
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „pricina tuturor relelor din lume 
provine din principiul pe care îl punem la temelia educaţiei copiilor 
noştri” . El acuză lipsa de grijă a tatălui pentru orânduirea vieţii şi 
formarea caracterului copilului, în favoarea hainelor luxoase, cusute 
cu fire de aur. 

Astfel, îl învaţă pe cel curat, cu lucruri care îi murdăresc sufletul 
pur. „Copilul n-are nevoie de aur, ci de un bun şi priceput pedagog 
care să-l formeze” . 

În ceea ce priveşte aspectul fizic, se face apel la versetul biblic: „E 
o ruşine pentru un bărbat dacă lasă să-i crească părul” (I Cor. 11, 14), 
arătând prin această practică faptul că „slăbănogeşti pe copil şi mole-
şeşti tăria firii lui”.  Podoabele sunt obiecte care nu ajută la formarea 
tinerilor, chiar şi fetele ar trebui să se ferească de aceste lucruri care 
aduc pierzare.

Cea mai mare greşeală a părinţilor este aceea că nu mai vorbesc 
copiilor lor despre preceptele morale, despre feciorie, curăţia trupească 
şi sufletească, nu îi sfătuiesc să dispreţuiască averile şi măririle, nu mai 
cunosc niciuna din poruncile vestite de Scripturi, care ar lucra la zidirea 
sufletească a acestora.

În vremea noastră, copiii sunt instruiţi în meserii, în arte, în ştiinţe, 
în oratorie, însă niciunul nu se interesează să educe sufletul copilului. 
Sf. Ioan Gură de Aur recomandă rugăciunea cu lacrimi pentru ca „să 
daţi copiilor voştri o bună educaţie”. Pentru păcatele pe care şi le 
recunoaşte oricine ni se recomandă să născocim o iertare: „creşterea 
unui atlet pentru Hristos” , care ar fi benefică pentru noi, dar şi pentru 
sufletul tânăr care primeşte cuvintele lucrătoare ale Scripturii. De 
la vârsta cea fragedă, copilul trebuie să afle învăţăturile cele bune 
pentru că acum se vor întipări în sufletul său şi nimeni nu va putea 
să i le desprindă, fiindcă acestea „se întăresc ca şi sigiliul aplicat pe 
ceară” . Copilul – când este mic – se teme, are respect faţă de pă-
rinţi, cuvintele lor fiind ascultate şi urmate cu sfinţenie. Superioritatea 
aceasta trebuie utilizată cu tact, căci prin educaţia copilului, fiecare 
lucrează pentru el însuşi.

Mâinile dibace ale pictorilor sau ale sculptorilor dau naştere unor 
opere de valoare, aşa şi părinţii trebuie să facă din fiii lor „icoane ale 
lui Dumnezeu” şi de aceea e necesar să întrebuinţeze tot timpul liber 
„spre a sculpta statui minunate lui Dumnezeu” . Acest lucru este posibil 
dacă ţinem cont de darul natural al copilului pentru a-l dezvolta, dar şi de 
defecte, pentru a le îndrepta. Trebuie să alungăm din sufletul lor gândul 
desfrânării, deoarece dragostea trupească tulbură sufletele tinerilor. El 
trebuie învăţat să fie cumpătat, să privegheze, să se roage cu stăruinţă 
şi să facă semnul crucii când spune sau face ceva. „Părintele este ca 
un împărat care are sub stăpânirea sa un oraş: sufletul copilului” . 

Viaţa fără legi este grozav de tulburată şi de aceea tinerii trebuie să 
cunoască ceea ce e bine şi ceea ce e rău, ce e permis şi ce nu să facă. 
La vârsta copilăriei primesc cu uşurinţă toate legile, fapt pentru care se 
recomandă acum lucrul (semănarea cuvântului). Sfântul Ioan Gură de 
Aur realizează o comparaţie plastică a formării unui copil asemeni con-
strucţiei unui oraş. El vorbeşte despre porţi şi metereze, adică despre 
cele patru simţuri, considerând întregul trup ca un zid pentru apărarea 
construcţiei. Porţile lui sunt: ochii, limba, auzul, mirosul, pipăitul. Prin 
aceste porţi intră şi ies cetăţenii acestui oraş, cu alte cuvinte, prin aceste 
porţi gândurile corup sau desăvârşesc sufletul copilului.

Limba trebuie să aibă zăvoare de aur, să fie străjuită necontenit 
cu toate măsurile necesare. Cuvintele cuviincioase şi evlavioase să 
se audă mereu pe buzele copilului, să nu urască pe nimeni, să nu 
hulească, să nu înjure şi să nu se bată. Călcarea legii cere pedeapsă, 
mai ales în atitudinea părintelui, care trebuie să fie aspră şi severă 
pentru a nu arăta îngăduinţă, pentru că acesta este semnul ce distruge 
toată construcţia de până acum, iar cuvintele de mustrare să fie ustu-
rătoare. Altă dată se poate proceda şi cu vorbe măgulitoare prin care 
să trezească în suflete ambiţia, fie de a depăşi pe cel dat ca exemplu, 
fie pentru a obţine răsplata. Ogorul sufletesc al copilului trebuie lucrat, 
căci altfel el nu va rodi decât „spini şi pălămidă”, adică păcate. Bătaia 
nu este calea eficientă, deoarece copilul se poate obişnui cu ea şi se 
va depărta în continuare de cuvintele părinteşti. Dimpotrivă, „să se 
teamă de dreptate, dar să n-o primească. Să fie mişcat biciul, dar să 
nu cadă pe spatele copilului”. 

Copilul trebuie să înveţe de mic să fie îngăduitor şi bun cu oamenii, 
iar dacă nu va asculta învăţătura şi va insulta pe servitor sau pe oricine 
se va afla în preajma lui, va trebui aplicată pedeapsa. Deprinderile se 
formează în copilărie şi sunt foarte greu de schimbat pe parcurs, fapt 
pentru care îndepărtarea cuvintelor urâte, de hulă, de insultă, de cle-
veteală, este necesară. Sfântul Ioan Gură de Aur garantează rezultate 
bune într-un timp relativ scurt, dacă la educaţie vor participa cu grad 
mare de implicare toţi cei care se află în mediul copilului şi astfel „buna 
lui deprindere se va preface într-o a doua natură”.  

urmare în pagina 4
Prof. Steluţa Geică

Sfântul Ioan Gură de Aur despre creșterea copiilor

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

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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CelĂlAlt… CA ICoAnĂ

Pocăinţa fiului risipitor – Întoarcerea la Dumnezeu!

Fiecare dintre noi, oamenii, venim în această lume, în această 
ţară depărtată de Dumnezeu, deşi Dumnezeu este pretutindeni, 
„Care pretutindeni eşti” – spunem noi în Rugăciunea adresată 
Duhului Sfânt „Împărate Ceresc”, dar păcatul ne depărtează 
ne El, ne ascunde de la faţa Lui, căci ştim că am ajuns aici prin 
alungarea din Rai, deci venim cu o anumită moştenire de care 
suntem sau nu conştienţi. Şi fiindcă „ni se cuvine”, o cheltuim 
în fel şi chip, bucurându-ne de desmierdările pe care ni le oferă 
această lume, care, de cele mai multe ori, ne face să devenim 
simple marionete, în care ni se pare că avem rolul principal, că 
suntem în centrul atenţiei, că am vrea să rămânem într-o continuă 
desfătare, dar cum nimic nu este veşnic pe pământ, deşi suntem 
atât de prinşi în hăţişul problemelor zilnice, care cer cu gravitate 
rezolvarea noastră, fără de care chiar universul nu s-ar putea 
mişca şi numai când vedem că vreo cunoştinţă, prieten sau rudă 
pleacă dintre noi, ne face şi pe noi să reflectăm o clipă la viaţa 
efemeră, dar ne întoarcem iarăşi la ale noastre, căci viaţa merge 
înainte şi clipa trebuie trăită „chiar la maximum”, dacă se poate, 
şi aşa moştenirea primită se împuţinează, puterile ne părăsesc, 
datorită foametei şi setei de împlinire, care există în patimile ce 
ne stăpânesc, ajungem să ducem o viaţă trăită doar la nivelul 
biologicului, care nu ne deosebeşte cu nimic de celelalte făpturi, 
dorim chiar să ne săturăm şi noi cu ceea ce se satură cele necu-
vântătoare. Iată-ne însă că începem să ajungem în lipsă. 

