletește prin rugăciuni speciale numite 
exorcisme. Cele mai renumite sunt Molitfele Sfântului Va-
sile cel Mare, citite în biserici, de către preoți, cu mult post, 
smerenie și credință. Ei se spovedesc, se împărtășesc și 
de multe ori li se face Taina Sfântului Maslu. Cu cât se 
roagă și postesc mai mult, se vindecă mai repede. 

Sectarii sunt mai greu de vindecat, deoarece pe ei îi 
stăpânesc mândria și neascultarea. Dacă își recunosc 
păcatele și le mărturisesc la preoți, se roagă mult, pot fi 
și ei eliberați de aceste păcate. 

Cei stăpâniți de patimi cumplite: beție, desfrâu, ucidere 
(avortul este ucidere – n.n.), vrăjitorie, iubire de averi, ură 
și răzbunare, trebuie să vină de bunăvoie la biserică, să 
caute duhovnici iscusiți și să își facă pe deplin canonul 
de pocăință dat. Fără Spovedanie și lepădarea păcate-
lor care îi robesc nu vor scăpa de diavoli și de osânda 
diavolului. 

Deci, grija noastră cea mare este să facem voia lui 
Dumnezeu cu credință și râvnă. Ne va ajuta harul Duhului 
Sfânt, ne ajută îngerii, sfinții în frunte cu Maica Domnului, 
care se roagă neîncetat pentru noi. Să nu uităm că păcatul 
ne aduce boli, necazuri, suferințe și vom ajunge să pier-
dem mântuirea sufletului. Trebuie să părăsim păcatul, ca 
să rămânem cu Hristos. Trebuie să ne păzim inima curată 
și trupul de desfrâu. Să fugim de mândrie, căci Dumnezeu 
celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har.

Rugăm pe Mântuitorul Hristos să alunge patimile și du-
hurile rele de la noi, spovedindu-ne des, rugându-ne mereu, 
nelipsind de la biserică, prețuind mai mult postul, iubind viața 
curată și toate poruncile lui Dumnezeu și vom fi vii.

Părintele Marius-Olivian Tănasie

21 octombrie – Duminică – Cuvioşii Mărturisitori: Visarion, 
Sofronie şi Sf. Mc. oprea; Sfinţii Preoţi Mărturisitori: ioan 

din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Cuv. ilarion cel Mare – 
Duminica a XXiii-a după rusalii (Vindecarea demonizatului 

din ţinutul Gherghesenilor) – Sf. ev. luca 8, 26-39 
„În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este dincolo de apă, în faţa Galileii. 

Când a ieşit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraş care avea diavol şi care de multă vreme în haină nu se îmbrăca 
şi în casă nu mai sălăşluia, ci în gropi de morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat şi a căzut înaintea Lui şi cu glas 
tare a grăit: ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui prea Înalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncea 
duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulţi ani îl apucase, şi-l legau în lanţuri şi în obezi, şi-l păzeau, 
dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: care îţi este numele? Iară 
el a răspuns: legiune, căci mulţi diavoli intraseră în el. Şi-L rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar 
acolo era o turmă mare de porci, care păşteau pe munte; şi L-au rugat să le îngăduiască să intre în porci; şi le-a 
îngăduit. Şi, ieşind diavolul din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii 
porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au dat de veste în oraş şi prin sate. Atunci au ieşit locuitorii să vadă 
ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră diavolii îmbrăcat şi întreg la minte, şezând 
jos lângă picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit. Şi L-a 
rugat pe El poporul ţinutului Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar Iisus a intrat în 
corabie şi s-a înapoiat. Dar bărbatul din care ieşiseră diavolii se ruga de El să-l lase lângă Dânsul; Iisus însă i-a 
dat drumul, zicând: întoarce-te în casa ta şi povesteşte cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el s-a dus, vestind prin 
tot oraşul cât bine i-a făcut Iisus.”
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Începând cu a doua jumătate a secolului al XIV-
lea, Ţara Românească, care, mai înainte se întinsese 
spre răsărit până dincolo de Vicina, spre mare, şi-a 
dus stăpânirea şi dincolo de munţi, în Ţara Oltului şi 
spre apus, în Ţara Severinului. Trebuie amintit faptul 
că în 1359 Patriarhia Ecumenică din Constantinopol 
a recunoscut strămutarea mitropolitului Iachint de la 
Vicina la Argeş, luând astfel naştere prima Mitropolie 
în părţile de la Nord de Dunăre. În această perioadă, 
în Ţara Românească s-a accentuat şi propaganda 
catolică, începută mai dinainte. 

