
În Ajun de mare praznic, al Nașterii Domnului Iisus 
Hristos, am ajuns la Cărbunești-Sat, un sătuc de lân-
gă Târgu Cărbunești. Urma să facem o vizită surpriză 
unei familii de aici. În cele din urmă, am ajuns unde 
doream, acasă la domnul Traian Popescu. Deși în 
floarea vârstei, având numai 42 de ani, este văduv. 
Soția sa a murit anul trecut, după nașterea mezinului 
familiei, Traian. Astfel că, acum, tatăl are grijă de 
cei opt copii ai săi rămași orfani de mamă. E drept 
că îl mai ajută fratele său, care locuiește tot cu ei. 
Însă grijă de copii are în special o femeie, pe care o 
au acolo ca îngrijitoare. Dumneaei vede de cei opt 
copilași, de fetița sa și de bunicul copiilor, ajuns la 
vârsta de 84 de ani. Bătrânul a ținut să ne poves-
tească de ce au atâția copii, explicându-ne că ei 

sunt oameni cu frică de Dumnezeu, de aceea nu au 
lepădat niciunul din cei dăruiți de Preabunul. El însuși 
tată a cinci copii, ne-a mai spus că tare se bucură că 
au rămas toți împreună, că sunt o familie unită. De 
fapt, cu vădită bucurie în glas, ne-a spus clar: am 
30 de copii – 5 copii, 21 de nepoți și 4 strănepoți. Și 
fiindcă încă nu i-a albit părul, vrea să prindă măcar 
suta de ani. Conversația ne-a prins bine, pildă de 
urmat și pildă de înțelepciune fiind bătrânul. De la 
dumnealui au învățat meserie și cei doi băieți ai săi, 
care au acum un atelier de tâmplărie la domiciliu, de 
unde își câștigă traiul zilnic. 

Dar să facem cunoștință cu copiii: Iuliana, cea 
mare, este elevă la liceu în Țicleni, o adevărată 
domnișoară. Urmează Elena, Alexandra, Andreia, 
Andrada, Sebastian, Nicoleta și Traian junior, care 
are doar 1 an și șapte luni. Oameni primitori, s-au 
bucurat de oaspeți, ne-au povestit multe lucruri 
despre ei, am vizitat atelierul, unde Sebi, deși are 
doar patru ani, îl ajuta la treabă pe tatăl său. Cu-
noscându-le puțin situația (anterior vizitei), am găsit 
de cuviință să le dăruim ceva de strictă necesitate, 
precum cartofi, ulei, ceapă. Și desigur, un dulce pen-
tru cei mici, portocale, banane, cozonac. Și... pentru 
minte și suflet: câteva cărți de povești. De povestit, 
am tot fi povestit, dar a sosit și clipa despărțirii, cu 
promisiunea noastră de a ne revedea și nu înainte 
de a face poze împreună. 

Deși sărmani, căci nu e ușor să hrănești zilnic 
atâtea guri, copiii învățau bine, (toți premianți, ne-a 
spus tatăl) și se bucurau de viața împreună. Ne-au 
impresionat și am prins drag de ei! Ne-am bucurat 
de clipele petrecute împreună, deși scurte. 

Iată că, de la cei săraci, am plecat noi mai bogați 
sufletește – o adevărată lecție de viață! Eu, cel puțin, 
nu pot uita două lucruri – seninătatea din privirea 
tatălui și una din vorbele bătrânului: ,,Mulțumim lui 
Dumnezeu că are grijă de noi, de nu ne lipsește 
nimic, avem de toate!” 

Ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu ca în Ajun de 
Crăciun să cunoaștem astfel de oameni! 

Radu Buțu

(Pentru cei care doresc să ajute 
această frumoasă familie: 0768.35.76.75)

„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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Celălalt… Ca iCoană

21.06.1848 – În revista „Foaie pentru minte, inimă și literatură” a apărut poezia 
„Un răsunet”, scrisă de Andrei Mureșan. Din data de 24.01.1990, această poezie, 
pe muzica lui Anton Pann, a devenit Imnul de Stat al României, cunoscut sub 
titlul „Deșteaptă-te, române!”.

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâini mai curge un sânge de roman
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume,
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Înalță-ți a ta frunte și cată-n giur de tine
Cum stau ca brazii în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupii-n stâne
Bătrâni, bărbați, juni, tineri din munți și din câmpii!

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viață-n libertate ori moarte!” strigă toți.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Și oarba neunire la Milcov și Carpați!
Dar noi pătrunși la suflet de sânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea frați!

O mamă văduvită, de la Mihai cel Mare,
Pretinde de la fiii-și azi mână de-ajutor,
Și blastămă cu lacrimi în ochi pe orișicare
În astfel de pericul s-ar face vânzători!

De fulgere să piară, de trăsnet și pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când Patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie și foc!

N-ajunse iataganul barbarei Semilune,
A cărei plăgi fatale și azi le mai simțim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!

N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbire,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morți numai o dăm!

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri!
Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă și silă, viclene uneltiri!

Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasânt.
Murim mai bine-n luptă, în glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ! 
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„Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care bine am voit.”

În cadrul Sfintei Evanghelii ce se citeşte la Sfânta Litur-
ghie, închinate praznicului împărătesc al Epifaniei, Arătării 
lui Dumnezeu celui în Treime slăvit Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh, se aud cuvintele prin care Însuşi Dumnezeu Tatăl ne 
încredinţează că într-adevăr Hristos Domnul este Cel în 
care Tatăl a binevoit şi de care noi trebuie să ascultăm. 

Botezul Domnului sau Boboteaza este momentul în 
care Mântuitorul, având vârsta de 30 de ani, vine să fie 
arătat lumii, prin botezul administrat de Sfântul Ioan Bo-
tezătorul, ca Mesia, ca Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitor 
al lumii. Căci Domnul, neavând păcat, nici strămoşesc 
din naştere, nici personal, nu avea nevoie de curăţire, de 
aceea şi Sf. Ioan, cel care boteza, îl opreşte pe Domnul 
zicând: „eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la 
mine?”. Sf. Ioan Gură de Aur spune în legătură cu acest 
moment: „Pentru că botezul lui Ioan 
era un botez de pocăinţă, care-i 
făcea pe oameni să-şi osândească 
păcatele lor şi, deci, ca să nu soco-
teşti că şi Hristos a venit cu un astfel 
de gând la Iordan, Ioan îţi îndreaptă 
mai dinainte socotinţa asta, numin-
du-L Miel şi Răscumpărătorul tuturor 
păcatelor din lume. Se înţelege de la 
sine că este fără de păcat Cel Care 
poate ridica păcatele întregului neam 
omenesc. De aceea Ioan n-a spus: 
„Iată pe Cel fără de păcat!”, ci ceva 
mai mult: „Iată pe Cel ce ridică păca-
tul lumii!” (In. 1, 29), ca să primeşti cu 
deplină încredere şi una şi alta – şi că 
este fără de păcat şi că ridică păcatul 
lumii -, iar odată ce-ai primit aceasta, 
să înţelegi că a venit la botez pentru 
a rândui altele.” (Sfântul Ioan Gură 
de Aur, Omilii la Matei, trad. intr. in-
dici şi note Pr. D. Fecioru, PSB 23, 
E.I.B.M.B.O.R., Buc., 1994, p. 145). 

Acesta este momentul Epifaniei sau Arătării lumii atât 
a Mântuitorului, cât şi al descoperirii Sf. Treimi, Tatăl prin 
mărturia pe care o dă glasul Lui din cer, Fiul care S-a 
pogorât în apele Iordanului şi peste care Duhul Sfânt S-a 
pogorât în chip văzut ca un porumbel, simbol al păcii, al 
împăcării omului cu Dumnezeu, al blândeţii şi al iertării. 
Venirea Domnului spre a fi arătat lumii este pregătită de 
cuvintele Sf. Ioan Botezătorul, care spunea mulţimilor: „Eu 
vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, 
Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. 

El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.” (Lc. 3, 16), având 
să confirme că: „eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a 
trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei 
vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela 
este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am 
mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (In. 1, 33-34). 
Dar nu numai Sf. Ioan a fost încredinţat de acest lucru, 
că într-adevăr Hristos Domnul este Fiul lui Dumnezeu şi 
Cel care botează cu Duh Sfânt, ci şi mulţimile care erau 
de faţă şi au văzut şi au auzit că glasul şi venirea Duhului 
în chip de porumbel au fost pentru Iisus care Se boteza 
şi nu despre Ioan care boteza. Dar ceea ce s-a întâmplat 
la Botezul Domnului se întâmplă de fiecare dată în chip 
tainic (nevăzut) şi la botezul nostru, aşa cum arată acelaşi 
Sfânt Părinte al Bisericii: „– Pentru ce s-au deschis ceru-
rile? –Ca să afli că şi la botezul tău s-au deschis cerurile, 
ca Dumnezeu să te cheme spre patria cea de sus şi să te 
înduplece să n-ai nimic comun cu pământul. Iar dacă n-ai 

văzut, nu fi necredincios! 
La începuturile creştinismului s-au 

arătat totdeauna înfăţişări văzute ale 
lucrurilor mai presus de fire şi duhov-
niceşti precum şi semne ca acestea, 
din pricina celor care erau mai puţin 
pricepuţi, care aveau nevoie de înfă-
ţişări văzute şi care nu puteau avea 
nicio înţelegere pentru cele nemate-
riale, ci îi uimeau numai cele văzute. 
S-au făcut acestea, odată şi la înce-
put, pentru ca să crezi, chiar dacă 
mai târziu nu s-au mai făcut minuni. 
Pe timpul apostolilor s-a făcut sunet 
de suflare de vânt ce vine repede şi 
s-au arătat înfăţişări de limbi de foc 
(FA. 2, 2-3); dar nu pentru apostoli, 
ci pentru iudeii care erau atunci de 
faţă. Chiar dacă acum nu se mai fac 
semne văzute, totuşi credem în cele 
ce s-au arătat odată. Atunci la botez 
s-a arătat şi porumbelul ca să arate, 

ca şi cum ar fi arătat cu degetul, celor de faţă şi lui Ioan 
pe Fiul lui Dumnezeu. Dar nu numai pentru aceasta, ci ca 
să afli şi tu că vine Duhul şi peste tine când te botezi. Noi, 
deci, n-avem nevoie de înfăţişare văzută, deoarece cre-
dinţa noastră ţine loc de minuni. Că n-au nevoie de minuni 
credincioşii, ci necredincioşii” (ibidem, pp. 148-149).