Dar cercetarea harului lui Dumnezeu, care nu ne părăseşte 
nicio clipă, dar pe care nu l-am sesizat când mai aveam moştenire 
de cheltuit, ne face să ne venim în fire, să ne dăm seama că am 
venit de undeva, de la Dumnezeu şi că la Dumnezeu mergem, 
că ne-am cheltuit viaţa şi tinereţea în păcate sau, mai bine zis, 
departe de Dumnezeu şi de casa Sa, Biserica. Vieţile părinţilor 
din pustie istorisesc astfel: „Spuneau despre avva Apollo de la 
Sketis că era cioban necioplit. Văzând odată pe câmp o femeie 
cu un prunc în pântece, şi-a zis, împins de diavol: „Vreau să văd 
cum stă pruncul în pântece”. A spintecat femeia şi a văzut pruncul. 
Dar îndată l-a durut inima şi, străpuns până la lacrimi, s-a dus 
la Sketis şi a mărturisit părinţilor ce făcuse. Acolo i-a auzit cum 
cântau: „Zilele anilor noştri, în durata lor, sunt şaptezeci de ani, iar 
de vor fi-n putere, optzeci de ani; iar ce e mai mult decât aceştia, 
trudă şi durere” (Ps. 89, 10-11). Le-a zis lor: „Eu am patruzeci 
de ani şi până acum n-am făcut nicio rugăciune. Acum însă, 
de voi mai trăi încă patruzeci de ani, nu voi înceta să mă rog lui 
Dumnezeu, ca să-mi ierte greşelile mele”. Într-adevăr, nu făcea 
niciun lucru cu mâna, ci se ruga mereu şi zicea: „Eu am greşit ca 
un om, Tu, ca Dumnezeu, curăţeşte-mă!”. Rugăciunea aceasta 
îi devenise grijă de căpătâi, ziua şi noaptea. Un frate care locuia 
cu dânsul îl auzea spunând: „Te-am supărat, Doamne, iartă-mă, 
ca să mă odihnesc puţin”. Şi a avut încredinţarea că Dumnezeu 
l-a iertat pentru toate greşelile, chiar şi pentru uciderea femeii. 
Numai de iertarea pentru uciderea copilului nu era încredinţat. 
Dar un bătrân i-a zis: „Dumnezeu te-a iertat şi pentru aceasta, 
dar te lasă în durere, pentru că-ţi foloseşte sufletului” (Patericul 
sau Apoftegmele Părinţilor din pustiu, trad., studii şi prezentări 
Cristian Bădiliţă, Ed. Polirom, 2007, pp. 92-93). 

Şi atunci, când devenim conştienţi de noi, ne stă înainte 
calea de întoarcere către Dumnezeu, al cărui exemplu ne este 
prezentat de Mântuitorul Hristos, prin pilda fiului risipitor din 
Sfânta Evanghelie. „Parabola ne dezvăluie timpul pocăinţei ca 
fiind întoarcerea omului din exil. Fiul risipitor, ni se spune, a ple-
cat într-o ţară îndepărtată, cheltuind toţi banii pe care îi avea. O 
ţară îndepărtată! Această definiţie a condiţiei noastre umane, pe 
care trebuie să ne-o asumăm şi să ne-o împropriem, atunci când 
începem să ne apropiem de Dumnezeu, este unică. Un om care 
nu a trecut niciodată prin această experienţă, fie ea chiar şi foarte 
scurtă, care nu a simţit niciodată că este înstrăinat de Dumnezeu 
şi de adevărata viaţă, nu va înţelege niciodată care este esenţa 
creştinismului. Şi acela care se simte perfect „acasă” în această 
lume şi în viaţa ei, care niciodată nu a fost atins de dorinţa după 
altă Realitate, nu va înţelege ce este pocăinţa. Pocăinţa este 
adesea identificată cu o înşiruire rece şi „obiectivă” a păcatelor 
şi a greşelilor, ca un act de pledoarie pentru vinovăţie în faţa unei 
acuzaţii juridice. Spovedania şi dezlegarea de păcate sunt privite 

ca fiind de natură juridică, dar ceva esenţial este omis, ceva fără 
de care nici spovedania şi nici dezlegarea de păcate nu au nicio 
semnificaţie sau putere reală. Acest „ceva” este chiar sentimentul 
de înstrăinare de Dumnezeu, de bucuria comuniunii harice cu El, 
de la adevărata viaţă creată şi dată de Dumnezeu. 

Este uşor, într-adevăr, să mă spovedesc că nu am postit în 
zilele rânduite, că nu mi-am făcut rugăciunile sau că m-am mâniat. 
Este un lucru diferit, totuşi, acela de a realiza dintr-o dată că am 
pângărit şi că mi-am pierdut frumuseţea sufletească, că sunt de-
parte de adevărata mea casă, de adevărata mea viaţă, şi că ceva 
preţios, curat şi frumos a fost rupt fără speranţă în structura intimă 
a existenţei mele. Aceasta şi numai aceasta este pocăinţa, dorinţa 
adâncă de a te reîntoarce, de a te înapoia, de a recăpăta căminul 
pierdut. Eu am primit de la Dumnezeu bogăţii minunate: întâi de 
toate viaţa şi posibilitatea de a mă bucura de ea, de a o umple 
de sens, de dragoste şi cunoaştere; apoi — în Botez — noua 
viaţă a lui Hristos Însuşi; darul Sfântului Duh, pacea şi bucuria 
împărăţiei veşnice. Am primit cunoaşterea lui Dumnezeu şi prin El 
cunoaşterea întregii Creaţii şi puterea de a fi Fiul lui Dumnezeu. 
Şi toate acestea le-am pierdut, toate acestea le risipesc în tot 
timpul, nu numai prin „păcatele” şi „greşelile” personale, ci prin 
păcatul păcatelor: îndepărtarea dragostei mele de la Dumnezeu, 
preferând „ţara îndepărtată” în locul minunatei Case a Tatălui. Dar 
Biserica este aici ca să-mi amintească de ceea ce am părăsit 
şi am pierdut. Şi aşa cum ea îmi reaminteşte, îmi amintesc şi 
eu: „De la părintească slava Ta depărtându-mă neînţelepţeşte”, 
spune Condacul acestei zile, „întru răutăţi am risipit bogăţia care 
mi-ai dat. Pentru aceasta glasul desfrânatului aduc Ţie: Greşit-am 
înaintea Ta, Părinte îndurate! Primeşte-mă pe mine, cel ce mă 
pocăiesc, şi mă fă ca pe unul din slujitorii Tăi”.

Şi atunci, când îmi amintesc, găsesc în mine dorinţa şi 
puterea de a mă reîntoarce; „...mă voi întoarce la Tatăl Meu 
plângând cu lacrimi: primeşte-mă ca pe unul din slujitorii Tăi” 
(Alexander Schmemann, Postul cel Mare, trad. Andreea Stroe 
şi Laurenţiu Constantin, Ed. Univers enciclopedic, Buc., 1995, 
pp. 21-23). 

Părintele Gheorghe Ionașcu

3 martie – Duminică – Sf. Mc. eutropie, Cleonic și Vasilisc – 
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„Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui 
împărăţie nu va avea sfârşit.” (art. 7 din Crez)

În general, sărbătorile sunt zilele importante din cursul anu-
lui bisericesc, care sunt închinate comemorării şi actualizării 
faptelor sau evenimentelor deosebite din istoria mântuirii şi a 
principalelor persoane sfinte. Însă această Duminică pe care 
Sfânta noastră Biserică ne-o pune înainte are în vedere un fapt 
viitor şi anume momentul Înfricoşătoarei Judecăţi de la sfâr-
şitul lumii, de aceea se şi numeşte Duminica Înfricoșătoarei 
Judecăţi, din care reiese şi sensul eshatologic pe care îl au 
sărbătorile, sens legat de aşteptarea, nădejdea şi anticiparea 
împlinirii făgăduinţei divine. Învăţătura noastră de credinţă ne 
spune că există două judecăţi, una imediat după moarte, aşa 
cum reiese din parabola bogatului nemilostiv şi a săracului 
Lazăr (Lc. 16, 19-31) sau cuvintele Sf. Apostol Pavel „precum 
este rânduit oamenilor o dată să moară, iar după aceea să 
fie judecata” (Evr. 9, 27), şi care se face fiecărui suflet în 
particular şi de aceea se numeşte judecată particulară, care 
nu este definitivă, pentru că starea celor mai puţin păcătoşi 
înspre bine prin mijlocirile celor vii pentru cei adormiţi, şi una 
universală care se va face cu toţi oamenii care au trăit pe 
pământ începând de la începutul lumii şi până la a doua Sa 
venire şi care va fi: universală, solemnă, publică, dreaptă, defi-
nitivă, supremă şi înfricoşătoare, după care „vor merge aceştia 
(păcătoşii) la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică” (Mt. 
25, 46). Dumnezeu a creat omul şi lumea pentru el, pentru a-l 
desăvârşi, şi nu pentru a-l lăsa într-o formă relativă. Ori întru-
parea şi învierea Fiului lui Dumnezeu cu firea Sa omenească 
are scopul de a realiza unirea Sa cu omul, sau, altfel spus, 
îndumnezeirea omului în Hristos, realizarea cu fiecare om a 
sfinţeniei de care Domnul prin întruparea Sa a făcut părtaşă 
firea Sa omenească. Unirea cu Dumnezeu şi plenitudinea 
vieţii veşnice nu se poate realiza în lumea aceasta datorită 
păcatului şi coruptibilităţii pe care o presupune fiinţa omului. 
Trecut prin moarte şi înviat cu trupul transfigurat, omul poate 
realiza plenitudinea unirii cu Dumnezeu şi, prin aceasta, poate 
participa la spiritualitatea Lui. 

Dar, desigur că această transfigurare a omului nu se poate 
face decât în legătură şi cu prefacerea cosmosului actual, 
Dumnezeu făcând un cer nou şi un pământ nou, unde va locui 
dreptatea, aşa cum spune Sf. Ap. Petru. Părintele Stăniloae 
spune că „judecata universală de la sfârşitul lumii îşi păstrea-
ză o însemnătate proprie, aducând printr-un plus important 
întregimea fericirii sau nefericirii pentru sufletele trecute prin 
judecata particulară. De aceea şi sfârşitul chipului actual al 
lumii, de care e legată judecata din urmă, nu este aşteptat 
numai de cei vii, cum se aşteaptă moartea obişnuită, ci se 
aşteaptă şi de vii şi de morţi cu un interes suprem. Îl aşteaptă 
şi sufletele morţilor, pentru a-şi primi întreaga fericire sau în-
treaga nefericire veşnică. …în sensul că deplinătatea fericirii 
sau nefericirii fiecăruia depinde de o judecată nouă şi finală ce 
se va face asupra tuturor în comun. Iar aceasta înseamnă o 
judecată sau o apreciere ce se va da asupra tuturor în funcţie 
de contribuţia lor la împlinirea planului lui Dumnezeu cu lumea 
şi cu viaţa omenească, plan care constă în a face străveziu 
pe Dumnezeu prin lume şi prin viaţa omenească. Deci cei 
morţi de demult vor fi judecaţi din nou în lumina contribuţiei 
lor la realizarea acestui plan, care se va vedea în rezultatul 
lui final abia la sfârşit, după ce toţi îşi vor fi adus contribuţia 
bună sau rea în această privinţă. 