Patriarhul ecumenic Filotei (1364-1376), fiind in-
format poate de această stăruitoare activitate propa-
gandistă, desfăşurată în dauna Bisericii Ortodoxe din 
Ţara Românească şi temându-se că mitropolitul Iachint 
se gândeşte la o rupere de Patriarhie, în vara anului 
1370 îl trimite pe Daniil Critopulos, dicheofilaxul – un 
avocat sau jurist al Patriarhiei – pentru a cerceta dacă 
acuzaţiile aduse bătrânului mitropolit de către câţiva 
pizmaşi ai lui, sunt întemeiate. Aceste acuzaţii conform 
cărora vlădica Iachint ar dispreţui Patriarhia şi Sinodul 
de la Constantinopol erau întărite şi de neparticiparea 
la şedinţele Sinodului patriarhal.

În urma cercetării acestui caz, trimisul patriarhului 
Filotei a constatat că acuzațiile au fost false. Mitropo-
litul Iachint a crezut de cuviință că este potrivit ca prin 
Daniil să îi trimită patriarhului o scrisoare (un pitac). 
În aceasta mitropolitul se dezvinovățea de acuzele ce 
i se aduceau, arătând că nu a participat la ședințele 
sinodului patriarhal, deoarece era bătrân și bolnav. El 
mai spunea că la suferințele trupești se mai adăuga 
și una sufletească, pricinuită de „puțina prețuire” din 
partea patriarhului. Neparticiparea bătrânului vlădică la 
ședințele Sinodului patriarhal se datora în mare parte și 
domnitorului Vladislav, care l-a oprit, fiindcă se temea 
de „lungimea drumului și frica de a nu fi ucis”. Prin 
aceeași scrisoare, mitropolitul Iachint informa pe patri-
arh că domnul și boierii țării au trimis pe dicheofilaxul 
Daniil Critopol, „ca să fie sfințit, dăruit și binecuvântat 
ca arhiereu a toată Ungrovlahia”, având pentru aceasta 
„voia, îngăduința și iertarea” bătrânului vlădică.

Patriarhul Filotei, dimpreună cu Sinodul patriarhal, 
luând act de toate acestea, au luat o decizie înțeleaptă 
și anume menținerea lui Iachint în scaun și crearea 
unui al doilea scaun mitropolitan pentru Daniil Crito-
pulos, care nu a fost hirotonit arhiereu fără a semna 
o declarație prin care se angaja că nu va aduce „vreo 
supărare celui ce este acolo mitropolit al Ungrovlahiei 
și să voiesc a lua pentru mine toată Mitropolia”, că nu 
îi va sta împotrivă, ci îl va iubi și-l va cinsti. Daniil a 
fost astfel tuns în monahism, primind numele de Antim, 
fiind hirotonit arhiereu în octombrie 1370 cu titulatura 
de „mitropolit al unei părți din Ungrovlahia, adică a 
unei jumătăți”, „cealaltă jumătate având ca arhiereu 
pe mitropolitul strămutat mai dinainte de la Vicina”, 
deci este vorba de Iachint. Noului mitropolit i s-a acor-
dat și rangul de locțiitor al scaunului mitropolitan din 
Melitene, obținând astfel o întâietate față de celălalt 
mitropolit al Ungrovlahiei. 

În ceea ce privește motivele creării unei a doua 
mitropolii pentru Ungrovlahia, la numai câțiva ani după 
crearea primeia, trebuie amintite următoarele: faptul 
că poporul ţării „se întâmpla să fie mult, ba aproape 