 Prin intrarea Sa în apa Iordanului, Iisus Hristos sfinţeş-
te firea apelor. De aceea, Sfânta noastră Biserică a stabilit 
ca în ziua aceasta să se săvârşească în toate bisericile 
sfinţirea cea mare a apei. 

Părintele Gheorghe Ionașcu

6 ianuarie – Duminică – Botezul Domnului (Boboteaza – 
Dumnezeiasca arătare) – Sf. Ev. Matei 3, 13-17

„În vremea aceea a venit Iisus din Galileea, la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă îl 
oprea, zicând: eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Iar Iisus răspunzând, a zis 
către el: lasă acum, căci aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan L-a lăsat. Iar 
după ce S-a botezat Iisus, în clipa când a ieşit din apă, iată, cerurile s-au deschis şi Ioan a văzut 
Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel şi venind peste Dânsul. Şi iată un glas din ceruri, 
care a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care bine am voit.”
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Îţi spun acum, creştine drag,
Din al păcatelor şirag,
Să nu ajungi la mântuire
E tocmai lipsa de iubire.

Tu dăruieşti că eşti bogat
Şi Dumnezeu prea mult ţi-a dat
Şi-o faci jucându-ţi falsul rol,
Iar sufletul ţi-e sterp şi gol.

În calea strâmtă către rai
Iubire dai, iubire ai!
Sub chipul semenului tău
Se ascunde Bunul Dumnezeu.

Să-alegi vreunul n-ai să poţi
Căci chipul Domnului e-n toţi.
Îndură deci, că-n fiecare
E poate ultima-ncercare.

Iar cel ce-ţi face ţie rău
E cel trimis de Dumnezeu,
Ca în cărarea ta cea dreaptă
Spre cer să poţi urca o treaptă.

Ce-i bun nu ţine pentru tine,
Nu e prea mult când faci un bine.
În dar primind, în dar să dai,
Să urci o treaptă către rai.

De îl primeşti pe Dumnezeu
În casa sufletului tău,
Nu rămâne orb şi mut
Aproapele de s-a pierdut.

Şi cu blândeţe, ori răspăr,
Să îl întorci la adevăr,
Că din păcate multe-ţi scad
De scoţi un fiu pierdut din iad.

Şi pentru toţi duşmanii tăi,
Oricât ar fi de cruzi şi răi,
Tu să te rogi de îndreptare
Căci Tatăl nu vrea răzbunare.

Iar dacă sunt ei în derivă,
O mântuire colectivă,
E nestematul giuvaier
Şi bucurie mare-n cer.

Fratelui ce ţi-a greşit
Şi pe nedrept te-a prigonit,
Nu-i judeca al lui păcat,
Să treci şi tu nejudecat.

Nu te mândri cu al tău har,
Că eşti tot ce-ai primit în dar,
Iar raiul întru strălucire
E doar credinţă şi iubire.

 Radu Cârstoiu

Te-ai născut-n Cezareea Capadochiei (330)
Din părinţi dreptcredincioşi:
Vasile, un luminat dascăl, şi Emilia,
Înstăriţi, curaţi, evlavioşi.

Fiind iubitor de învăţătură
Şi înzestrat pentru carte
Ai studiat în Cezareea, Bizanţ, Atena:
De toată ştiinţa vremii având parte.

Preasfinte Ierarhe Vasile,
Tu dogmele Treimii ai descoperit.
Prin sfinţenia vieţii tale,
De multe daruri te-ai învrednicit.

Te-a pus pe tine Dumnezeu-Cuvântul,
Să fii puternic mărturisitor
De-a lui Hristos Dumnezeire,
Şi arhiereilor întâistătator (370).

Cu toate c-ai trăit doar cinci decenii (330-379)
Fiind blând, curat, cu-o minte strălucită,
Ai lăsat Bisericii lui Hristos
Comoară de învăţături nepreţuită.

Tu eşti ochiul Bisericii cel pătrunzător,
Luminătorul ceresc al preoţiei,
Al pustniciei înalt povăţuitor
Şi demn învăţător al fecioriei.

Pe cei zgârciţi spre îndurare i-ai plecat
Şi la milostenie îndemnând;
Poporul de foame ai scăpat,
Pe iubitorii de arginţi mustrând.

Apărător al celor nedreptăţiţi
Te-ai arătat cu îndrăznire,
Sprijinitor al celor obidiţi
Şi al văduvelor, Mărite Vasile!

Orbit de ereticii lui Arie,
Pe împăratul Valens l-ai certat
Când, tulburând Biserica lui Hristos,
Fiind tu Arhiepiscop, cu bărbăţie, l-ai mustrat.

Şi-ai suferit tu multe prigoniri
Atrăgând a împăratului mânie,
C-ai apărat dogma Sfintei Treimi;
Dogma creştinătăţii cea de căpetenie.

Putere de la Dumnezeu ai dobândit
Asupra uneltirilor diavolului.
Ca să trimită, prin văzduh, tu l-ai silit,
Zapisul acuzator al tânărului,

Ce îşi vânduse al său suflet
Prin uneltirea celui rău.
Pentru o plăcere trecătoare
S-a lepădat de Dumnezeu.

Şi te-ai rugat, Sfinte Vasile, 
În biserică, cu credincioşii neîncetat,
Iar tânărul, în aspru post şi rugăciune,
Cu ajutorul tău a fost salvat.

Că se-ngrozesc pe loc spurcaţii
Numai auzind numirea ta
Şi se-nspăimântă necuraţii
De sfinţenia şi puterea ta.

Cu armele duhului te-ai îmbrăcat
Cu Duhul văzând pe cei cu bune fapte.
Pe fiul împăratului ai vindecat
Şi-atâţia oameni ai scos din păcate!

Pe văduva desfrânată ai ajutat
Să-şi cureţe ascunsele păcate:
Lui Dumnezeu, cu vrednicie, te-ai rugat
Şi-au dispărut de pe hârtia sigilată.

Vrând tu să dobândească Ioasaf credinţa
Pe Domnul cu tărie ai implorat
Să-ţi prelungească cu o zi viaţa
Ca să-l botezi, iar Dumnezeu te-a ascultat.

Minune mare s-a văzut atunci (1.ian.379)
Când de pe patul morţii te-ai sculat.
Slujind, singur, pentru ultima dată-n biserică,
Pe evreul Ioasaf, cu numele Ioan, l-ai botezat.

Lipsuri ale monahismului ai corectat
Chemându-i să se nevoiască
Şi pentru aproapele, i-ai învăţat
Cu toţii să se mântuiască.

Cuviosul Efrem, în pustie,
Un stâlp de foc spre cer văzând:
„În acest fel este Vasile”
Un glas divin, de sus, auzea zicând.

Eşti cel dintâi ierarh ce-a-ntemeiat
Azile şi spitale pentru cei lipsiţi.
Prin bunătatea şi exemplul tău, i-ai luminat
Să-şi folosească averile, cei înstăriţi.

Lucrarea dumnezeieştii Liturghii
Însuşi Mântuitorul te-a învăţat,
Iar tu, următorul Apostolilor,
Bisericii lui Hristos o ai lăsat!

Prieten şi slujitor al Domnului Hristos
Te-ai făcut prin trudă, post şi-nţelepciune,
Lăsând Bisericii atâtea lucrări, ca prinos,
Pentru ierarhi, preoţi, monahi şi pentru lume.

Cu smerenie, genunchii ni-i plecăm
Şi mâinile unite-n rugăciune
În prima zi din an, te prăznuim şi te rugăm,
Să-ndepărtezi tot răul din întreaga lume.

Mijloceşte pentru noi, Sfinte Vasile,
Ca şi noi, păcătoşii, să ne mântuim.
Curaţi să ne-ndreptăm spre veşnicie
Şi-n cer, cu îngerii, pe Domnul să-L slăvim!

Iubire dai, iubire ai Sfântul Ierarh 
Vasile cel Mare

Dumitra Groza
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Pocăința, îndreptarea vieții

„Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor.” 
(Matei 4, 17)

Mântuitorul Iisus Hristos apare ca Lumina mult 
așteptată de omenirea care stătea în întunericul păcatului 
și al necunoașterii lui Dumnezeu.