În faţa tuturor vor ieşi la iveală faptele şi gândurile tuturor, 
pentru ca fiecare să fie judecat pentru contribuţia lui la ele, sau 
pentru partea ce a avut-o din ele viaţa omenească în totalitatea 
ei ajunsă la sfârşit. Cei de demult îşi vor vedea roadele gân-
durilor şi faptelor lor în generaţiile următoare, cei de la sfârşit 

vor vedea moştenirile înaintaşilor, pe care le-au rodit sau 
le-au lăsat fără rod. Cei de demult vor fi judecaţi pentru cele 
de după ei, cei de la sfârşit vor fi judecaţi pentru împlinirea sau 
neîmplinirea celor de dinaintea lor. Vom fi judecaţi pentru toate 
chemările bune ce le-au făcut lumii întregi apostolii, mucenicii, 
sfinţii, pentru toate pildele bune neurmate ale înaintaşilor. Vom 
vedea intensitatea simţirii lor, peste care noi am aşezat stratul 
nesimţirii noastre, pentru falsa dezvoltare a umanităţii noastre. 
Cei de demult vor fi judecaţi pentru toate seminţele rele sădite în 
lume şi vor lua răsplata pentru toate seminţele bune sădite în ea, 
care se vor arăta rodite sau nerodite la sfârşit. Istoria întreagă 
va fi din nou în faţa tuturor, nu numai cu cele ce s-au petrecut 
pe planul vizibil, ci şi cu cele petrecute pe planul invizibil, ba 
chiar şi cu cele ce s-ar fi putut petrece sau s-ar fi putut să nu 
se petreacă, apăsând sau bucurând pe fiecare, cu totalitatea ei 
pentru ceea ce a făcut bun sau rău în ea. Se va vedea atunci că 
trecutul n-a murit. Învăţătura creştină despre învierea trupurilor 
şi despre judecata universală are între altele şi acest sens că dă 
o ultimă apreciere, valabilă pentru eternitate, a tot ce a fost, că 
nimic nu este lăsat să se piardă în uitare. Judecata universală 
este astfel un factor îndemnător la săvârşirea binelui în lume, 
cum este gândul la moarte pentru viaţa individuală” (Pr. Prof. 
Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. al 
III-lea, E.I.B.M.B.O.R, Buc. 1997, pp. 236-237). 

În perspectiva acestei zile, Sfânta noastră Biserică ne în-
deamnă să pomenim şi pe cei care „au adormit întru nădejdea 
învierii şi vieţii veşnice”. „Pentru a înţelege sensul legăturii 
dintre Postul Paştelui şi rugăciunea pentru cei adormiţi, tre-
buie să ne amintim că creştinismul este religia iubirii. Hristos 
le-a lăsat Apostolilor nu o doctrină a mântuirii individuale, ci 
o nouă poruncă — „să se iubească unul pe altul”, adăugând: 
„întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă 
veţi avea dragoste unul către altul”. Iubirea este, deci, fun-
damentul, adevărata viaţă a Bisericii, care este, în cuvintele 
Sfântului Ignatie al Antiohiei, „unitate de credinţă şi iubire”. 
Păcatul este întotdeauna lipsa dragostei şi, deci, separarea, 
izolarea, războiul tuturor împotriva tuturor. Noua viaţă dăruită 
prin Hristos şi transmisă nouă de către Biserică este, mai întâi 
de toate, o viaţă a împăcării, a „adunării în unitate a celor 
care sunt împrăştiaţi”, restaurarea iubirii distruse prin păcat. 
Dar cum putem începe întoarcerea noastră către Dumnezeu, 
împăcarea noastră cu Dumnezeu, dacă, înăuntrul nostru, noi 
nu ne întoarcem la porunca cea mare a iubirii? 

Rugăciunea pentru cei morţi este expresia fundamentală a 
Bisericii ca iubire. Ne rugăm lui Dumnezeu să-i pomenească 
pe cei pe care noi îi pomenim şi facem aceasta tocmai pentru 
că îi iubim. Rugându-ne pentru ei, ne întâlnim cu ei în Hristos, 
care este dragoste şi care, pentru că este dragoste, înfrânge 
moartea, care este ultima biruinţă asupra înstrăinării şi lipsei 
de dragoste, în Hristos nu este diferenţă între cei vii şi cei 
morţi. El este Viaţa şi această Viaţă este lumina omului. Iu-
bindu-L pe Hristos, îi iubim pe cei ce sunt în El; iubind pe cei 
ce sunt în El, îl iubim pe Hristos: aceasta este legea Bisericii 
şi motivaţia pentru care se săvârşesc rugăciuni pentru cei 
adormiţi. Ceea ce îi ţine pe aceştia vii este dragostea noastră 
adevărată pentru Hristos, pentru că îi ţine „în Hristos”, şi cât 
de mult greşesc acei creştini apuseni care, ori reduc rugă-
ciunea pentru cei morţi la o doctrină juridică a „meritelor” şi 
a „compensaţiilor”, ori pur şi simplu o resping, considerând-o 
nefolositoare” (Alexander Schmemann, Postul cel Mare, trad. 
Andreea Stroe şi Laurenţiu Constantin, Ed. Univers enciclo-
pedic, Buc., 1995, pp. 24-25). În perspectiva acestei Zile, în 
cadrul slujbelor care se săvârşesc, suntem îndemnaţi cu toţii 
să cerem: „Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, ne-
înfruntat, în pace şi răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată 
a lui Hristos, să cerem; Dă Doamne!” Amin.

Părintele Gheorghe Ionașcu

10 martie – Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionosie și 
cei împreună cu dânșii – Duminica Înfricoșătoarei Judecăţi 

(a lăsatului sec de carne) – Sf. ev. Matei 25, 31-46
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Ca un părinte iubitor
De grijă a purtat mereu
Făpturii mâinilor Sale;
Preamilostivul Dumnezeu.

Dar, omul, singura făptură
Ce poartă chip Dumnezeiesc
A decăzut din a sa stare,
Când cu păcatul strămoşesc.

A mers din rău înspre mai rău
Îngenunchiat şi chinuit
Atras spre patimi de ocară,
Cu uşurinţă umilit.

Ajuns şi-nchinător la idoli
În stare jalnică, de plâns,
Rătăcit, pe căi deşarte,
Şi de duşmanul său învins.

N-a mai răbdat Dumnezeu
Să-Şi vadă făptura zidită
Prin uneltirea celui rău,
Căzută mereu în ispită.

Prooroci a luminat, anume,
Trimişi-nainte să vestească,
Venirea Sa în astă lume
Pe oameni să îi pregătească.

Dar şi aşa îi amăgea
Satana cel smintit şi rău
Şi neascultând de prooroci
Se-ndepărtau de Dumnezeu.

Milă L-a cuprins atunci
Pe Tatăl nostru Creator;
Pe Unul-născut, Fiul Său,
Ni L-a trimis Mântuitor.

Iar taina ascunsă din veac
A-ncredinţat-o, nu oricui,
Ci-Arhanghelului Gavriil,
Slăvitul slujitor al Lui.

Cu nouă luni mai înainte
De naşterea minunată,
L-a trimis în Nazaret
La Fecioara Preacurată.

Nu s-a speriat Maria
De vederea preafrumoasă,
Fiindcă l-a recunoscut
Pe cel ce intrase-n casă.

Că-n Sfânta Sfintelor venea
De multe ori ca mesager;
El cu răbdare o învăţa
Şi mană-i aducea din Cer.

Dar era nedumerită
De prezenţa lui în lume.
Salutând-o: „Bucură-te...”
Se-ntreba, de ce anume?

Gavriil o linişteşte
Şi-i zice să nu se teamă,
C-a aflat har la Dumnezeu
Spunându-i că va fi mamă,

Celui mai mare Împărat,
Că peste fire ea va naşte
Pe Fiul Celui Preaînalt
Şi întreaga lume o va cunoaşte.

Îngerul îi mai vesteşte,
Pentru a nu o tulbura,
Că şi Elisabeta va naşte
Fiu, la bătrâneţea sa.

După ce o lămureşte
De misiunea încredinţată,
Fecioara, supusă, primeşte.
Îngerul plecând îndată,

Că zicând Maria „Fie...!”
Pruncul Sfânt S-a zămislit:
Cuvântul lui Dumnezeu, 
Printre noi a coborât.

Atât de important e „Fie...”
Căci Fecioara a acceptat.
Ne-a adus atâta bucurie
Şi Sfânta Treime ne-a iertat!

Că Cel născut din Tată, fără mamă,
Dumnezeu adevărat,
Ziditorul lui Adam,
În pântecele Fecioarei S-a-ntrupat,

Prin umbrirea Preacuratei
Fără tată, de Duhul Sfânt.
Dar El era, concomitent,
Şi în Cer şi pe pământ.

„Prin Sfântul Duh, noaptea a trecut, 
Iar ziua s-a apropiat.”
Deci, mântuirea noastră a început;
Apostolul Pavel spunea minunat.

Astăzi, (25 martie) Fiul lui Dumnezeu,
Fiul omului Se face.
Cu vrerea Lui, acceptând,
Pe om cu Dumnezeu să-împace.