nenumărat”; faptul că la un popor aşa de numeros „nu 
este de ajuns un singur arhiereu ca să-l întărească 
duhovniceşte, să-l păzească şi să-l povăţuiască pe 
calea mântuirii”; teritoriul ţării crescuse, aşa cum amin-
team mai sus, prin adăugarea Banatului Severinului, a 
Amlaşului şi a Făgăraşului; înfiinţarea unui nou scaun 
mitropolitan era cerută de domnitorul Vladislav, de 
mitropolitul Iachint şi de dregătorii ţării. În zonă exista 
o puternică acţiune prozelitistă catolică întreprinsă de 
călugării franciscani şi pornită de papa Urban V, ajutat 
de regele Ludovic cel Mare al Ungariei. Acesta din 
urmă era interesat de extinderea influenţei sale la sud 
şi est de Carpaţi, iar catolicizarea acestor teritorii l-ar fi 
ajutat în demersurile sale. Tot aici trebuie amintit faptul 
că în această perioadă se întâlnesc câţiva episcopi 
catolici de Severin, iar în timpul domniei lui Nicolae 
Alexandru Basarab, cea de-a doua sa soţie, doamna 
Clara, sprijinise pătrunderea şi răspândirea învăţăturii 
catolice în rândurile populaţiei locale. Părintele aca-
demician profesor Mircea Păcurariu aminteşte între 
motivele care au dus la înfiinţarea unei noi mitropolii şi 
dorinţa domnitorului şi a dregătorilor ţării de a avea „un 
mitropolit mai tânăr, capabil să răspundă la multiplele 
cerinţe duhovniceşti ale credincioşilor”.

Istoricii nu s-au pus de comun acord în ceea ce 
privește reședința noii Mitropolii, însă marea majori-
tate a acestora sunt de părere că este vorba de orașul 
Severin, pomenit în unele documente de mai târziu 
(Atanasie, succesorul lui Antim, era numit „mitropolit 
al Severinului” sau „dinspre Severin”). Părintele Mir-
cea Păcurariu susține că reședința lui Antim ar fi fost, 
mai întâi la Severin, după care, la scurtă vreme, s-a 
mutat la Râmnic, din pricina ocupației maghiare. Pă-
rintele Dumitru Bălaşa considera că, „după ocuparea 
Severinului de către unguri, Antim a rezidat o vreme 
la Tismana”. De altfel, problema mutării scaunului 
mitropolitan de la Severin spre alte locuri mai ferite 
rămâne deschisă, mulţi istorici considerând că şi după 
anul 1419 (când ungurii ocupă din nou banatul Seve-
rinului), Mitropolia Severinului a continuat să existe, 
mitropolitul din acele vremuri mutându-şi sediul la 
Tismana, Cozia şi mai apoi la Strehaia. În acest sens, 
tradiţia ne spune că scaunul băniei româneşti de la 
Severin s-a mutat după ocuparea acestor teritorii de 
către unguri într-o zonă aflată sub stăpânire româ-
nească, mai precis la Strehaia. În aceste condiţii pare 
posibil ca Strehaia să fi fost pentru un timp şi sediul 
vechii Mitropolii a Severinului, căci ştim că autoritatea 
bisericească urma autoritatea politică, iar pe o veche 
pisanie de la mănăstirea Strehaia (pierdută astăzi, dar 
păstrată prin transcrierea ei, în 1759, într-un pomel-
nic de către egumenul mănăstirii din acele vremuri) 
scria: „Aciastă sfăntă mănăstire Strehaia ce au fost 
mai înainte vreme şi episcopie, unde să cinsteşte şi 
să prăznuieşte hramul sfintei de viaţă făcătoarei şi 
nedespărţitei Troiţe,- fost-au zidită din temelia ei de 
prea bunul creştin, răposatul Domn Eu Matei Basarab 
Voevod şi au închinat-o lui Dumnezeu a fi mănăstire 
de sfinţi părinţi călugări. Iar după ani mulţi ai pristăvirii 
sale, când au fost în zilele bunului creştin şi lumina-
tului Domn Io Grigorie-Voevod, în domnia mării sale, 
la anul 1673,- socotitu- s-au dinpreună cu toţi cinstiţii 
sfetnicii mării sale şi au tocmit şi au aşezat această 

Cea dintâi mitropolie pe meleaguri oltene – 
Mitropolia Severinului
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28 octombrie – Duminică – Sf. iachint, Mitropolitul Țării 
româneşti; Sf. Mucenici: terentie, soţia sa neonila, şi cei 7 

fii; Sf. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei – Duminica a 
XXiV-a după rusalii (Învierea fiicei lui iair) – Sf. ev. luca 8, 41-56 