Ioan Botezătorul „Îl face arătat lui Israel” (Ioan 1, 31) 
pe Cel Care a fost botezat în Iordan. Cu botezul Dom-
nului, Acesta își începe activitatea publică în „Galileea 
neamurilor”, în locul despre care prezisese profetul Isaia, 
„poporului care zăcea întru întuneric.” (Matei 4, 15-16)

Primele cuvinte ale Mântuitorului cu care își începe 
activitatea: „Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor.” 
sunt cuvintele cu care propovăduia Sfântul Ioan Boteză-
torul la Iordan, sunt cuvintele care le-au primit și Apostolii 
înainte de a fi trimiși la propovăduire.

Oamenii sunt chemați să se schimbe, să devină oameni 
noi, sunt chemați să participe la o realitate cu totul nouă și 
fără precedent, anume Împărăția cerurilor. Despre aceasta 
vorbește Mântuitorul în diferite feluri, iar multe din pildele 
Sale ilustrează multiple aspecte ale acestei Împărății. 

O seamă de profeții din Vechiul Testament au anunțat 
mântuirea viitoare. Oamenii se vor întoarce de la păcatele 
lor, iar Dumnezeu Își va arăta slava Sa ca Domn și Stă-
pân. Vechile profeții sunt legate de Mesia și lucrarea Sa, 
precum și de pacea și fericirea Împărăției veșnice. Ceea 
ce vedeau profeții de departe și iubeau cu dor (Evrei 11, 
13) s-a apropiat. Acum Împărăția este ceva concret și asta 
numai ca rod al preamăririi lui Hristos. Acum, cum spune 
Sfântul Apostol Pavel: „mai presus decât toată domnia și 
stăpânirea și puterea și dregătoria și decât tot numele ce 
se numește nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor” 
(Efeseni 1, 21) este Hristos. Lui Îi sunt supuse toate, El 
este proclamat „Împăratul Împăraților și Domnul domnilor” 
(I Timotei 6, 15). Cuvintele Sale dumnezeiești, minunile 
pe care nimeni dintre oameni nu le-au mai văzut sunt 
de acum semne evidente ale țâșnirii în lumea noastră a 
unei realități minunate, Împărăția cerurilor. Celor ce L-au 
primit și au primit cuvântul Său le spune că deja a lor este 
această Împărăție. „Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor 
este Împărăția cerurilor.” (Matei 5, 3) 

Un Împărat are deja o Împărăție. Sfântul Apostol Pa-
vel scria către Coloseni: „El este capul trupului, adică al 
Bisericii, Cel ce este începutul, întâiul născut din morți, ca 
să fie El Cel dintâi întru toate.” (Coloseni 1, 18) Rând pe 
rând, toate cele create se vor supune lui Hristos. 

Suntem deci în Împărăție, dar totuși ne rugăm mereu: 
„vie Împărăția Ta” având în inimile noastre „arvuna Duhului” 
(II Corinteni 1, 22). Dacă lăsăm harul primit la Botez să 
rămână nelucrător întru noi, îngropăm darurile Împărăției, 
nu mai avem bucuria participării la viața dumnezeiască. O 
putem cuceri prin stăruință, prin evlavie, prin iubire față de 
Dumnezeu și de aproapele. Împărăția de aici este tempo-
rară, dar prin ea putem să cucerim pe cea viitoare.

Gândul trebuie să ne fie mereu spre „Lumina mare” 
despre care vorbea profetul, la lumina care ne luminează 
mintea și sufletele, ale celor ce stăm în umbra păcatului 
pe care trebuie să-l înlăturăm prin pocăință. „Cât aveți 
Lumina, credeți în Lumină, ca să fiți fii ai Luminii.”, spune 
Mântuitorul. Așa putem răspândi în jurul nostru lumina 
păcii, iubirii și dreptății.

Astfel ni se deschide și nouă Împărăția unde ne 
așteaptă Domnul Hristos, Maica Domnului, Duhul Sfânt 
și toți sfinții să fim împreună cu ei, după ce am părăsit 
păcatul și am făcut binele după puterea noastră.

Părintele Marius Olivian Tănasie

13 ianuarie – Duminică – Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob, 
Episcopul din Nisibe – Duminica după Botezul Domnului (Începutul 

Propovăduirii Domnului) – Sf. Ev. Matei 4, 12-17
„În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus S-a dus în Galileea; şi părăsind Nazare-

tul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftalim, ca să se împlinească 
ceea ce s-a scris prin Isaia proorocul, care zice: Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali, spre mare, 
dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor care 
şedeau în ţinutul şi în umbra morţii, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: 
pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor.”
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Floarea Bucuriei
A fost odată, şi încă mai poate fi, o floare neasemuit 

de frumoasă.
Numele ei era „Floarea Bucuriei” şi se găsea pre-

tutindeni…
Oamenii, pe vremea aceea, ştiau că nu există un loc 

mai bun decât propriul lor suflet pentru a o creşte… Iar 
cine încerca s-o smulgă din rădăcini rămânea cu sufletul 
aşa de gol şi de trist, încât imediat se apuca să ceară 
de la unul sau de la altul o sămânţă, cât de mică.

Într-o zi, în sufletul unei fetiţe care îşi uda floarea cu 
câteva lacrimi atât de limpezi, că vedeai prin ele până 
departe, se strecură viermişorul unui gând tare nefericit: 
„Da’ de ce să mă mai îngrijesc eu de planta asta, că 
oricum creşte singură şi se deschide doar când vrea 
ea…” Aşa că încetă să o mai bage în seamă…

Nu-i mai spunea nici poveştile care ştia că îi plăceau 
la nebunie, nu o mai lăsa să se bucure de razele soare-
lui şi nici de minunile naturii, în mijlocul cărora Floarea 
Bucuriei se simţea ca la ea acasă…

Ba, în ultima vreme, nu o mai ducea nici la şcoală, 
unde abia apucase să se împrietenească, mai timidă, 
cu primele litere din abecedar…

Cât visa floarea aceasta să se poată prinde în hora 
lor, să dea mâna cu fiecare, să zburde pe pajiştea 
cuvintelor…

De multe ori se gândea la cifrele care se adunau, 
ori se scădeau singure, şi tare ar fi vrut să împartă cu 
ele puţina emoţie care o mai ţinea în viaţă…

Noroc cu acuarelele ce-o înviorau şi îi dăruiau un 
gram de speranţă…

„Nu voi muri” îşi spunea Floarea Bucuriei, atunci 
când fetiţa noastră se apuca de pictat…

„Ce bine că nu voi muri! Şi totuşi, ce păcat că nu 
voi ajunge să fiu niciodată floarea pe care ar merita-o 
această micuţă făptură…“

Când o auzea, viermişorul din minte se enerva 
cumplit…

Era tare gelos pe cea care se hrănea cu atât de puţin 
şi care, din când în când îşi aduna toate forţele pentru 
a da în sufletul fetiţei adevărate recitaluri de muzică şi 
de poezie…

- O să te distrug, spunea cu glas tot mai puternic… 
Nu vei mai fi decât o sărmană floare ofilită… Iar eu mă 
voi hrăni cu poftă din nefericirea ta…

Numai că tot vorbind astfel, fetiţa începu să-l 
audă.

Şi nu-i plăceau deloc ameninţările lui.

De dragul florii sale, ce trebuia să se întremeze, 
începu să se îngrijească de grădina sufletului…

Iar floarea, bineînţeles, de dragul ei, îi dăruia bucuria 
pe care nu o putea lua de niciunde din altă parte…

Nu mai puteau trăi una fără cealaltă…
În plus, ajunseseră să descopere împreună atâtea 

şi atâtea bucurii ascunse în faptele bune şi în toate 
îndatoririle de fiecare zi, încât, într-o zi, când ajunse să 
se simtă foarte sigură pe ea şi pe minunea din sufletul 
său, fetiţa îi zise viermişorului din gând, nedorind să-l 
întristeze şi mai tare:

- Of, eşti un viermişor tare lunguieţ şi nătăfleţ!

Păhărelul cu nectar
de 
Elia
David

de Dăneci Ana-Maria

În vifornița cea rea
Am văzut un fulg de nea
Ce singur se prezenta 
Și celorlalți le zicea:
„Așa ne vom arăta
Fiindcă suntem de zăpadă
Oamenii o să ne vadă
Cu căciulițe de vânt
Și fulărel de pământ,
Frunzulițe pantaloni,
O să fim ca niște clovni!
Nu ne trebuie bluziță
Fiindcă o să luăm hăinuță.
Dar știți acum ce vom țese?
Un covor pentru crăiese!” 

(copilul.ro)

Sfântul Vasile cel Mare – 
pro(a)dus în lucru

„Nimeni să nu se plângă de sărăcie! Nimeni să nu-şi 
piardă nădejdea în viaţă, când vede că în casă nu i-a mai 
rămas nicio avere! Să se uite la dibăcia rândunicii! Rându-
nica, atunci când îşi face cuib, aduce paiele cu ciocul; şi 
pentru că nu poate căra lutul cu picioarele, îşi moaie în apă 
vârfurile aripilor, apoi le tăvăleşte în praful cel mai fin şi aşa 
înlocuieşte lipsa lutului; şi, încetul cu încetul, leagă între ele 
cu lut paiele, ca şi cum le-ar lipi cu clei; îşi face cuibul şi 
creşte în el puii.

Acestea să-ţi dea povaţă, ca să nu te apuci de rele din 
pricina sărăciei, nici să-ţi pierzi toată nădejdea când vin peste 
tine cumplite necazuri, nici să stai cu mâinile încrucişate şi 
să nu lucrezi! Dimpotrivă, aleargă la Dumnezeu! Dacă Dum-
nezeu dăruieşte unei rândunici unele ca acelea, cu cât mai 
mult va da celor care Îl strigă din toată inima lor!”