Coborând ca miel de jertfă:
Blând şi bun şi preafrumos,
Gata pentru sacrificiu,
Dulcele Iisus Hristos.

Azi, am primit marele dar,
Că taina cea din veac s-a arătat.
Prin Fecioara ce primise har,
Domnul viaţa ne-a schimbat,

Vrând să îndumnezeiască
Prin a Sa înomenire
Opera mâinilor Sale:
Magistrala Sa Zidire.

Deghizat în şarpe, Satana,
Pe Eva-n Rai a înşelat.
Prin puritatea ei, Fecioara,
Capul şarpelui a sfărâmat.

Înştiinţată fiind Maria
Că Elisabeta era grea,
Spre Hebron pleacă în grabă,
La cea stearpă, ruda sa.

Intrând la Zaharia-n casă
Şi cu respect salutând,
Pruncul Elisabetei saltă-n pântec,
Iar ea se umple de Duh Sfânt.

O îmbrăţişează pe Maria
Şi se bucură nespus,
Că primeşte-n casa sa
Pe Maica Domnului Iisus.

Cea mai fericită Maică 
Cea mai pură-ntre fecioare,
Maică Sfântă şi Fecioară,
A Domnului Născătoare.

Mult se bucură Maria,
Preamărind pe Dumnezeu,
Ce-i făcuse aşa mărire
Şi neamurile o vor cinsti mereu.

Prin smerenia Fecioarei
Păcatul greu a dispărut
Că primind să fie mamă
Taina Cuvântului a început.

În această zi divină (25 martie)
Prăznuim Buna Vestire
Ce-o primeşte Preacurata
Spre a noastră mântuire.

Să ne străduim cu toţii
S-o trăim cu bucurie
Să ne strângem laolaltă
În Biserica cea vie.

Rugăciuni de mulţumire
Domnului să-I înălţăm,
Maicii Sfinte, cu credinţă,
Permanent să ne rugăm.

de Dumitra Grozataina cea din veac (Buna Vestire)

(continuare din pagina 1)
Auzul este o altă poartă pe care pot să intre în cetate inamicii binelui. 

Simţul acesta este foarte uşor de corupt, de aceea se recomandă ca în 
jurul copiilor să fie evitate cuvintele nelalocul lor, să fie atenţionaţi toţi 
cei care îi înconjoară de pericolul vorbelor urâte. Ceea ce va face ca 
sufletul tinerilor să se zidească sunt poveştile pline de multă simplitate şi 
curăţie, pentru că ei sunt la vârsta când au nevoie de modele, iar dacă 
modelul arată bunătate, milă, dragoste şi înţelegere faţă de cei din jurul 
lui, va forma în acest spirit şi pe omul cel mic. Când e plictisit din cauza 
lecţiilor sau a altor activităţi trebuie să ne îndreptăm atenţia către el, să-i 
povestim o istorioară sfântă, „căci sufletului îi place să audă povestiri 
din vechime” . Iar dacă se va citi la biserică acea povestire să îl ducem 
acolo ca el să o audă, căci bucuria lui va fi foarte mare.

Celelalte simţuri necesită şi ele pază, căci ispitele sunt multe şi 
felurite. Mirosul să nu simtă parfumurile, pentru că acestea aprind plă-
cerile şi distrag pe tânăr de la activităţile sale spirituale. Ochii tinerilor 
să îi întoarcem de la priveliştile de ruşine spre cer, soare, stele, florile 
pământului, livezi, spre pozele frumoase din cărţi. De asemenea, pipă-
itul are o serie de legi, iar tatăl are datoria să-l înştiinţeze de acestea, 
pentru a nu greşi din neştiinţă, iar acesta, cunoscând legile, îşi va 
face trupul mai rezistent. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur educaţia 
copiilor înseamnă adevărul cuvântului, binele şi frumosul faptei, unde 
este mai bine să păstrezi decât să repari, cu toate că educaţia nu în-
seamnă niciodată dresaj, ci dăruirea de sine totală pentru binefacerea 
„răscumpărării prin sângele lui Hristos din viaţa deşartă moştenită de 
la părinţi”(I Petru I, 18).

Sfântul Ioan Gură de Aur despre creșterea copiilor
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Să postim de dorul Mirelui

„Iar tu postind, unge capul tău și fața ta o spală, ca să 
nu arăți oamenilor că postești.” (Matei 6, 17)

În toată Evanghelia, Mântuitorul Iisus Hristos a învățat 
neîncetat pe oameni cum să facă voia lui Dumnezeu și 
cum să lucreze faptele bune spre slava Lui și spre mântu-
irea sufletelor lor. Așa învățăm din pericopa aceasta cum 
să postim și cum să ne adunăm comoară în ceruri pentru 
sufletele noastre.

Suntem cu această duminică la începutul Postului 
Mare, când Biserica ne invită încă o dată să intrăm pe ca-
lea cea strâmtă, dar atât de frumoasă și înaltă a înfrânării 
spre a dobândi pe deplin pe Hristos și harul Său.

Astăzi, în lumea noastră materialistă, în care suntem 
săraci în Dumnezeu, suntem tentați să dăm postului o 
orientare mai mult trupească, de fapt el fiind o armă du-
hovnicească de preț. Îl vedem ca pe un motiv de păstrare a 
sănătății, ca o „alimentație naturistă”, ducându-ne viața de 

postitori pe un drum de rătăcire, de lepădare de credință, 
ci nu pe un drum care să ne ducă la un scop creștin.

Unii chiar își justifică rătăcirea apelând la un cuvânt 
al Mântuitorului: „Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, 
ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om.” (Matei 
15, 11)

A cita un temei pentru neînfrânarea pântecelui în-
seamnă a păcătui grav împotriva Sfintei Scripturi, dacă 
nu ținem seama de contextul în care Mântuitorul a rostit 
acest cuvânt.

Mântuitorul se adresează fariseilor care îi acuzau pe 
ucenicii Domnului de încălcarea „datinei bătrânilor” prin 
faptul că nu-și spălau mâinile înainte de masă.

Mântuitorul nu se referă aici la post, nici la valoarea 
postului, ci îi mustră pe cei ce puneau datina mai presus 
de poruncile dumnezeiești. Mântuitorul ne învață să lucrăm 
în ascuns faptele bune, dar și la arătare, la vedere ca ele 

să fie plăcute lui Dumnezeu și spre slava Lui.
„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, 

încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească 
pe Tatăl vostru cel din ceruri.” (Matei 5, 16)

Așa ne arată și Sfântul Apostol Pavel: „De aceea, ori de 
mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava 
lui Dumnezeu să le faceți.” (I Corinteni 10, 31)

Sfinții Părinți ne învață că fapta noastră are trup și 
suflet, trupul faptelor este lucrarea lor, iar sufletul faptelor 
bune este scopul cu care le lucrăm.

Fapta cea bună făcută cu scop rău are temelie de 
umbră și ne găsim vinovați de osândă. Căci Dumnezeu, 
Care vede cele ascunse, nu ia aminte la cele ce facem, 
ci la scopul cu care lucrăm. Așa spune Sfântul Maxim 
Mărturisitorul: „În toate cele făcute de noi, Dumnezeu ia 
seama la scop.”

Postul se ține în taină, cu bucurie, iar nu cu tristețe, ci 
după puterile fiecăruia.

Biserica nu este omorâtoare de oameni, ci de patimi. 
Cine postește cu trupul, dar mai ales cu sufletul, acela ține 
post întreg și adevărat.

Ne reținem de la mâncăruri de dulce, 
dar ne înfrânăm și limba, auzul, ochii, 
mâinile să nu lucreze vreun păcat, dar 
mai ales mintea, inima de la toate răutățile 
care ies din ea. Mântuitorul rânduiește 
postul printre „faptele dreptății” (Matei 6, 
1), alături de milostenie și rugăciune. 

El însuși a postit când Și-a început 
misiunea printr-un post de 40 de zile, 
ca un nou Moise. Sfântul Apostol Pavel 
amintește „posturile” printre mijloacele 
sale de a-I sluji lui Hristos. (II Corinteni 
6, 5) Postul primește o dată cu venirea 
lui Hristos și o semnificație eshatologică. 
Când Mântuitorul era în lume cu ucenicii 
Săi, erau hrăniți îmbelșugat de cuvintele 
și de harul Lui. Ei puteau contempla 
slava Cuvântului făcut trup, plin de har 
și de adevăr. După ce Mirele va fi plecat 
la ceruri, „fiii nunții” (creștinii) postesc și 
priveghează de dorul și în așteptarea 
Mirelui.

Pericopa aceasta ne învață că pentru 
a duce cu ușurință „zăduful zilelor” de post așa cum le 
consideră unii, trebuie să unim postul cu rugăciune și 
fapte bune. 

Rugăciunea și postul sunt două aripi cu care creștinul 
poate zbura la Hristos, amândouă unite cu milostenia ne 
duc până în fața Preasfintei Treimi, cea mai sigură și scurtă 
cale de mântuire pentru creștini.

Deci să postim cu dragoste și bucurie, așa să urcăm 
scara Postului Mare, căci pe dătătorul de bunăvoie îl 
iubește Dumnezeu. Adam a călcat porunca postului și 
de aceea, duminica aceasta este numită „a Izgonirii lui 
Adam din Rai.”

Noi însă trebuie să ne ridicăm din căderea lui Adam 
prin post, și avem semn bun când începe să ni se arate 
ușor, când ne mulțumim cu hrană puțină și când ne găsim 
copleșiți de bucuria întâlnirii cu Mirele ceresc.