„În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii; şi acesta căzând la 
picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi aceasta era 
pe moarte. Iar când se ducea Iisus şi-L împresurau mulţimile, o femeie, care avea de doisprezece ani curgere de 
sânge şi cheltuise cu doctorii toată avuţia ei şi de către niciunul nu putuse fi vindecată, apropiindu-se ea pe la 
spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit: cine este cel 
care s-a atins de Mine? Dar, cum toţi tăgăduiau, Petru şi cei care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îm-
bulzesc şi Te strâmtorează şi Tu mai întrebi: cine este cel care s-a atins de Mine? Dar Iisus a grăit iar: s-a atins de 
Mine cineva, căci Eu am simţit puterea care a ieşit din Mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit 
tremurând şi, căzând la picioarele Lui, I-a spus, de faţă cu tot poporul, pentru care pricină s-a atins de El şi cum 
că s-a tămăduit numaidecât. Iar Iisus i-a zis: îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când 
încă vorbea El, a venit cineva din casa mai marelui sinagogii şi a zis acestuia: a murit copila ta; nu mai osteni pe 
Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair: nu te teme; crede numai şi se va mântui. Şi, intrând în casă, n-a lăsat 
pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl copilei şi pe mama ei. Ci plângeau toţi 
şi se tânguiau pentru copilă; El însă le-a zis: nu plângeţi, căci n-a murit, ci doarme. Dar ei L-au luat în râs, ştiind 
bine că a murit. Atunci El, scoţând pe toţi afară şi apucând copila de mână, a strigat, zicând: copilă, deşteaptă-te! 
Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei; iar 
Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.”

sfântă mănăstire a fi Episcopie a Ţării Româneşti, 
pentrucă mai dinainte vreme au fost iarăşi episcopie 
aici, ci fiind surpată mult de puterea varvarilor, s-au 
mutat scaunul al Râmnic”. Aşadar, chiar dacă astăzi nu 
cunoaştem numele niciunui mitropolit care să fi rezidat 
la Strehaia, este posibil ca, pentru o scurtă perioadă 
de timp, în secolul al XV-lea, sediul vechii Mitropolii a 
Severinului să fi fost aşezat aici. Datorită prigonirilor 
„varvarilor” turci, ea se va fi desfiinţat pentru a fi re-
înfiinţată, la începutul veacului al XVI-lea, la Râmnic 
(de această dată ca episcopie). La obiecţia că, dacă 
lucrurile s-ar fi petrecut aşa, mitropolia trebuia să se 
fi mutat spre sfârşitul secolului al XV-lea, odată cu 
mutarea băniei, la Craiova se poate răspunde simplu: 
până la mutarea sediului băniei de la Strehaia la Cra-
iova, mitropolia se desfiinţase datorită presiunilor şi 
persecuţiilor turceşti.

 În ceea ce priveşte jurisdicţia noii mitropolii, ma-
rea majoritate a istoricilor consideră că aceasta se 
întindea peste „jumătate” din ţară, adică ţinutul din 
dreapta Oltului, inclusiv Banatul Severinului. Mitro-
polia Severinului însă nu a dăinuit decât până cel 
mai probabil în anul 1403, când succesorul lui Antim, 
Atanasie, fie a fost caterisit, fie a murit. Cu siguranță 

în 1419 atunci când părțile Severinului au ajuns sub 
stăpânire maghiară, iar mai apoi sub turci, Mitropolia 
Severinului era desființată, cel mai probabil din pricina 
acestor cuceriri. 

În încheiere, putem afirma că, deşi nu a avut o exis-
tenţă prea îndelungată (datorită vremurilor potrivnice), 
Mitropolia Severinului a avut, în Oltenia şi nu numai, 
un rol foarte important şi anume cultivarea şi apărarea 
credinţei ortodoxe. În acest sens, mitropolitul Firmilian 
afirma că înfiinţarea acestei mitropolii „a rămas ex-
presia celei mai înalte organizări bisericeşti în părţile 
oltene, bazată pe un bogat şi iniţial fond ortodox şi 
pe luptele de conservare a acestui fond, care era, în 
acelaşi timp şi un fond naţional”. 

Mădălin Trohonel
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Credinţa necesară pentru înfăptuirea minunii!