(Sfântul Vasile cel Mare, 
Omilii la Hexaemeron, 

traducere de Pr. Dumitru Fecioru, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 163) 

www.fabrica-de-ganduri-bune.ro

RÂNDUNICaFulgul de nea
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RÂNDUNICa

„În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau depar-
te, şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: 
Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că 
s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele 
lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? 
Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, 
care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.”

Recunoștința, 
o cale dumnezeiască

„Oare nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde 
sunt? Nu s-a aflat să se întoarcă să dea slavă 
lui Dumnezeu, decât numai acesta ce este de 
alt neam?” (Luca 17, 17-18)

Sfântul Apostol Pavel ne adresează un cuvânt 
potrivit cu învățătura pe care o pune în lumină peri-
copa duminicii acesteia și care spune: „Orice faceți, 
cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceți în numele 
Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu 
și Tatălui” (Coloseni 3, 17). Astfel că, mulțumirea și 
recunoștința față de Dumnezeu îi aduc omului laudă, 
fericire și binecuvântare, iar cei ce sunt nemulțumitori 
față de binefacerile lui Dumnezeu au primit de la El 
pedepse vremelnice și veșnice.

Nerecunoștința față de Dumnezeu este nebunie în 
fața Lui. „Acest popor este nebun și neînțelept. Oare 
nu Acesta este Părintele tău care te-a zidit pe tine?” 
(Deuteronom 32, 6) 

La fiecare Sfântă Liturghie ni se dă îndemnul: „Să 
mulțumim Domnului!”, iar noi răspundem: „Cu vrednicie 
și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfân-
tului Duh, Treimii celei de o ființă și nedespărțită.”

Ne aducem aminte de Cruce, de Răstignire, de mor-
mântul cel dătător de viață al Mântuitorului, de Învierea 
Sa cea de-a treia zi, de Înălțarea la cer și mulțumim 
pentru toate, căci toate s-au făcut pentru noi.

Puțini sunt cei ce știu însă să mulțumească chiar 
și atunci când se bucură din partea lui Dumnezeu de 
cele mai mari daruri.

Mântuitorul Se afla pe ultimul Său drum spre Ieru-
salim de dinaintea Patimilor Sale. Era în drumul Său 
spre moarte, la hotarul dintre Galileea și Samaria, în-
dreptându-Se spre răsărit, spre Pereea, pentru a evita 

să treacă prin Samaria. Nu de puține ori samarinenii 
ucideau pe iudeii pelerini din Galileea care încercau să 
treacă spre Ierusalim, scurtând drumul prin Samaria. 
La intrarea într-un sat, Mântuitorul este întâmpinat de 
10 leproși și nu a putut să nu-I fie milă Domnului de 
acești oameni suferinzi. N-a săvârșit vindecarea pe loc, 
în văzul tuturor, ci i-a trimis să se arate preoților, care, 
după Lege, trebuiau să constate vindecarea. (Levitic, 
cap. 13 și 14) Dar pe când se duceau, toți cei zece s-au 
curățit de lepră. 

Unul însă, care era samarinean, deci ceilalți nouă 
erau iudei, s-a întors să mulțumească Binefăcătorului 
său. Evanghelistul ne spune că „a căzut cu fața la pă-
mânt la picioarele lui Iisus.” Pentru că a simțit curat și 
frumos a primit răsplata. Pentru ceilalți Domnul are un 
cuvânt amar de reproș, iar recunoscătorului i-a spus: 
„Scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit.”

Apariția Domnului a aprins în ei un licăr de nădejde. În 
suferința în care se găseau, uitaseră și de ura dintre iudei 
și samarineni, boala îi înfrățise. Cum s-au văzut vindecați, 
n-au mai putut sta împreună. Vechile patimi au ieșit la 
suprafață în sufletele lor. E tare urâtă lipsa de recunoștință 
a celor nouă. Urâte le sunt gândurile, îndoielile, calculele și 
precauțiile lor. Oare la cât bine am primit de la Dumnezeu 
nu ne-am făcut și noi de multe ori ca cei nouă?

De multe ori am pus la îndoială binefacerile și binele 
pe care ni le trimite Dumnezeu. Am știut întotdeauna să 
cădem la picioarele lui Iisus? Putem s-o facem în fiecare 
ceas spunând: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate.”

Cea mai înaltă mulțumire pe pământ este Sfânta 
Liturghie, de aceea o numim jertfă euharistică, de 
laudă și mulțumire. Să trăim mulțumind, iar nu cârtind. 
Recunoștința este un mir vărsat pe celălalt, iar pe tine 
te odihnește. 

Trebuie să înmulțim recunoștința ca Domnul să Se 
bucure de noi ca de cel vindecat de lepră, întors ca să 
dea mărire lui Dumnezeu. Să fim ca cel ce s-a întors și 
să dorim și altora care vin către Dumnezeu să o facă 
cu recunoștință.

Părintele Marius Olivian Tănasie

20 ianuarie – Duminică – Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; 
Sf. Mc. In, Pin şi Tim; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu – 

Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproşi) 
– Sf. Ev. luca 17, 12-19
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1) Homosexualitatea ESTE ȘI o boală datorată păcatului 
altora, care vine prin arborele genealogic? Deci, homosexu-
alul se naște cu o înclinație către această anomalie sexuală, 
așa cum se naște un paralitic sau un orb din naștere? Iar în 
acest caz, el trebuie să facă toată viața lui un efort foarte 
mare ca să nu facă acest păcat, lucru pentru care, la jude-
cata lui, va fi foarte mult răsplătit de Dumnezeu, pentru că 
el, de fapt, nu se va putea vindeca niciodată (așa cum este 
și cu bolile genetice)? Am auzit că Vasile Voiculescu a fost 
homosexual, dar el n-a făcut niciodată păcatul. Și dacă așa 
a fost, înseamnă că un homosexual POATE, totuși, lupta 
împotriva acestui păcat?

 Mi-aduc aminte că în una dintre cărțile lui Freud, nu mai 
țin minte care, sunt date niște scrisori cu conținut similar. O 
mamă îl întreabă ce să facă cu fiul ei homosexual. Freud o 
consolează foarte sec, zicându-i că homosexualitatea, de 
fapt, nu este o anormalitate, că este doar o preferință sexuală. 
Ca să fie mai convingător, amintește și câțiva homosexuali 
celebri, cum ar fi Platon, Michelangelo. Într-un cuvânt, Freud 
evită să catalogheze homosexualitatea drept boală.

 Și eu cred că homosexualitatea nu poate fi moștenită. 
În schimb, s-ar putea transmite înclinația spre perversiuni în 
general. Există spirite atrase de varietate, de anormal, cum 
sunt, de exemplu, artiștii. Eu, care am trăit printre artiști, 
pot spune cu certitudine că există în această categorie de 
oameni o chemare irezistibilă spre tot ce este necunoscut, 
neexplorat, spre tot ce poate „lărgi” limitele vieții acesteia, 
limitele firii. Și cred că nu întâmplător acești oameni au prac-
ticat întotdeauna o sexualitate deformată. Mai toate numele 
mari ale artei și literaturii moderne au fost fie homosexuali, 
fie pedofili, zoofili, fie toate acestea la un loc. Acești oameni 
nici cu femeile nu pot avea relații normale, ci practică cele 
mai ciudate perversiuni. Oamenii perverși, chiar dacă nu 
sunt niște artiști în sensul tehnic al cuvântului, au această 
sensibilitate „artistică” care, mi se pare mie, nu diferă prea 
mult de fondul psihic al marilor genii.

 Mi se pare esențial a ști că homosexualitatea nu este 
o boală care poate fi moștenită genetic. Zic asta, pentru că 
am primit scrisorile unui tânăr măcinat sufletește de această 
ispită, deși curat cu trupul, pe care părintele său duhovnic l-a 
trimis la psihiatru. În acest fel, preotul sporește drama acelui 
tânăr, aruncându-l nu doar în brațele necruțătoare ale dez-
nădejdii, ci și în brațele unor oameni total inapți în fața unei 
chestiuni duhovnicești atât de ascuțite. Ipoteza aceasta, pe 
care Părinții Pustiei au rezolvat-o demult, a fost confirmată 
și științific de medicina modernă. Un bun prieten, care e și 
călugăr și absolvent al Facultății de Medicină din București, 
mi-a pus la cunoștință faptul că, printr-o experiență făcută 
asupra gemenilor monozigoți, adică născuți din aceeași 
celulă, s-a constatat că, în cazul în care unul din ei este 
homosexual, celălalt nu este obligatoriu să fie. Același lucru 
s-a constatat și în cazul alcoolicilor, ceea ce nu se poate 
spune de celelalte boli, cum ar fi cancerul, de exemplu, pe 
care, în cazul în care îl are unul dintre gemenii monozigoți, 
numaidecât îl va avea și celălalt.

 Deci, ceea ce s-ar putea moșteni nu este numaidecât 
homosexualitatea, pedofilia sau zoofilia, ci înclinația spre 
perversiuni, varietate și nesațiu sexual. Se pare că acești 
oameni devin stăpâniți de ceea ce le iese mai întâi în cale. 
Dacă prima experiență sexuală a fost cu un băiat, el rămâne 
marcat pe viață de ea, devine homosexual. La fel dacă este cu 
un copil sau animal. Aceasta nu-i împiedică să aibă relații cu 
femei, ei devin ceea ce se cheamă heterosexuali, dar vor tânji 
după vraja senzației pe care au simțit-o în prima lor experiență 
sexuală, chiar dacă nu vor mai reveni niciodată la ea. 