Părintele Marius Olivian Tănasie 

17 martie – Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Cuv. teostirict 
imnograful (lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști) – Duminica 

Izgonirii lui Adam din rai (a lăsatului sec de brânză) – Sf. ev. Matei 6, 14-21
„Zis-a Domnul: dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Iar dacă nu veţi 

ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii, căci ei îşi în-
tunecă feţele lor, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că îşi iau răsplata lor. Iar tu, când posteşti, unge-ţi 
capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns; şi Tatăl tău care vede cele 
ascunse îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde moliile şi rugina le strică, şi unde furii le sapă şi le fură. Ci vă 
adunaţi comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le strică, şi unde furii nu le sapă, nici le fură. Că unde este comoara voastră, 
acolo va fi şi inima voastră.” 
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24 martie – Duminică – Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; 
Sf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei; Sf. Cuv. Zaharia 

– Duminica întâi din Post (a ortodoxiei) – Sf. ev. Ioan 1, 43-51

Despre Ortodoxie!

Prima Duminică din perioada Postului Mare este nu-
mită Duminica Ortodoxiei, în amintirea Sinodului care a 
avut loc la 11 martie 843, sinod care a declarat valabile 
toate hotărârile celor şapte Sinoade ecumenice, resta-
bilind cultul icoanelor, rostind anatema asupra tuturor 
iconoclaştilor (distrugătorilor icoanelor). Considerându-
se o continuare, spre completarea Sinodului al VII-lea 
ecumenic de la Niceea din 787, a fost alcătuit un text 
de anatemizare a tuturor ereticilor, începând cu Simon 
Magul. Acest text împreună cu al tuturor dogmelor Bi-
sericii, a intrat într-un sinodycon, ca decizie sinodală, 
ce trebuie citit în fiecare an în întreaga Biserică, în 
prima Duminică din Postul Sfintelor Paşti. Din acesta 
redăm o primă parte, în traducerea Părintelui Profesor 
Ioan I. Ică Jr: 

„- Celor ce mărturisesc venirea (şi prezenţa = paro-
usia) în trup a Cuvîntului lui Dumnezeu cu cuvîntul, cu 
gura, cu inima, cu mintea, în scris şi în icoane, veşnică 
fie memoria.

- Celor ce cunosc deosebirea după firi a unicului şi 
aceluiaşi ipostas a lui Hristos, şi îi atribuie lui (însușirile 
de) creat şi necreat, văzut şi nevăzut, pătimitor şi ne-
pătimitor, circumscris şi necircumscris, atribuind firii 
dumnezeieşti pe acelea de necreată, nevăzută şi cele 
asemenea, atît prin cuvînt cît și prin icoane, veşnică 
fie memoria. 

- Celor ce cred si vestesc cuvintele Evangheliei prin 
litere, iar faptele ei prin figuri (sau imagini) şi că, şi una 
şi alta, şi vestirea prin cuvinte şi întărirea adevărului lor 
prin icoane, concură fiecare spre unul și acelaşi folos, 
veşnică fie memoria.

- Celor ce-şi sfinţesc buzele prin cuvîntul (Evanghe-
liei), şi apoi, prin acelaşi cuvînt, (sfinţesc) şi pe cei ce-l 
ascultă, şi mai ştiu şi vestesc că prin augustele icoane 
se sfinţesc în mod asemănător şi ochii celor ce le văd, 
iar mintea se înalță şi ea prin ele spre cunoașterea lui 
Dumnezeu, ca de altfel şi prin dumnezeieştile temple 

(biserici), prin vasele sacre şi prin celelalte obiecte 
sfinte, veşnică fie memoria.

- Celor ce ştiu că toiagul, tablele, chivotul, can-
delabrul, masa și altarul tămîierii (din Legea Veche) 
preînfăţişau şi prefigurau pe Prea Sfînta Fecioară, de 
Dumnezeu Născătoarea Maria, şi că acestea o prefi-
gurau doar, dar nu era însăşi acele lucruri, ci ea a fost 
fiică şi rămîne după naşterea lui Dumnezeu fecioară, 
şi de aceea în icoane înfăţişează mai degrabă însăşi 
fiica decât schiţa ei umbratică în tipuri, veşnică fie 
memoria.

- Celor ce cunosc şi primesc vedeniile Profeţilor după 
cum le-a configurat şi întipărit însăşi Dumnezeirea, 
cred în cele ce corul Profeţilor a relatat că au văzut, şi 
ţin astfel cu tărie Predania scrisă şi nescrisă transmisă 
Părinţilor prin Apostoli, drept pentru care şi înfăţișează şi 
cinstesc în icoane aceste sfinte (realităţi dumnezeieşti), 
veşnică fie memoria.

- Celor ce înţeleg bine pe Moise grăind: „Luaţi sea-
ma la voi înşivă că, în ziua în care Domnul Dumnezeu 
a grăit în Horeb pe munte, aţi auzit glasul cuvintelor 
Lui, dar chip n-aţi văzut” (Dt. 4, 12 şi 15), şi ştiu să 

răspundă drept: dacă am văzut ceva, am 
văzut cu adevărat, după cum ne-a învăţat 
fiul Tunetului (Ioan Evanghelistul – n.n.) 
„ceea ce era dintru început, ceea ce am 
auzit, ceea ce am văzut, ceea ce am privit 
cu ochii noştri şi mâinile noastre au pipăit, 
despre Cuvîntul vieţii, acestea le mărturi-
sim” (I In. l, 1-2), şi iarăşi şi ceilalți ucenici 
ai Cuvîntului (zicînd): „noi am mîncat şi am 
băut împreună cu El” (F. Ap. 10, 41), nu 
numai înainte de Patimă, ci şi după Patimă 
şi înviere; aşadar, celor ce au primit de la 
Dumnezeu puterea de a deosebi porunca 
din Lege şi învățătura din Har, şi ştiu că 
ceea ce e în Lege era nevăzut, în Har este 
văzut şi pipăit, drept pentru care în icoane 
înfăţișează cele văzute şi pipăite şi se în-
chină lor, veşnică să fie memoria.

- Precum au vestit Profeții, precum au 
învăţat Apostolii, precum a primit Biserica, 

precum au dogmatizat Dascălii (Bisericii), precum a 
convenit (întreaga) creştinătate ecumenică, precum a 
strălucit harul, precum s-a arătat adevărul, precum a 
fost izgonită minciuna, precum a îndrăznit înţelepciu-
nea, precum a biruit Hristos, aşa cugetăm, aşa grăim, 
aşa vestim şi cinstim pe Hristos adevăratul Dumnezeul 
nostru şi pe sfinţii Lui, în cuvinte, în scrieri, în gîndiri, 
în jertfe, în biserici, în icoane pe Unul adorîndu-L şi 
cinstindu-L, ca pe un Dumnezeu şi Domn, iar pe ceilalţi 
cinstindu-i pentru Stăpânul nostru obştesc ca pe auten-
ticii Lui slujitori, acordîndu-le închinare potrivit relaţiei. 
Aceasta este credinţa Apostolilor, aceasta e credinţa 
părinţilor, aceasta credinţa ortodocşilor, aceasta e cre-
dinţa care a întărit lumea”. 

Aceasta este credinţa pe care am primit-o, pe care 
o mărturisim şi o transmitem mai departe celor ce-L 
cinstesc în adevăr pe Dumnezeu.

Părintele Gheorghe Ionașcu

„În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din Betsaida, din 
oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanaiel şi i-a zis: am găsit pe Acela despre care a scris Moise în lege şi au scris 
proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanail i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a zis: vino şi vezi. 
Iisus a văzut pe Natanail venind către Dânsul şi a zis despre el: iată, cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug. Natanail L-a 
întrebat: de unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. 
Răspuns-a Natanail şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: pentru că ţi-am 
spus că te-am văzut sub smochin, tu crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun vouă, de 
acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.”
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Păhărelul cu nectar

A fost odată o fetiţă foarte frumoasă.
Nu ştiu cu cine semăna de frumoasă ce era.
Numai că această fetiţă nu avea bani ca ceilalţi copii.
Fiind primăvară, trotuarele erau pline de bucheţele 

cu ghiocei.
Copiii râdeau şi se bucurau să-i ducă acasă.
Cu un leu cumpărai un bucheţel care era al tău şi te 

făcea fericit.
Aşa că bănuţii se înmulţeau în buzunarele florăreselor, 

iar ghioceii se împrăştiau prin oraş.
Doar fetiţa cea frumoasă şedea rezemată şi privea 

cum florile dragi dispar.
Când mai rămăseseră trei bucheţele, un băiat i-a oferit, 

în sfârşit, o hârtie de-un leu:

Era pentru prima dată de când venise la mănăstire, 
când Părintele Amfilohie auzi trei lovituri ușoare în ușa 
chiliei sale. Era obiceiul ca niciun frate să nu intre la celălalt 
și să păstreze cu sfințenie tăcerea. Amfilohie era cel mai 
în vârstă monah din obște, dar atrăgea atenția prin ochii 
săi de copil ce își păstraseră o vioiciune și candoare ce 
contrastau oarecum cu trăsăturile aspre ce arătau o viață 
trăită sub semnul încercărilor. Pașii celui care, cu sfială, 
se apropiaseră de ușa chiliei aproape că nu se auziseră, 

dar părintele ieșise în prag cu chipu-i inexpresiv și totuși 
cu bucurie în privire, ca și când ar fi așteptat un oaspete 
drag. Când străinul a pășit înlăuntru, a simțit un fior ce 
i-a străbătut întreaga făptură și o încărcătură pe care 
nu o simțise decât în copilărie, când primea cu duioșie 
îmbrățișările calde ale mamei sale. Fu izbit de un miros 
puternic de tămâie și în întunericul chiliei zări pentru prima 
dată doar un perete proaspăt zugrăvit și încărcat cu icoa-
ne, ca un mic iconostas, din care se remarca o cruce din 
lemn masiv și o icoană a Mântuitorului – Dreptul Judecător, 
între care ardea o candelă despre care aflase ulterior că 
nu s-a stins niciodată de când e aici. Aceasta este candela 

Zâna Primăverii

Povaţă

- Uite, ca să-ţi iei şi tu nişte flori.
Fetiţa a întins mâna, dar a tras-o repede înapoi.
Atunci băiatul s-a uitat urât şi a plecat mai departe, 

aruncând banul în buzunar.
O doamnă a deschis poşeta să-i dea şi ea nişte mă-

runţiş, dar s-a răzgândit şi îşi cumpără ghioceii pe care 
se gândea să-i aşeze frumos la geam, când o să ajungă 
acasă.