Domnul nostru Iisus Hristos se întorcea din ţinutul ga-
darenilor, unde vindecase pe cel demonizat, care supăraţi 
din pricina pierderii porcilor i-au cerut să plece din ţinutul 
lor. Am putea asemăna pe aceşti gadareni cu acei oameni 
care, pentru pierderea unor lucruri materiale, sau chiar 
a unor persoane, ajung să-l izgonească pe Dumnezeu 
din viaţa lor, fie prin cuvânt, prin fel şi fel de înjurături 
la adresa Lui, care hulesc sau iau în deşert numele lui 
Dumnezeu, fie prin faptă, adică prin depărtarea de El a 
modului lor de vieţuire. Îmi aduc aminte de o situaţie cu o 
fată care s-a supărat pe Dumnezeu că i l-a luat pe fratele 

ei. Şi atunci am întrebat-o ce se întâmplase de fapt, 
mi-a răspuns că a murit. Cum a murit? am întrebat eu. 
S-a sinucis, mi-a răspuns fata. Atunci am întrebat-o, din 
nou: Eşti sigură că Dumnezeu ţi l-a luat?! Abia atunci s-a 
convins de fapt că supărarea ei pe Dumnezeu, care dura 
de mulţi ani, era neîntemeiată. Şi chiar dacă Dumnezeu 
ne-ar lua ceea ce ne-a dat nu cred că suntem îndreptăţiţi 
să ne supărăm pe El că ne-a luat darurile Sale. „Domnul 
a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat”, 
a spus Iov, atunci când diavolul, având îngăduinţă de la 
Dumnezeu, i-a pierdut într-o singură clipă, toate darurile 
pe care i le dăruise El. Deşi ceea ce Dumnezeu dăruieşte 
nu mai ia înapoi decât ca să ne dea ceva mai deplin sau 
mai desăvârşit.
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treizeci de motive pentru care 
căsătoria şi familia contează

Pagina pentru viață

La început de mileniu ne confruntăm cu un coșmar 
care cu doar 10 ani în urmă ar fi fost de neconceput 
– eliminarea familiei ca instituție socială. Parcă toți „pu-
ternicii” zilei de azi s-au revoltat și conspiră împotriva ei, 
căutându-i moartea. Începând cu politicienii, academi-
cienii, vedetele cinematografice, intelectualii, scriitorii, 
sociologii, „minoritățile sexuale,” judecătorii, jurnaliștii, și 
chiar unele culte religioase așa numite creștine. O fac în 
numele drepturilor omului, libertății și egalității. Mișcarea 
feministă radicală demarată în anii 50 o privește, aidoma 
fondatorilor comunismului, ca pe o exploatare a femeii 
de către bărbat. Ca atare, dezinstituționalizarea familiei 
înseamnă eliberarea femeii de sub tutela bărbatului și a 
patriarhatului, iar pentru „minoritățile sexuale” dobândirea 
„egalității” cu majoritatea.

Iar oamenii de bună credință se miră și întreabă – de 
ce e pornită societatea atât de mult împotriva unei fun-
damentale instituții umane, cea mai veche și mai stabilă? 
Căsătoria a existat înainte de apariția statului, a politicii, 
a drepturilor omului, a noțiunii de egalitate între ființele 
umane; ea a făcut posibilă civilizația și perpetuarea în 
mod ordonat și fără incidente a speciei umane – de ce, 
atunci, atâta dușmănie?

Să fie oare familia demodată și incompatibilă cu 
societatea „post-modernă”, „post-creștină”, seculară și 
supra-tehnologizată? Nu, afirmă un studiu sociologic 
lansat în august 2011 de Institute for American Values. 
Periodic, institutul publică o broșură care listează un nu-
măr crescând de motive pentru care familia și căsătoria 
contează. Motivele sunt extrase din studii sociologice 

precum cel menționat.
Departe de a fi „mofturi” sau „hârtii”, familia și căsătoria 

sunt instituții sociale viabile, relevante și indispensabile 
fericirii individuale și bunăstării colective, ne spune Insti-
tute for American Values.

Intitulat „Why Marriage Matters? 30 Conclusions from 
the Social Sciences” (“De ce căsătoria contează? 30 de 
concluzii ale științelor sociale”), studiul a fost compilat 
de 18 academicieni, sociologi și profesori universitari 
din diferite și prestigioase universități și think-tank(uri) 
americane. E bazat pe cele mai recente studii publicate 
în reviste de specialitate și apreciate de colegii de breaslă 
ca fiind solid investigate (“peer reviewed”).

Care sunt concluziile?