 Obiect sexual poate deveni tot ceea ce îți procură plăcere 
sexuală. Există atâta lume care se mulțumește cu păpuși gon-
flabile și vibratoare, și nu doar că se mulțumește, ci le preferă 
relațiilor sexuale normale. De aceea, sunt foarte periculoase 
toată literatura și fotografiile care se răspândesc acum peste 
tot. Sunt convins că, din cauza invaziei de astfel de reviste, 
un număr catastrofal de mare de părinți au copii homosexuali, 
fără să o știe. Oricine poate deveni și homosexual, și pedofil, 
și zoofil. Plăcerea este oarbă și se hrănește din orice.

 Spui despre Vasile Voiculescu că ar fi fost homosexual, 
dar n-a făcut păcatul. Ce să spunem dar despre această 
apoftegmă a lui avva Ioan Colov, care zice: „Monahul care a 
mâncat pe săturate și a vorbit cu copil, a și curvit cu el”?

 Cred că toți oamenii sunt potențiali homosexuali, zoofili 
sau pedofili, dar nu bolnavi în sensul pe care îl invoci. Și 
cred că aceste înclinații nefirești pot fi cel mult înăbușite 
prin asceză, dar niciodată dezrădăcinate total, pentru că ele 
caracterizează firea noastră. În aceasta însă constă gran-
doarea luptei creștine împotriva păcatului, anume că păcatul 
este propriu firii noastre căzute, dar noi găsim puteri să ne 
ridicăm deasupra firii. Parcă a te lăsa de relațiile normale cu 
o femeie, așa cum fac călugării, e mai ușor decât a-ți înfrâna 
pornirile homosexuale? Oare nu depășesc călugării cu grație 
această „boală” genetică cu care ne naștem toți?

Există, desigur, și bolnavi homosexuali dintre debilii min-
tali, așa cum sunt și cei care își mănâncă excrementele sau 
cei cărora le place să omoare animale. Aceștia, însă, sunt 
în proporție mică și, oricum, nu ei sunt cei care organizează 
marșurile și paradele de homosexuali din vestitele orașe 
occidentale. 

2) Există și homosexualii „de nevoie”, care nu sunt ho-
mosexuali „adevărați”, și o fac pentru că nu există femei prin 
preajmă (în închisori, armată, mănăstiri etc.)? Și aceștia, 
într-adevăr, vor fi mai aspru judecați de Dumnezeu decât 
cei de la 1)?

 De exemplu, în mentalitatea fostelor țări sovietice, aceștia 
nici nu sunt homosexuali. Toate bancurile despre armeni sunt 
bancuri pentru homosexuali, și totuși, armenii sunt un popor 
destul de simpatizat în tot imperiul, cu toate că poate nicăieri 
în lume homosexualii nu sunt mai urâți decât în fosta URSS. 
Paradoxul se explică prin faptul că, în mentalitatea celor 
din această parte a lumii, homosexual este doar cel pasiv. 
De altfel, acesta este cel mai rușinos lucru care i se poate 
întâmpla unui „bărbat”, să fie siluit. Zic „bărbat” în ghilimele, 
pentru că unul ca acesta nu va mai fi considerat niciodată 
în viață bărbat, cu unul ca acesta nimeni nu are voie să dea 
mâna, nici să mănânce, nici să bea din același pahar, că se 
„spurcă”. El va fi pentru toți „pidar” (de la pederast) sau, în 
limbajul pușcăriașilor, petuh (cocoș). Aceasta este cea mai 
mare insultă pe care o poți aduce unui bărbat, să-i spui pidar 
sau petuh. Pentru acest cuvânt, în pușcării, se taie omul. 
Până astăzi în părțile noastre această „metodă” este folosită 
ca pedeapsă pentru cei care „încalcă regulile”. Adică cel care 
a greșit mult în fața băieților, fie că nu a întors datoriile, fie că 
a pârât (mai ales pentru asta), este făcut petuh. De regulă, 
în pușcării, aceștia se recrutează dintre violatori și turnători 
(stucaci=ciocănitoare).

 Mi-aduc aminte că eram copil și m-a certat odată direc-
torul taberei de pionieri. Eu am ieșit așa necăjit și mă vede 
un pușcăriaș, care ținea foarte mult la mine. El m-a luat în 
brațe și m-a întrebat: „Cine te-a supărat?” Zic: „Directorul”. 
Acesta nu stă mult pe gânduri și-mi zice: „Arată-l care-i, că 
amuș îl petușim. Eu eram copil naiv, nu știam ce zice, și-l 
întreb ce-i aceea petușim? El îmi zice: „Simplu, dăm pan-
talonii jos și-l facem petuh”. Zic: „Dar cel care-l face cum 

SCRISOaREa I – despre șansele de 
recuperare ale homosexualilor

Răspuns către Ionuț (București)



9CalEa ÎNĂlȚĂRII, anul V, nr. 41, IaNUarie 2013

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 150 exemplare

se cheamă?” „Ce cum se cheamă? – se miră el -, băiat de 
treabă se cheamă!”

 Așa că, sunt zeci de milioane de bărbați care văd în 
aceasta o simplă „feminizare” a unui bărbat slab, care a 
greșit în fața celorlalți.

 Să știi însă că nu toți cei din pușcării sunt homosexuali 
„de nevoie”. Eu îl mai însoțeam uneori pe un ieromonah de-al 
nostru în pușcăria din Tighina. Cei mai grozavi pușcăriași 
l-au iubit pe părintele, chiar ascultau de el ca niște copii. 
Trebuie să știi că e mai ușor să duci ursul în brațe, decât să 
îndrăznești să faci observație mai marelui pușcăriașilor, iar 
el să te și asculte. Așa că părintele l-a întrebat odată: „Măi, 
voi când terminați odată cu păcatele astea nebunești care 
se fac aici? Spune-le la băieți să nu-i mai siluiască pe acești 
sărmani”. Mai marele însă a zis că el nu poate face nimic, că 
„sărmanii” (în limbajul lor „opuscenaie” – decăzuți) singuri se 
cer, nu-i violează nimeni.

 Episcopul Varnava Beliaev (un ascet rus de la începutul 
secolului XX), în tratatul său „Bazele artei sfințeniei”, crede 
că diavolul pur și simplu ispitește pe fiecare cu ceea ce are 
la îndemână. De aceea, homosexualitatea apare ca patimă, 
nu ca alternativă, în comunitățile de bărbați amintite de tine, 
pușcării, armată sau chiar mănăstiri. Părinții pustiei știau asta, 
de aceea Sf. Vasile cel Mare în Regulile sale nu recomanda 
ca frații să-și strângă mâinile când se salută. Asta nu pentru 
că ei ar fi homosexuali, ci tocmai pentru că diavolul poate trezi 
această patimă chiar și în cei care niciodată nu au simțit-o 
și chiar au avut oroare de ea. Iar dacă ar fi să amintim și de 
Sfântul Nil Izvorâtorul de mir de la Athos, acesta poate să 
pară un adevărat obsedat prin felul în care prezintă pericolul 
primirii tinerilor fără barbă în mănăstiri. Sfântul Nil compară 
intrarea unui tânăr imberb în obște cu un jăratec căzut pe o 
rochie nouă. Totuși, chiar și aceste precauții panicoase îm-
potriva tinerilor nu ne pot face să credem că tot Athosul era 
plin de homosexuali, ci doar confirmă ipoteza că patima își 
face obiect sexual din ceea ce are la îndemână.

 Episcopul Varnava spune că pe pustnicii care trăiesc în 
singurătate, pentru că nu au nicio ființă prin apropiere, diavolul 
nu-i mai ispitește cu pofta pentru altcineva, ci cu pofta pentru 
ei înșiși, cu malahia, onanismul. El crede că monahul pomenit 
în Patericul Egiptean, care a chemat asinii sălbatici ca să-i 
ducă pe bătrâni la Sf. Antonie și pe care ei l-au lăudat pentru 
sfințenia lui, când au ajuns la marele avva, ar fi căzut anume 
în acest păcat. Vezi că, pe când vorbeau ei cu Sf. Antonie, 
acesta a prins a se tângui și a zis: „Mare stâlp al Bisericii a 
căzut acum”. Iar ei, la întoarcere, trecând pe la acel călugăr, 
l-au găsit plângând pe rogojină. Părinții spun că în acest păcat 
ascetul poate să cadă numai pentru mândrie și judecare. De 
aceea, eu sunt foarte atent în a judeca astfel de păcate, la 
ce îndemn și pe alții, ca să nu ne trezim într-o zi cu patimile 
acestea pe capul nostru.

 Prin urmare, cei care cunosc ascetica ortodoxă și au 
ajuns la niște măsuri duhovnicești, știu că nu există om care 
să nu aibă „accese” de homosexualitate, pedofilie sau orice 
altceva. Asta nu pentru că el ar avea acestea înrădăcinate 
în firea sa, ci pentru că diavolul ispitește cu absolut orice 
pe cel care duce lupta castității pentru Hristos. Parcă Isaac 
Sirul spunea că „cel ce nu are gânduri întinate, înseamnă 
că săvârșește păcatul cu fapta”. Este altceva dacă omul, din 
cauza grosolăniei patimilor sale, nu-și vede aceste porniri 
josnice, pe care și le imputau până și cei mai străluciți asceți 
ai creștinătății. Dacă am fi curați cu adevărat, am vedea că 
nu suntem feriți nici noi de ele.