Mai rămăsese… doar un buchet..
Şi fetiţa cu ochii albaştri îndreptaţi către florile înghe-

suite una în alta, ca o familie mică, învelită într-o singură 
frunză.

Dacă ar fi fost în braţele ei, le-ar fi spus un secret.
Dar florile fură cumpărate de o elevă bucuroasă, con-

vinsă că au aşteptat-o să iasă de la şcoală.
Vedeţi, aşa se întâmplă când Zâna Primăverii se trans-

formă într-o fetiţă obişnuită.
Cine nu ştie... nu îi dăruieşte din sufletul lui nici măcar 

un biet ghiocel.
Elia David

credinței – spuse monahul – și ea nu trebuie lăsată să 
se stingă la fel cum omul întreaga viață se îngrijește de 
lumina ochilor săi. 

Oaspetele stătea în picioare, cu umerii aplecați, ca sub 
o povară nevăzută, cu haine învechite de ani și prăfuite de 
drum, cu obrajii arși de soare și uscățivi, cu o frunte me-
ditativă și privire profundă, căutând parcă în ceața aminti-
rilor să găsească scopul trecerii sale prin viață. Îi povesti 
părintelui cu greutate întâmplări pe care n-ar fi vrut să le 
împărtășească cu nimeni, decât cu Dumnezeu la Dreapta 
Judecată. Dar simțea că aici găsea înțelegere, că fiecare 
suferință devenea ecou în sufletul părintelui și fiecare 

lacrimă căzută din ochi 
nu mai atingea pământul 
ca altădată, ci se oprea 
în palmele acestui blând 
duhovnic ce se deschise-
seră ca într-o rugăciune 
spre mâinile lui. Povara 
sufletului său se ușura și 
nu înțelegea cum, tainic, 
Mântuitorul din icoană îi 
ștergea unul câte unul 
păcatele mărturisite.

Își aținti pentru câteva 
clipe privirea spre icoana 
cu pricina și apoi spuse: 

- Părinte, aș fi vrut să-L 
cunosc pe Hristos, să mă 
bucur de frumusețea apro-

pierii Lui ca și de a sfinției voastre.
Monahul răspunse:
- Eu L-am văzut de atâtea ori!
- Cum așa?
- L-am văzut în nenumărate rânduri, ca și azi, în chipul 

celor ce au fost în apropierea mea și s-au folosit de roadele 
tăcerii și bucuriei mele. 

Cu aceste cuvinte, călătorul a plecat de la chilie și 
de atunci, întreaga viață a căutat să-l întâlnească pe 
Hristos în semenii săi, așa cum îl învățase cu simplitate 
monahul.

Monica Buțu 
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Am analizat (împreună cu Diana) foarte bine și cu in-
teres articolul tău. În mare, sunt de acord cu punctele tale 
de vedere asupra homosexualității (sau a perversiunilor 
sexuale în general): 

1) nu este boală moștenită genetic, ci doar în cel mai 
rău caz e o înclinație, care până la urmă o are orice om, dar 
într-o măsură mai mică sau mai mare (prin însăși natura 
sa păcătoasă); 

2) e un păcat mai greu de îndreptat decât alte păcate; 
Totuși, nu știu, poate e o impresie de a mea, statistic, 

sunt mai puțini homosexuali care se îndreaptă, decât curvarii 
care renunță la păcat. Eu percep homosexualitatea mai 
greu de învins decât curvia. Poate că e o prejudecată... Și, 
te-aș ruga mult de tot să-mi spui câte și care cazuri concre-
te (o statistică curentă și exactă) de homosexuali (sau de 
desfrânați perverși) întorși cunoști tu??? Sau dacă știi vreo 
carte sau vreun site despre asta!!! Cu povestea unui astfel 
de om întors la 180 grade, un regizor ar face un subiect de 
film cu care ar câștiga cel puțin un Oscar!

Pe scurt, eu cred că foarte mulți oameni împătimiți 
(99.9%) nu se vor lăsa niciodată, și vor muri așa (și nu 
numai cei împătimiți, ci și cei cu păcate mai ușoare). De 
obicei, omul nu se mai schimbă. Cuvântul lui Hristos ajunge 
foarte greu la inima lor învârtoșată. Poate că e ceva specific 
timpurilor noastre. Tu ai dreptate în felul cum vezi ortodoxia, 
cum ar trebui să lucreze asupra oamenilor, adică cu grijă 
și cu iubire („miloserdnai” și cuvânt bun e tot ce poți să faci 
pt. un om care merge strâmb). Și dai exemple de oameni 
împătimiți (homosexuali, prostituate etc.). Dar eu cred că 
problema este mult mai generală. Cei mai mulți oameni 
sunt bolnavi de akedie, ignoranță, nu-și pun probleme de 
conștiință, manipulați de mass-media și de societatea de 
consum, robotizați, sclavizați de mecanismul nemilos al 
secolului XX. Iar unii dintre ei (în speță, intelectualii) au o 
părere foarte bună despre ei înșiși și, în ciuda unei minime 
morale, Dumnezeu este cel mult un cuvânt, iar practica 
ortodoxă li se pare o glumă. Și pt. aceștia este la fel de 
greu să se schimbe ca și pt. cei împătimiți (chiar poate mai 
greu, așa cum dai tu exemplul cu Sf. Maria Egipteanca, 
care cunoștea plăcerea maximă a desfrâului și a putut apoi 
înțelege și aprecia „plăcerea” harului). Eu cred că, spre 
deosebire de cei bolnavi de akedie și lehamite de Biserică, 
cei care râvnesc foarte tare pt. ceva care e chiar împotriva 
învățăturii ortodoxe, au mai multe șanse de îndreptare. Cei 
care suferă de un necaz foarte mare au mai multe șanse. 
Dar paradoxal, cei care huzuresc sau le merge relativ bine, 
nu-i interesează îndreptarea. De exemplu, comunicarea cu 
un om poate fi întreruptă, pt. simplul motiv că nu te salută. 
Ce vei face? Îl vei saluta la infinit, sperând că te va băga în 
seamă? Nu poți să faci nimic. El singur se respinge. Dacă 
liberul lui arbitru este respectat de Dumnezeu, d’apoi de 
oameni. Tot ce poți să faci este: „miloserdnai” și cuvânt bun. 
Deși, în general, oamenii mă dezamăgesc (dar nici eu nu 
sunt departe), eu nici nu-i urăsc, dar nici nu pot să spun 
că-i iubesc așa cum ne poruncește Mântuitorul. Dar, totuși, 
îi îngădui, îi respect așa cum sunt, și încerc să nu mă mânii, 
și să nu mă port urât împotriva lor. 

Cred că e cumva impropriu să vorbim de o statistică a 
homosexualilor convertiți. De regulă, statisticile privind ho-
mosexualii ne vin din Apus, unde convertirile la Ortodoxie 