Redăm pe scurt cele 30 de concluzii.
Studiul împarte cele 30 de motive în 5 categorii distinc-

te. O concluzie care trebuie să ne dea de gândit tuturor, 
și mai ales generației tinere, este că în prezent inamicul 
numărul unu al familiei este concubinajul sau coabitarea 
– conviețuirea în afara căsătoriei legale. Până recent 
problema cea mai mare era divorțul. Aproape jumătate din 
copiii născuți în America se nasc în familii în care părinții 
biologici nu sunt căsătoriți.

Așadar,

Căsătoria
1. Căsătoria crește probabilitatea ca părinții să aibă 

În timp ce Domnul Se îndrepta spre casa mai marelui 
sinagogii şi mulţimile îl strâmtorau, o femeie care avea 
scurgere de sânge de doisprezece ani s-a apropiat de 
El şi pe la spate s-a atins de poala hainei Lui. Căci zi-
cea în sine: „Numai de mă voi atinge de haina Lui, mă 
voi vindeca!”. Socotindu-se necurată, se ascunde, dar 
prin faptul că ea gândea că ar putea rămâne tăinuită, 
arată că „n-avea încă despre Hristos părerea cuvenită 
şi desăvârşită, că nu i-ar fi trecut prin minte că se poate 
tăinui de El. Femeia aceasta este cea dintâi femeie 
care se apropie în public de Hristos. A auzit că vindecă 
şi femei şi că se duce la fetiţa care murise de curând. 
N-a îndrăznit să-L cheme în casa ei, deşi era bogată; 
dar nici nu s-a apropiat de El în văzul tuturora; ci, pe 
ascuns, s-a atins cu credinţă de hainele Lui. Nici nu s-a 
îndoit, nici n-a zis în sine: „Voi scăpa oare de boală? 
Dacă nu mă voi vindeca?”, ci, cu încredere că se va 
vindeca, s-a apropiat de Domnul. „Că zicea întru sine: 
„Numai de mă voi atinge de haina Lui, mă voi vindeca”. 
Ştia din ce casă ieşise Domnul, din casa unui vameş; 
ştia şi cine sunt cei ce merg după El, nişte păcătoşi, nişte 
vameşi. Toate acestea i-au dat bune nădejdi. – Ce a făcut 
Hristos? -N-a lăsat-o tăinuită, ci a adus-o în mijloc şi a 
făcut-o cunoscută pentru multe pricini, … -Mai întâi ca 

să-i curme frica femeii, ca să nu trăiască neliniştită, fiind 
mustrată de conştiinţă că a furat darul. În al doilea rând, 
ca să-i îndrepte părerea ce o avea despre El, pentru că 
ea socotise că se poate tăinui de Hristos.

 În al treilea rând, ca să arate tuturora credinţa ei, 
pentru a o urma şi alţii. Iar arătarea că Hristos ştie totul 
este o dovadă a Dumnezeirii Sale, nu mai mică decât 
oprirea izvoarelor de sânge. În sfârşit, prin femeia aceasta 
îl îndreaptă pe mai marele sinagogii, care începuse să-şi 
piardă credinţa, iar prin aceasta să strice totul. Căci cei care 
veniseră la el i-au spus: „Nu mai supăra pe Învăţătorul, că 
fiica ta a murit!”; iar cei din casă au râs de Hristos când a 
spus că doarme. Poate că aşa gândea şi tatăl ei. Tocmai 
pentru a îndepărta din sufletul tatălui această slăbiciune, 
Iisus o face cunoscută pe femeie. Că mai marele sinagogii 
era puţin credincios, ascultă ce-i spune Hristos: „Nu te teme! 
Crede numai şi se va mântui!”. 

Domnul intenţionat a aşteptat să moară fata şi atunci 
S-a dus la ea, ca să se facă clară dovada învierii… Hristos 
voia ca toţi să fie încredinţaţi de moartea fetei, ca să nu 
se pună la îndoială învierea.” (Sfântul Ioan Gură de Aur, 
Omilii la Matei, trad. intr. indici şi note Pr. D. Fecioru, PSB 
23, Ed. I.B.M. al B.O.R., Buc., 1994, pp. 381-382)

Părintele Gheorghe Ionașcu
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Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Monica Buțu
De ce?

relații bune cu copiii lor.
2. Copiii au probabilitatea cea mai mare de a se bucura 

de stabilitate în viața de familie când se nasc în familii 
căsătorite.