3) Homosexualii sunt de mai „multe feluri”: homosexu-
ali bisexuali (adică, în limbajul lor, cei activi), care pot fi și 
familiști (dar nu simt aceeași plăcere ca și cu un bărbat), și 
homosexualii care nu se culcă cu o femeie (adică, în limbajul 
lor, cei pasivi)?

 Se pare că homosexuali pasivi sunt numai impotenții, 
acesta e și motivul pentru care nu se culcă cu femei. Chiar 
am dat cândva, din întâmplare, peste un anunț într-un ziar 
din Chișinău: „Bărbat plăcut la înfățișare, 40 de ani, caut pri-
etenia unui bărbat în vederea relațiilor sexuale. Sunt pasiv, 
impotent total”. Acest „impotent total” am înțeles că este un 
calificativ pentru homosexualul pasiv, o „virtute”. Mi se pare 

plauzibilă această ipoteză, pentru că, de regulă, perechile de 
homosexuali sunt și una și alta amândoi. Nu este adevărat 
că homosexualii căsătoriți nu îndeplinesc și rolul femeii în 
relațiile lor cu bărbații.

 Odată, pe când încă nu aveam nicio treabă cu Biserica, 
am fost acostat de un homosexual. Mă întorceam de unde-
va noaptea pe o stradă lăturalnică din Chișinău. Era trecut 
de miezul nopții, deci troleele nu mai circulau. Nu știu de 
unde, s-a apropiat de mine un bărbat de vreo 30 de ani și 
mi-a cerut voie să mă însoțească. Eu n-am bănuit nimic în 
propunerea lui, credeam că pur și simplu merge în aceeași 
direcție și de ce să nu mai omorâm vremea vorbind, că era 
cam un kilometru de mers. Din vorbă în vorbă, i-am zis că 
am făcut liceul în România. Atunci acesta a început să laude 
România, că, de, acolo oamenii sunt mai emancipați, nu fac 
discriminări sexuale și că homosexualii acolo sunt văzuți mai 
bine, pe când în Chișinău iau bătaie de la băieți. Dar nici așa 
n-am înțeles unde bate, deși tema discuției mi se părea cam 
deșucheată. Într-un cuvânt, drumul acestui bărbat a „coincis” 
cu al meu atât de tare, încât m-a condus până la scară. Zic: 
„Bine, eu am ajuns”. Văd însă că el nu vrea să se despartă 
de mine, mă invită să mai stăm de vorbă. Zic în gândul meu, 
cine știe ce necaz are săracul om, hai să-l ascult, măcar așa 
se va ușura. Aveam acest defect scriitoricesc de a asculta 
necazurile oamenilor. Chiar în fața blocului era un parc total 
neluminat. Acesta mă invită să stăm de vorbă pe o bancă. 
În Chișinău nu e glumă să intri noaptea într-un parc cu un 
om necunoscut, au fost atâtea cazuri de omor și bătăi în 
parcuri. Primul meu gând a fost că mă bănuiește că am bani 
la mine și vrea să-mi dea în cap ca să mi-i ia. L-am măsurat 
bine și mi-a părut că aș putea să-l dau jos dacă „se mișcă”, 
așa că l-am însoțit fără frică, deși cu multă precauție, că mă 
gândeam să nu aibă cuțit. Mai în scurt, nici prin cap nu mi-a 
trecut adevăratul motiv pentru care m-a invitat. Când am 
ajuns pe bancă, acesta îmi zice cu glas rugător: „Ai înțeles 
ce vreau să te rog?” Zic: „N-am înțeles”. „Cum, chiar nu ai 
înțeles?” Și-mi zice. Bineînțeles că acesta voia de la mine 
serviciile unui bărbat, nu ale unei femei. Eu am hotărât să 
nu-l refuz cu agresivitate, ci să profit de ocazie ca să aflu 
ceva despre viața homosexualilor, că nu mai vorbisem până 
atunci cu un homosexual. L-am întrebat ce viață duce, dacă 
are un „prieten”. Mi-a zis că a absolvit Conservatorul și că 
e căsătorit. 

 Așa că, îmi dau seama că homosexualii căsătoriți sunt 
homosexuali anume pentru faptul că le place să o facă și pe 
„femeia”. De aceea, au dreptate sovieticii când numesc homo-
sexuali doar pe pasivi, deoarece cei care folosesc doar uneori 
un bărbat ca și pe o femeie se fac într-o ureche, pentru că îi 
atrage în bărbat doar partea lor feminină, ca să zic așa. 

 Cei mai mulți homosexuali cred că sunt oamenii care caută 
să-și depășească limitele, care nu sunt de acord cu realitatea 
în care trăiesc. Plictisiți de relațiile sexuale firești, acești oameni 
intuiesc că firea noastră trebuie să aibă vreo spărtură în afară, 
dar ei nu au avut descoperirea Dumnezeirii, ei nu știu că ade-
vărata depășire a firii se împlinește nu prin simpla evadare din 
normalitate, ci prin îmbrățișarea unor realități mai mărețe decât 
noi înșine, eliberatoare, veșnice. Homosexualii, ca și ucigașii, 
simt plăcerea monstruoasă a înfruntării lui Dumnezeu, a în-
fruntării Limitei. Sfântul Efrem Sirul crede că anume această 
plăcere a simțit-o Eva când a încălcat porunca. Aceasta este 
alternativa demonică a trăirii harice. Dacă Dumnezeu nu i-ar fi 
lăsat diavolului și puterea de a imita trăirea harică, mântuirea ar fi 
fost pur și simplu o fatalitate. Omul nu poate trăi fără plăcere, de 
aceea trebuie să știm că și păcatul, mai ales păcatele grozave, 
procură o stare mai presus de fire. Vezi că și asceții, pentru a 
ajunge la bucuria harică, rabdă multă durere. Așa și păcătoșii 
rabdă foarte multă suferință pentru a simți bucuria contrafăcută 
pe care o împrăștie diavolul. Sunt convins că marea majoritate 
a acestor oameni, dacă s-ar încredința că asceza le poate 
aduce o stare infinit mai înălțătoare decât păcatul, ar îmbrățișa 
asceza. Hristos, Care știe firea noastră, anume așa îi seduce 
pe marii păcătoși: „Acolo unde s-a înmulțit păcatul, va prisosi 
harul”. De aceea, noi nu ne mirăm că Maria Egipteanca, pros-
tituata nesăbuită de altă dată, a fugit în pustie de îndată ce s-a 
atins harul de inima ei. Ea avea termen de comparație, ea știa 
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ce înseamnă plăcerea, și când a simțit această plăcere nouă a 
harului, a fugit în pustietăți, de frică să n-o piardă. Așa cum cel 
ce a găsit o comoară într-o țarină vinde tot și cumpără țarina 
aceea, așa păcătosul care simte măcar o dată harul, leapădă 
ca pe niște obiele asudate plăcerile lui de mai înainte.

 Homosexualitatea este un exces ca și drogurile, ca și 
plăcerea de a ucide, ca și moda, ca și beția. Toate sunt anor-
male, toate sunt păcate, toate îndepărtează de Dumnezeu și 
de bunul mers al lucrurilor. Ca să-i înțelegem pe homosexuali 
trebuie să-i privim anume prin această prismă. Noi nu ne 
uităm la lume cu ochii moralei: a te culca cu o femeie este 
moral, iar altminteri este imoral. Nu. Noi ne uităm la lume cu 
ochii lui Hristos, Care voiește ca niciunul dintre oameni să 
nu piară. Creștinismul nu este o religie a moralității, a bune-
lor maniere. Nu vezi că avem Sfinți nebuni pentru Hristos? 
Parcă Sfântul Andrei nu-și făcea nevoile în fața trecătorilor 
și lua bătaie pentru asta? Creștinismul nu împarte păcatele 
în grave și mai puțin grave, aceasta e o greșală a romano-ca -
tolicilor. Pentru noi, păcatul e o chestiune individuală, ca și 
relația cu Dumnezeu și, deci, se judecă în funcție de per-
soană și de împrejurări. Adică, toate păcatele de care nu ne 
pocăim sunt grave, chiar dacă ele pot părea neînsemnate 
și invers, toate păcatele pentru care am adus pocăință nu 
mai sunt grave, chiar dacă ele par și sunt îngrozitoare. Din 
acest punct de vedere, îmi e tot una homosexualitatea ca și 
fățărnicia vameșului, căci și una și alta mă poate pierde, dacă 
nu mă pocăiesc. Problema noastră nu este doar aceea de a 
înceta de a mai săvârși anumite fapte rele, ci transfigurarea 
totală a întregii noastre ființe. Noi trebuie să ne izbăvim de 
„trupul morții acesteia” în care ne aflăm, cum zice apostolul 
Pavel. Noi vom intra la nuntă cu sau fără haină de nuntă. 
Întotdeauna credeam că această haină de nuntă sunt faptele 
bune. Acum însă nu mai cred așa. Eu cred că haina aceasta 
este tocmai aceea despre care se cântă la Botez: „Câți în 
Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat!” Adică, 
dacă noi nu ne vom transfigura până la hristificare, dacă 
firea noastră nu va deveni deoființă cu cea a lui Hristos, a 
Omului adevărat, noi nu vom simți Împărăția Cerurilor. Zic 
nu că vom fi judecați, alungați, ci anume că nu o vom simți. 
Noi avem nevoie să ne îmbrăcăm în Hristos anume pentru 
a putea simți realitățile vieții viitoare care, veșnice fiind, nu 
vor putea fi simțite de mădularele trupului acestuia muritor. 
Numai Hristos poate să intre la cina Tatălui, așa că trebuie 
să devenim hristoși. Oare nu există aceste realități și acum 
și noi nu le vedem? Sfinții însă le văd, văd și lumina taborică 
și pe Hristos Însuși și alte lucruri minunate despre care ne 
vorbesc cărțile Părinților, pentru că s-au și îmbrăcat în Hristos, 
au ochii lui Hristos cu care văd ceea ce nu văd ochii noștri 
muritori. Sfântul Macarie Egipteanul vorbește chiar despre 
„mădularele sufletului” care sunt după chipul mădularelor 
trupului. Cu aceste mădulare ale sufletului săvârșim păcate 
sau virtuți și astfel ni le „dezvoltăm”. Sufletul însă, de vreme 
ce-l pregătim pentru veșnicie, poate rămâne ciung pentru 
realitățile de acolo, dacă nu săvârșim virtuți. Ne putem duce 
în căruț acolo, fără mâini, fără picioare, fără ochi, fără nas. 
Părintele Rafail Noica compară viața noastră pământească cu 
o a doua gestație (găsim această comparație și la Grigore cel 
Mare și la Macarie Egipteanul). Așa cum în pântecele mamei 
ne creșteau mădularele trupului: gura, mâinile, picioarele, cu 
toate că acolo, în pântece, ele nu ne foloseau la nimic, dar 
noi aveam nevoie de ele după naștere, așa acum trebuie să 
ne crească mădularele sufletului, chiar dacă ni se pare că 
nu-și au nicio întrebuințare pentru viața aceasta. 