sunt o raritate în general, nu doar cele dintre homosexuali. 
La noi, statisticile acestea sunt foarte aproximative, pentru 
că în concepția societății noastre homosexualitatea încă 
mai este o rușine. Iar cei ce se declară homosexuali, fii de 
acord, o fac din plăcerea de a sfida, care îi caracterizează 
pe perverși. De aceea, suntem în fața unui fenomen foarte 
curios: toți homosexualii cunoscuți sunt într-un conflict 
declarat cu creștinismul, iar cei convertiți ascund faptul 
că au fost cândva homosexuali. Pe lângă asta, pocăința 
și mărturisirea în Biserica noastră este o taină, de aceea 
e firesc ca trecutul oamenilor convertiți să nu se afișeze, 
decât poate dacă o vor ei. Perversiunile sexuale însă nu 
sunt niște păcate pe care, odată scăpat de ele, ai vrea să 
le mai etalezi. De aici, impresia că homosexualii, în general 
toți perverșii, nu au acces la pocăință. Convertirile dintre 
curvarii ordinari e absolut logic să fie mai multe, pentru că 
toți oamenii sunt curvari ordinari, pe când perverșii sunt 
minoritate. Însă, dacă e să operăm cu procente, eu nu 
mă îndoiesc că procentul perverșilor convertiți este mult 
mai mare decât cel al curvarilor ordinari, tocmai pentru că 
sunt minoritate. Nu mă îndoiesc nici de faptul că culmile 
sfințeniei la care ajung acești oameni sunt mai înalte decât 
la ceilalți. Și asta mi se pare explicabil prin faptul că nimeni, 
odată venit la pocăință, nu-și urăște păcatele săvârșite 
așa ca ei, pentru că, într-adevăr, au ce urî. Această ură 
și îngrețoșare de sine și de păcatele trecute e o energie 
grozavă în urcușul pocăinței. Cunosc, într-adevăr, oameni 
care au adus o mare pocăință pentru păcate împotriva 
firii, dar n-aș putea să fac din viața lor un scenariu pentru 
Oscar, pentru simplul fapt că ei s-ar putea recunoaște în 
el și n-am avut cu ei această înțelegere. Pentru mine nu 
există nici o îndoială în faptul că printre creștinii primelor 
veacuri, mai ales printre cei din rândurile grecilor și roma-
nilor, erau mii de homosexuali, pedofili și zoofili. Pe când 
eram student, cineva mi-a citit dintr-o carte franțuzească 
(eu nu știu franțuzește) despre tradițiile zoofile din imperiul 
roman. N-aș vrea acum să dau detalii în ce constau aceste 
tradiții, dar ele erau o normalitate la romani, mai ales în 
casele aristocrației. Despre homosexualitate, lesbianism și 
pedofilie nici nu trebuie să mai vorbim, ele sunt legendare. 
Aceasta era societatea romană în care s-a propovăduit 
creștinismul. Pur și simplu nu prea exista alt contingent 
de oameni care să se convertească la creștinism, toată 
omenirea zăcea în aceste păcate, după cum observăm 
și azi. Dar parcă nu prin aceasta e ciudat și seducător 
creștinismul, că dintr-un glod atât de puturos știe să facă 
monumente de sfințenie atât de albe și de strălucitoare? 
Altceva este de ce despre aceste convertiri nu s-a scris 
nimic. Ai observat bine că nu există nici un Sfânt despre 
care să se menționeze că ar fi săvârșit păcate împotriva 
firii. Și iarăși, eu nu mă îndoiesc că astfel de Sfinți au 
fost. Se pare că toate aceste păcate se subînțelegeau 
prin expresii de genul „și a lepădat viața sa petrecută în 
păcate dobitocești” sau „în mari destrăbălări” și altele. 
Se poate bănui ceva la Fericitul Augustin, dar nu știu cât 
este de clar. Poate că e vreo frică de a nu încuraja aceste 
păcate, chiar și prin simpla pomenire a lor? O încercare 
disperată și inocentă de a le uita? Ioan Gură de Aur, în 
„Tratatul despre creșterea copiilor” (sper să nu greșesc), 
zice că „își învinge” cu multă neplăcere dorința de a nu 

SCrISoAreA a II-a – despre 
șansele de recuperare a homosexualilor

– IeroMonAH SAVAtIe BAȘtoVoI –
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SCrISoAreA a II-a – despre 
șansele de recuperare a homosexualilor

pomeni despre acest păcat. Prin aceasta, Sfântul Ioan ne 
arată încă o dată că despre acest păcat „se tăcea”. Gură 
de Aur compară homosexualitatea cu „o molimă” care a 
cuprins orașul, pe lângă care curvia obișnuită nici nu mai 
pare un păcat vrednic de mustrare. El îi atenționează pe 
toți părinții care își dau copiii la școli de faptul că își sor-
tesc odraslele acestei grozăvii. Dar, iarăși, am fi nedrepți 
să credem că nici unul din acești copii mai târziu nu s-a 
convertit la creștinism. 

Așa că, eu cred că e într-adevăr o prejudecată să cre-
dem că cuvântul lui Dumnezeu ajunge mai greu la inima 
oamenilor cu păcate mari. Oamenii aceștia, trebuie să știm, 
sunt capabili de o mare suferință. E și normal, ei trăiesc 
complexul de a fi izolați, expulzați din societatea oamenilor 
„normali”, au experiența de a fi „altfel”. Ei sunt într-o per-
manentă opoziție cu lumea, cu normele ei. Nu contează că 
normele lor de viață sunt și ele nocive, important este că 
ele sunt „altfel”, ele sunt „nebunie” pentru oameni. Oamenii 
aceștia au experiența nebuniei, a suferinței din cauză că 
nu sunt ca toți ceilalți. De aceea, atunci când ei aud despre 
un Dumnezeu care „nu este din lumea aceasta”, Care ne 
îndeamnă „să fim nebuni pentru El” și „să ne osebim” de 
oamenii lumii acesteia, ei devin curioși, cel puțin curioși. 
Această curiozitate le lipsește, așa cum bine ai observat, 
intelectualilor călduți, funcționarilor, „burghezilor” care se 
identifică cu mersul lumii acesteia. Perverșii nebunatici, 
chiar dacă pare curios, se pot simți atrași de Hristos chiar 
și numai pentru faptul că și Hristos nu e de acord cu 
moleșeala în care se complac majoritatea oamenilor. Și 
atunci ei se pot împrieteni cu Hristos împotriva zădărnici-
ei și nimicniciei lumii acesteia. Știi doar că, de multe ori, 
dușmanii comuni devin prilej de aliere. Rușii chiar au o 
glumă: „Împotriva cui prieteniți?” Iar când acești nebunatici 
vor vedea că nebunia lor e neputincioasă împotriva lumii, 
vor accepta propunerile lui Hristos. Nu în zadar Hristos le 
dă atâta curaj, zicând că n-a venit pentru cei drepți, adică 
burghezia spiritualicească despre care ai amintit, ci pen-
tru păcătoși. Unde ai mai văzut așa un Dumnezeu? Oare 
nu acest Dumnezeu era certat de oameni că e prietenul 
vameșilor și al păcătoșilor? Iar eu n-aș îndrăzni să-L cert 
încă o dată pentru același lucru. Desigur, eu mă refer la 
homosexualii care își „trăiesc” condiția în toată adâncimea 
ei. Pentru că și păcatul, de cei mai mulți dintre oameni, 
nu este „trăit”, ci doar practicat cu banalitate, ca și mân-
carea, ca și somnul. Sunt, însă, oameni care, pentru că 
nu au o altă înțelegere despre rostul vieții, se angajează 
în păcat cu toată ființa lor, aceștia se pot angaja și mai 
târziu, cu aceeași râvnă, dacă li se descoperă, în viața 
după Hristos. Și cred că acesta e secretul pentru care din 
mulțimea de păcătoși doar unii se pocăiesc: sunt tocmai 
cei care, pentru că au „trăit” păcatul, au putut să trăiască 
și pocăința, ceilalți însă nu au înțeles pocăința, deoarece 
nu au înțeles nimic nici măcar din păcatele pe care le-au 
făcut, pentru că le-au făcut ca niște dobitoace, nu ca niște 
oameni, fără să înțeleagă și fără să se întrebe vreodată 
de ce fac cutare sau cutare lucru.

Personal, cred că e o mare diferență între un homosexual 
din Grecia lui Socrate și un homosexual din epoca modernă, 
o diferență fundamentală. Dacă un grec de atunci practica 
homosexualitatea doar pentru plăcere, homosexualul de 
azi o trăiește ca pe o angajare existențială, ca pe o dramă. 
El își asumă efectiv această condiție, într-o lume pe care 
o crede ratată: își cere dreptul de a avea o familie, de a 
fi acceptat, chiar de a avea o biserică. El nu mai trăiește 
homosexualitatea doar ca pe o plăcere, ci e conștient și de 
toate suferințele ei. El acceptă aceste suferințe, chiar mai 
mult, el se jertfește. 

Și asta pentru că omul modern nu mai gândește anti-
nomic, pentru el nu există bine și rău, fericire și nefericire, 

pentru el e importantă doar „trăirea”, senzația. Adică „bi-
nele” lui este senzația, care poate fi și una de durere. Așa 
că, modernului nu i te poți adresa cu formule de genul „nu 
este frumos ceea ce faci”, pentru că el are o „estetică a 
urâtului” care poate să se îndulcească din contemplarea 
unui hoit plin de viermi, ca Baudelaire, sau să descrie 
cu plăcere moartea unei femei gravide într-un pavilion 
al canceroșilor, ca Goodfried Benn. Epoca modernă a 
creat și a impus concepția despre frumusețea urâtului 
și despre plăcerea durerii. Și, într-adevăr, văd în toate 
manifestările homosexualilor de azi că ei sunt un produs 
al artiștilor nebuni din secolul XIX, sunt, pe drept cuvânt, 
niște întruchipări ale teoriilor lor monstruoase. Ei sunt 
cumva niște producții artificiale, ceea ce îi face să fie și 
mai dramatici, pentru că trăiesc niște sentimente inventate 
în laborator. Toată viața lor este o dureroasă minciună, în 
numele căreia se jertfesc cu docilitate. Din acest punct de 
vedere, eu am mai multă înțelegere față de ei, pentru că 
s-au născut într-o lume în care nu numai binele, ci până 
și ideea de bine au fost învinse. Iar castificarea societății 
contemporane: comuniunea pictorilor, comuniunea evreilor, 
a femeilor divorțate, a homosexualilor îi condamnă pe toți 
la încremenirea în propria condiție. Omul trăiește după 
regulile, aspirațiile și obsesiile grupului de care aparține, 
de care trebuie numaidecât să aparțină, chiar dacă acest 
grup se cheamă grupul oamenilor liberi. 

Biserica însă nu are voie să devină un grup, o castă, 
ea este o comuniune cu limitele în afară, ea se revarsă 
neîncetat, înghițind ca o lavă încinsă tot ce îi iese în cale, 
dacă se poate. 