3. Copiii au o șansă mai mică de a prospera în familiile 
unde părinții sunt necăsătoriți.

4. Coabitarea (concubinajul) nu este echivalentul 
funcțional al căsătoriei.

5. Creșterea copiilor în afara unei căsătorii intacte 
crește probabilitatea ca și copiii lor la rândul lor să 
divorțeze sau să trăiască în concubinaj.

6. Căsătoria este o instituție umană virtual univer-
sală.

7. Căsătoria și obligativitatea normativă a căsătoriei 
generează relații de înaltă calitate, atât între adulți, cât 
și între părinți și copii.

8. Căsătoria are consecințe biosociale importante și 
pozitive atât pentru adulți cât și pentru copii.

Aspectele economice
9. Divorțul și copiii născuți în afara căsătoriei rezultă 

în mai multă sărăcie pentru copii și mamele lor, iar con-
cubinajul oferă posibilități mai mici de reducere a sărăciei 
decât căsătoria.

10. Cuplurile căsătorite par să acumuleze mai 
multă bogăție decât cei necăsătoriți sau cei care doar 
conviețuiesc.

11. Căsătoria reduce sărăcia și dificultățile materiale 
pentru femeile dezavantajate și copiii lor.

12. Minoritățile sociale și rasiale sunt avantajate eco-
nomic prin căsătorie.

De ce fiecare-nceput cuprinde-n el sfârşitul?
şi clipele dor uneori mai mult decât ceasurile
şi anotimpurile mai mult decât anii?
Cine va cânta tristeţea mai bine
decât păsările
de la început
ce şi-au îngemănat aripi în rugă
sau cine va povesti mai bine
amintirile
decât primii oameni
care n-au vrut 
decât să rămână curaţi?
Sunt amintiri ce dor
şi amintiri ce ne-nvaţă să trăim
sunt bucurii ce trec
şi frământări ce frâng aripi
şi zboruri spre noi înşine
Şi dacă totul trece
de ce trecerea lasă întotdeauna
urme
ce sângerează cu lacrimi
şi ne-nvaţă să cărunţim în tăcere? 

13. Bărbații căsătoriți câștigă mai bine decât bărbații 
necăsătoriți cu un nivel de educație similar.

14. Divorțul părinților (ori concubinajul) par să crească 
riscul copiilor de a falimenta în școală.

15. Divorțul părinților reduce probabilitatea copiilor 
lor de a absolvi universitatea și de a atinge un nivel 
profesional înalt.

Sănătatea fizică și longevitatea
16. Copiii care trăiesc cu ambii părinți biologici 

căsătoriți se bucură de o sănătate fizică mai bună decât 
copiii crescuți în alte forme de conviețuire.

17. Căsătoria părinților e asociată cu un risc de mor-
talitate infantilă mult mai redus.

18. Căsătoria e asociată cu rate reduse de consum 
de alcool sau droguri la adulți și adolescenți.

19. Persoanele căsătorite, în special bărbați i 
căsătoriți, au o medie a vieții mai lungă decât a bărbaților 
necăsătoriți.

20. Căsătoria e asociată cu sănătate mai bună și ris-
curi de accidente mai mici, boli sau dizabilități, la bărbați 
și femei.

21. Căsătoria pare să fie asociată cu o mai bună stare 
de sănătate în rândul minorităților și al celor săraci.

Sănătatea mentală și emoțională 
22. Copiii ai căror părinți divorțează au rate mai ridicate 

de depresie și boli mintale.
23. Concubinajul e asociat cu probleme psihologice 

mai ridicate la copii.
24. Destrămarea familiei pare să crească considerabil 

riscul de sinucidere la adulți, copii și adolescenți.
25. Mamele căsătorite au rate mai mici de depresie 

decât mamele necăsătorite sau în relații de concubinaj.

Infracționalitatea și violența domestică
26. Băieții crescuți de cupluri în concubinaj au o 

incidență mai mare în implicarea în comportamente 
infracționale.

27. Căsătoria pare să reducă riscul ca adulții să se 
implice în activități criminale.

28. Femeile căsătorite par a avea un risc mai redus 
de a fi victime ale violenței domestice decât femeile care 
trăiesc în concubinaj.

29. Un copil care nu trăiește cu părinții lui biologici 
căsătoriți e expus unui risc mai mare de abuz.

30. Există un decalaj în creștere din punct de vedere 
al educației între cei căsătoriți și cei necăsătoriți.

(Extras din buletinul informativ al Alianței Familiilor 
din România)

www.culturavietii.ro