 Acum, din prisma acestei teologii, pe care o vei găsi 
desfășurată atât de frumos la Nicolae Cabasila în „Viața 
în Hristos”, să vedem dacă un curvar obișnuit e mai breaz 
decât un homosexual. Dar parcă un malaheu, un hoț sau un 
clevetitor poate să semene cu Hristos?

 De regulă, oamenii cred că au rezolvat soarta homosexu-
alilor, făcând trimitere la arderea Sodomei. Dumnezeu i-a ars, 
înseamnă că e cel mai mare păcat. Dar parcă Mariam, sora lui 
Moise, pentru homosexualitate a fost pedepsită cu lepră sau 
pentru simpla bârfă (Numeri 12, 1-10)? Parcă Nadab și Abiud 
pentru homosexualitate au fost arși cu foc sau pentru că s-au 
jucat cu tămâia pentru jertfă fără să aibă voie (Lev. 10, 1-2)? 

Dar oare pe Anania și pe femeia lui, Safira, pentru homosexu-
alitate i-a pedepsit Dumnezeu cu moarte imediată sau pentru 
zgârcenie (Fapte 5, 1-10)? Anania și soția lui n-au făcut decât 
să-și rețină o mică parte din banii dobândiți de pe urma vinderii 
propriei țarini, deși îi făgăduiseră Bisericii. Dacă Dumnezeu ar 
pedepsi cu aceeași pedeapsă pe preoții care iau banii Bisericii, 
pe care nici nu i-au pus acolo, cred că nu ar ajunge preoți vii ca 
să-i îngroape pe cei morți. Dar moartea nu-i va ocoli nicidecum 
nici pe aceștia, că Dumnezeu nu nedreptățește pe nimeni. Aceia 
au fost pedepsiți demonstrativ, după cum tâlcuiește Sfântul Ioan 
Gură de Aur, ca și Cain, ca și Ham, ca și Onan, că Dumnezeu 
a curmat în acest chip orice fel nou de răutate apărută în lume. 
Toate aceste răutăți sunt vrednice de moarte și de chinurile 
veșnice, toate își iau în ele însele pedeapsa cuvenită.

 Toți suntem bolnavi: și homosexualii, și curvarii ordinari, și 
bârfitorii. Toți avem nevoie de îndreptare. Iar dacă homosexu-
alitatea este mai grozavă, asta nu înseamnă că Hristos o iartă 
mai greu decât clevetirea, să zicem. Nu. Hristos iartă toate 
păcatele îndată ce păcătosul zice „iartă-mă”. Fiul cel curvar, 
când s-a întors, nici n-a fost lăsat să-și termine cuvântul de 
iertare, că tatăl i-a și pus inelul în deget și a poruncit să se 
taie vițelul pentru el. Îmi pare că Sfântul Grigore Sinaitul, vor-
bind despre rugăciunea lui Iisus, zice că, la fiecare rugăciune 
„Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul”, 
pe care călugărul, creștinul trebuie să o rostească neîncetat, 
Hristos răspunde: „Iertate sunt păcatele tale, fiule”. 

 Problema este alta, anume cât se va menține păcătosul 
în starea de pocăință. Și, iată, din acest punct de vedere, 
păcatele trupești, fie că este homosexualitate, fie curvie or-
dinară, sunt foarte greu de învins. Nu că Hristos le iartă mai 
greu decât pe celelalte, ci pentru că ele lucrează monstruos 
în trupul și sufletul păcătosului, îndemnându-l să se întoarcă 
la ele. Aceste păcate au rănit firea mai tare decât altele și 
sângerarea este mai prelungă, dar și răsplata celor ce o rabdă 
e mai mare, așa a zis Hristos, iubitorul de oameni. Păcatele 
acestea împotmolesc firea ca într-o mlaștină, din care, pur 
și simplu, e mai greu să te smulgi decât din alte păcate. 
Și mai grea devine smulgerea din această mlaștină atunci 
când ceilalți creștini, care se cred mai sfinți, îi condamnă pe 
păcătoși. David spune într-un psalm: „Doamne, căci pe cei 
pe care Tu i-ai bătut, ei au adăugat bătăi asupra lor”. Așa 
am ajuns în situația jenantă de a apăra homosexualii de 
agresivitatea dobermanică a credincioșilor noștri. Atunci când 
Hristos, prin gura lui Pavel, ne spune să purtăm neputințele 
unii altora, nu menționează că noi trebuie să-i sprijinim numai 
pe cei care în ochii noștri au păcate mai mici, ci pe toți, deci și 
pe homosexuali. Și atunci când spune „nu judeca”, nu spune 
că avem „dezlegare” să-i judecăm pe homosexuali. 

 Noi nu suntem nici inchizitori, nici naziști ca să osândim 
homosexualii mai mult decât pe alții. Concepțiile acestea 
puritaniste nu sunt proprii Ortodoxiei, ele ne-au venit din altă 
parte. Noi nu suntem moraliști, noi suntem iubitori de oameni. 
Noi nu mustrăm pe alții, noi purtăm neputințele împreună. Noi 
am fost lăsați în lume ca să fim prieteni celor de care s-au 
lepădat toți prietenii, mângâietori celor străini și însingurați, 
ascultători celor neascultați și alungați. Într-un cuvânt, ca să 
fim „toate tuturor”, cum spune Apostolul Pavel, ca măcar pe 
cineva să mântuim. 

 În multe rugăciuni Dumnezeu este numit „mult-milosârd”. 
Puțini români știu ce înseamnă acest cuvânt, pentru că este 
slavonesc. Milosârd provine de la cuvintele „milosti” – milă 
și „serdte” – inimă, (miloserdnai), adică „cel cu inimă miloa-
să”, cu inimă mult miloasă. Pe mine mă înduioșează acest 
cuvânt, mai ales când i-L spun lui Dumnezeu. Dumnezeu 
are multe însușiri, e și drept, și atotputernic, și atotștiutor, dar 
niciuna dintre ele nu mă copleșește atât de mult ca gândul 
că Dumnezeu are o inimă miloasă. De aceea nici eu nu mai 
pot să mă uit la păcatele oamenilor, fie că sunt homosexuali, 
fie ucigași, fie orice altceva, decât cu inimă miloasă. Pentru 
că vreau să-L înțeleg pe Dumnezeu.

Ierodiacon Savatie Baștovoi, 
http://savatie.trei.ro/

Nota noastră: Schimbarea este posibilă. Există speranță 
și vindecare pentru homosexuali. Mai multe detalii pe: www.
homosexualitate.ro 
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27 ianuarie – aducerea moaştelor Sf. Ier. 
Ioan Gură de aur; Sf. Marciana împărăteasa 
– Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea 
orbului din Ierihon) – Sf. Ev. luca 18, 35-43

– a Sfântului: Sf. Ev. Ioan: 10, 9-16 –

Doamne, să văd!

Aşa cum am aflat din troparul Naşterii Domnului, cei 
ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine 
lui Hristos Domnul: Soarele Dreptăţii, căci „Dumnezeu 
este Soarele Dreptăţii, aşa cum este scris, Cel Care le 
luminează pe toate cu razele bunătăţii Sale. Sufletul 
fiecărui om, pe măsura dispoziţiei sale, devine sau 
ceară, arătându-l iubitor de Dumnezeu, sau tină, des-
coperindu-l iubitor de cele materiale. Aşadar, precum 
pământul se usucă prin firea lui de la soare, la fel şi orice 
suflet iubitor de lume şi de cele pământeşti, în timp ce 
este povăţuit de Dumnezeu, se învârtoşează precum 
tina, deoarece refuză cuvintele Lui şi merge singur spre 
pierzare. Sufletul iubitor de Dumnezeu însă se întinde 
precum ceara şi primeşte înăuntrul lui trăsăturile şi 
însuşirile sensurilor dumnezeieşti, devine sălaş al lui 
Dumnezeu în Duhul Sfânt. Soarele material este văzut, 
dar nu vede, pe când Soarele spiritual este văzut de 
către cei vrednici, dar şi ia seama la toţi, şi mai ales la cei 
care-L privesc” (Gherman al II-lea, patriarhul Constan-
tinopolului, Omilie la Duminica a XIV-a din Evanghelia 
Sfântului Luca, Predici ale Sfinţilor Părinţi la Duminicile 
de peste an, Ed. Egumeniţa şi Cartea Ortodoxă, 2009, 
p. 356). Mântuitorul Hristos este lumină, strălucire, „Eu 
sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla 
în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (In. 8, 12) pentru 
sufletele acelora care se luptă pentru curăţirea vieţii, 
pe când întunericul este ignoranţă şi păcat, iar cei ce 
refuză lumina, îl refuză pe Dumnezeu, ei sunt cei care 
„au iubit întunericul mai mult decât Lumina. Căci faptele 
lor erau rele. Că oricine face rele urăşte Lumina şi nu 
vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească” 
(In. 3, 19-20). 

Sfântul Cuvios Marcu Ascetul vorbeşte despre cei 

trei uriaşi ai vrăjmaşilor spirituali, adică ai diavolului, 
care întunecă sufletul şi anume: „neştiinţa, maica tuturor 
relelor; uitarea, sora împreună lucrătoare şi slujitoarea 
ei; şi nepăsarea trândavă, care ţese veşmântul şi aco-
perământul norului negru aşezat peste suflet şi care 
le sprijineşte pe amândouă, le întăreşte, le susţine şi 
sădeşte în sufletul cel fără grijă răul înrădăcinat şi stator-
nic”. Împotriva acestor trei mari păcate trebuie să luptăm 
prin „amintirea cea prea bună, cea după Dumnezeu, 
socotind totdeauna „câte sunt adevărate, câte sunt de 
cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt cu 
nume bun, fie că e virtute, fie că e laudă” (Filipeni 4, 8), 
vei alunga de la tine uitarea atotpăcătoasă; prin cunoş-
tinţa luminată şi cerească vei nimici neştiinţa pierzătoare 
a întunericului; iar prin râvna atotvirtuoasă şi prea bună, 
vei scoate afară nepăsarea trândavă, care lucrează în 
suflet păcatul necredinţei în Dumnezeu, înrădăcinat 
acolo. De vei câştiga aceste virtuţi, nu prin simpla vo-
inţă a ta, ci cu puterea lui Dumnezeu şi cu conlucrarea 
Duhului Sfânt, prin multă atenţie şi rugăciune, vei putea 
să te izbăveşti de cei trei uriaşi mai înainte pomeniţi ai 
celui viclean” (Sf. Marcu Ascetul, Epistolă către Nicolae 
monahul, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, FR. I, 
Sibiu, 1947, pp. 326-327). 

Orbul de care ne istoriseşte Sf. Evanghelie, auzind 
că trece Iisus Nazarineanul, despre minunile Căruia 
auzise multe, strigă din toate puterile: „Iisuse, Fiul lui 
David, fie-Ţi milă de mine!”. Deci el nu-L numeşte pe 
Domnul, Iisuse Nazarinene, ci Iisuse Fiul lui David, 
deoarece el crede că Domnul este Mesia, odrasla care 
S-a născut după trup din neamul lui David, aşa cum 
anunţaseră Legea şi Profeţii despre Hristos. Domnul îl 
întreabă ce doreşte, ca nu cumva să creadă că orbul 
voia să primească altceva decât tămăduirea. De aseme-
nea, el ştie cui I se adresează, deoarece el nu I-a zis: 
„Roagă-te pentru mine”, sau „Cere de la Dumnezeu”, 

„În vremea aceea pe când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, auzind el mulţi-
mea care trecea, întreba ce e aceasta. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul 
lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule 
al lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce 
voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi 
mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu.”

„Zis-a Domnul: Eu sunt uşa; dacă va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi, şi păşune va 
afla. Furul nu vine decât să fure, să junghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele să aibă viaţă, şi s-o aibă din 
belşug. Eu sunt păstorul cel bun; păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale. Iar cel plătit, care nu este păstor 
şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge, iar lupul răpeşte şi risipeşte oile. Cel plătit 
fuge, pentru că este plătit şi nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ele Mă cunosc 
pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl; şi Eu îmi dau viaţa pentru oile Mele. Mai am 
şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o 
turmă şi un păstor.”
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Duminică, 20 ianuarie: Studiu biblic – Evanghelia după 
Marcu, cap. 4.
27 ianuarie: Acatistul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie 
și Ioan.

INFO: 0768.35.76.75.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Tâmplarul... 
(o poveste cu tâlc)

Vise ucise

Doi fraţi care trăiau în gospodării alăturate au avut un 
conflict. A început cu o mică neînţelegere şi a luat amploare 
până când s-a produs dezbinare între cei doi. Totul a cul-
minat cu un schimb de cuvinte dure, urmate de săptămâni 
de linişte… Într-o dimineaţă, cineva a bătut la uşa fratelui 
mai mare. Când a deschis uşa a văzut un bărbat cu unelte 
de tâmplărie.

„Caut de lucru pentru câteva zile, a zis străinul. Poate 
aveţi nevoie de mici reparaţii aici, în gospodărie, eu v-aş 
putea ajuta”.

„Da, a zis fratele mai mare. Am ceva de lucru pentru 
dumneata. Vezi acolo, pe partea cealaltă a râului, locuieşte 
vecinul meu. Mă rog, de fapt este fratele meu mai mic. Vreau 
să construiesc un gard de doi metri înălţime, nu vreau să-l 
mai văd. Eu plec la câmp, la treburile mele, dar aş vrea ca 
până mă întorc diseară, dacă se poate, să fie gata”. 

Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind, bătând cuie. 
Aproape de asfinţit, când s-a întors de la câmp fratele mai 
mare, tâmplarul tocmai terminase treaba. Uimit de ceea ce 
vede, fermierul a făcut ochii mari şi a rămas cu gura căscată. 
Nu era deloc un gard de doi metri. În locul lui era un pod 
care lega cele două gospodării peste râu.

Tocmai în acel moment vecinul lui, fratele cel mic, venea 
dinspre casa lui şi, copleşit de ceea ce vedea, şi-a îmbrăţişat 
fratele mai mare şi i-a spus:

„Eşti un om deosebit, să te gândeşti tu să construieşti 
un pod aşa de frumos după tot ce ţi-am spus şi ţi-am făcut! 
Iartă-mă, frate!” 

Şi s-au iertat. 
Tâmplarul, văzându-şi treaba terminată, începu să-şi 

adune uneltele ca să plece întru ale sale.
„Aşteaptă, stai, i-a zis fratele cel mare. Mai stai câteva 

zile. Am mult de lucru pentru dumneata”. 
 „Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, dar mai 

am multe poduri de construit…” 

 „OAMENII CONSTRUIESC PREA MULTE ZIDURI ȘI 
PREA PUȚINE PODURI.” (Isaac Newton)

http://poruncaiubirii.agaton.ro

Nu ştiu de ce nimeni nu strigă
când visele sunt ucise,
nimeni nu face nimic să le lase să trăiască,
să zboare, să se înalţe liber la soare.

Zămislite timid,
nici nu se-nfiripă prea bine
şi sunt zdrobite, călcate-n picioare,
şi nu ştiu de ce, nu ştiu de ce asta nu doare.

În locul lor rămâne un gol,
şi-un suflet pustiu,
ce-şi caută drumul
şi-ar vrea să mai aibă un vis, numai unul…

Nu ştiu de ce 
nimeni nu strigă
când visele sunt ucise.
O să vină o zi când nu mai sunt vise.

Dana Dănăcică, 
agero-stuttgart.de

de Alexandru Rahoveanu

ci el cere Domnului zicând: „Miluieşte-mă”, ceea ce în-
seamnă că el ştia exact că este Fiul lui Dumnezeu care 
va veni în lume. Că orbul a avut credinţă se vede şi din 
răspunsul Domnului care îi zice: „Vezi! Credinţa ta te-a 
mântuit”, ceea ce arată că minunea s-a săvârşit prin 
împreună lucrarea orbului cu Hristos Domnul. Glasul 
Domnului devine lumină pentru orb, pentru că era glasul 
Luminii, prin Cuvântul dătător de lumină. După primirea 
binefacerii, el Îl urmează pe Domnul, preamărindu-L 
şi lăudându-L, ceea ce arată recunoştinţa lui pentru 
primirea darului. 

Astfel, orbul arată răbdare şi stăruinţă în rugăciune 
înainte de a primi darul şi apoi mulţumire şi recunoş-
tinţă, cu alte cuvinte, el dobândeşte pe lângă lumina 
simţitoare şi lumina duhovnicească. Să căutăm şi noi 
această Lumină şi vedere duhovnicească prin viaţa şi 
faptele noastre, al cărei început îl constituie teama cea 
sfântă faţă de Dumnezeu, căci dacă: „Feciorul cinsteşte 
pe tatăl său şi sluga se teme de stăpânul său; şi dacă 
Eu sunt Părinte, unde este cinstea ce trebuie să-Mi 
daţi? Şi dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?, 
zice Domnul Savaot” (Maleahi 1, 6).

Părintele Gheorghe Ionașcu