Cuvântul bun și „miloserdia” pe care o arătăm acestor 
oameni, poate fi, într-adevăr, și o compasiune ca pentru 
bolnavi, totuși nu ca pentru niște bolnavi incurabili. Noi 
nu-i vedem ca pe niște muribunzi pe care ne simțim datori 
să-i vizităm cu flori și mandarine, ca poate-poate să le 
înfrumusețăm măcar ultimele zile. Deloc! Până în ultima 
clipă, orice păcătos este un potențial sfânt, asta trebuie să 
înțelegem din cazul tâlharului de pe cruce. Este un păcat 
împotriva iubirii lui Dumnezeu să credem că cineva nu se 
mântuiește, că nu mai are șansă la mântuire. Noi arătăm 
dragoste față de ei tocmai pentru că prin ei se poate proslăvi 
Hristos, nu pentru că ne este milă de pierzarea lor, noi nu 
știm dacă ei se vor pierde sau nu. Chiar dacă noi știm că 
nu se vor mântui toți, noi trebuie să-i vedem mântuiți pe 
toți, la aceasta ne îndeamnă iubirea creștină. Hristos este 
mare nu atunci când mântuiește sfinți, ci anume atunci când 
poate să mântuiască păcătoșii. Cum se roagă și Sf. Ioan 
Damaschin în rugăciunea de seară: „Că de vei mântui pe 
cel drept, nu-i lucru mare, și de vei milui pe cel curat, nu-i 
nici o minune, că sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine, 
păcătosul, să faci minuni cu mila Ta, întru aceasta să arăți 
iubirea Ta de oameni”.

Eu nu apăr nici un fel de păcat, dar nici nu pot să am 
căderea de a considera anumite patimi și păcate ca fiind 
fatale. Ai observat că mulți oameni nici de fumat nu se pot 
lăsa, cu toate că e așa un fleac. Acestora le pare că a te lăsa 
de fumat e cel mai greu lucru din lume, pentru că orice păcat 
și patimă se poate judeca în raport cu puterea de voință a 
fiecăruia. Bine spunea un părinte, că cel mai mare păcat este 
păcatul în care te afli. Cred că cel mai greu e să scapi nu 
de homosexualitate, nu de mânie sau zgârcenie, ci anume 
de păcatul sau patima care te stăpânește. Pentru că, dacă 
un păcat te stăpânește, este numai pentru că e mai mare 
decât voința ta. Într-adevăr, dacă așa stau lucrurile, s-ar 
părea că este imposibil să mai scapi de un astfel de păcat, 
de vreme ce este peste puterile tale. Totuși, anume la asta 
cred că s-a referit Hristos, când a zis: „Ceea ce la oameni 
nu este cu putință, la Dumnezeu este cu putință”.

Sursa: http://savatie.trei.ro/
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31 martie – Duminică – Sf. Sfinţit Mc. Ipatie, episcopul 
Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diaconul – Duminica a II-a 
din Post (a Sf. Grigorie Palama) – Sf. ev. Marcu 2, 1-12 

(Vindecarea slăbănogului din Capernaum)

-//- a Sfântului: Sf. ev. Ioan: 10, 9-16

Cunoaşterea lui Dumnezeu

Evanghelia acestei duminici ne arată pe Hristos mai 
mult decât ca pe Acela Care vindecă în chip minunat pe 
slăbănog, adică pe Cel Care dă harul iertării păcatelor 
celor care se apropie cu credinţă de El. Vindecarea şi 
iertarea ne dovedesc că El este Dumnezeu, deci poate 
să ierte păcatele. Mai mult, Hristos a dat puterea iertării 
păcatelor şi Sfinţilor Săi Apostoli şi prin ei Bisericii, prin 
slujitorii ei, episcopii şi preoţii. 

Confruntarea dintre Hristos şi farisei şi cărturari este 
de fapt confruntarea dintre două perspective diferite, re-
ligioase bineînţeles: cea a credinţei în Hristos şi cea fără 
Hristos. În Hristos omul se poate apropia şi Dumnezeu 
devine accesibil. Nu din întâmplare duminica aceasta 
este dedicată Sfântului Grigore Palama, un mare apă-
rător al adevărului acestuia creştin, că în Hristos este 
posibilă unirea omului cu Dumnezeu şi îndumnezeirea 
sa după har.

În Biserica noastră, s-a păstrat dintru începuturi în-
văţătura că putem ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu 
care se face după harul de sus, nu pe cale raţională, 
căci spune Mântuitorul: „Fericiţi cei curaţi cu inima, căci 
aceia vor vedea pe Dumnezeu.” (Matei 5, 8) Sfântul 
Evagrie din Pont spunea: „Nimeni nu-L cunoaşte pe 
Dumnezeu dacă nu-l învaţă Însuşi Dumnezeu.”, iar 
Sfântul Efrem Sirul învaţă: „Înaintea oricărei lecturi din 
Sfânta Scriptură, roagă-te lui Dumnezeu, stăruieşte în 
rugăciune, ca El să ţi Se descopere.”

În cântările slujbelor din Duminica Rusaliilor se arată 
că Dumnezeu face din pescari adevăraţi cunoscători 
şi propovăduitori ai Tainelor Sale, îi face părtaşi la o 
cunoaştere mai presus de orice cunoaştere. Numai 
printr-o astfel de ridicare a omului, prin har, cum spune 
Simeon Noul Teolog, Dumnezeu „se uneşte decât cu 
dumnezei.”

Aşa păzeau cu sfinţenie această învăţătură şi mo-
nahii isihaşti din Athosul sec. al XIV-lea care afirmau că 
prin izbăvirea de patimi şi prin rugăciune curată, omul 
poate vedea slava lui Dumnezeu încă de pe pământ. 

Omul primeşte arvuna Împărăţiei cereşti pentru 
cei curaţi cu inima, un har de sus, omul aducând doar 
„aprinderea doririi după Dumnezeu.” Omul trebuie să 
treacă de la întuneric la lumină printr-o uşă care este 
cea a pocăinţei, care curăţă de patimi. Privirea minţii 
trebuie îndreptată spre inimă cum ne învaţă rugăciunea 
lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-mă pe mine, păcătosul.” Pentru apărarea 
acestor învăţături mântuitoare s-a ridicat cu toată pute-
rea Sf. Grigore Palama. A fost în câteva rânduri închis 
şi prizonier la turci, dar prin scrierile sale a reuşit să 
polarizeze energiile monahismului şi pe cele ale Bisericii 
în ansamblul ei, condamnând ereziile apărute atunci 
printr-o serie de sinoade ţinute la Constantinopol: două 
în 1341, unul în 1347 şi altul în 1351.

Ales mitropolit al Tesalonicului în 1347, lupta sa 
avea să biruiască definitiv la Sinodul din 1368, la 9 ani 
de la moartea sa, când a fost proclamat sfânt. De la 
el s-a statornicit pentru totdeauna învăţătura despre 
energiile lui Dumnezeu, care sunt nedespărţite de Fi-
inţa Lui şi în fiecare e activ Dumnezeu întreg, dar de 
fiecare dată în alt mod. Sfântul spunea că am dobândit 
doi ochi sufletești: „Cu unul vedem cele ascunse în firi, 
adică puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu și pronia 
Lui cu privire la noi, cu celălalt privim slava sfintei Lui 
firi, când binevoiește Dumnezeu să ne introducă în tai-
nele duhovnicești.” Aceasta este minunata învățătură 
a acestei duminici; ea ne arată cât suntem de departe 
de cunoașterea lui Dumnezeu. Trebuie să folosim cu 
sârguință prilejul Postului Mare spre o deplină curățire 
de patimi și spre dobândirea rugăciunii adevărate și 
duhovnicești.

Părintele Marius Olivian Tănasie

„În vremea aceea, a intrat iarăşi Iisus în Capernaum după câteva zile şi s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au 
adunat aşa de mulţi, că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea uşii, iar Dânsul le grăia cuvântul lui Dum-
nezeu. Şi au venit la Dânsul aducând un slăbănog, pe care îl purtau patru inşi. Dar, neputând ei să se apropie de 
Dânsul din pricina mulţimii, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi prin spărtură au coborât patul în care 
zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credinţa lor, Iisus a zis slăbănogului: fiule, iartă-se ţie păcatele tale. Dar unii 
dintre cărturarii care erau acolo de faţă cugetau în inimile lor: de ce grăieşte Acesta astfel de blasfemii? Cine poate 
să ierte păcatele, decât numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu duhul Său că aşa gândeau ei 
în sinea lor, le-a zis: de ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: iartă-se ţie 
păcatele tale, sau a zice: scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are putere pe pământ 
să ierte păcatele, a zis slăbănogului: ţie îţi poruncesc, scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta. Şi s-a sculat 
îndată şi, luându-şi patul, a ieşit afară înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi preamăreau pe Dumnezeu, zicând: 
niciodată n-am văzut aşa ceva.”

„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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Iubește-i pe amândoi!
Manifestul „Marșului pentru Viaţă” – 23 martie 2013

Pagina pentru viață MANIFEST

În fiecare an, mii de oameni din întreaga ţară participă 
la „Marşul pentru Viaţă” – cel mai mare eveniment public 
pentru protejarea vieţii din România.

În 2013 sunt aşteptaţi la marş toţi cei care cred că 
dreptul la viaţă este unul dintre drepturile fundamentale ale 
omului, iar dragostea şi compasiunea faţă de o mamă şi 
copilul ei reprezintă cea mai frumoasă formă de implicare 
socială şi civică.

Femeile merită să fie sprijinite personal, dar și pe plan 
social și politic, prin promovarea unor legi care să ușureze 
povara financiară a maternității, să promoveze educaţia 
pentru familie, să faciliteze adopţia în interesul copilului şi 
să facă accesibilă consilierea în criză de sarcină.

Cu toţii ştim cât de important este pentru o femeie să fie 
ascultată şi ajutată. În timp ce tu citeşti acest manifest, mii 
de femei trec printr-o stare de criză din cauza unei sarcini 
și au nevoie de un sprijin dezinteresat.

Tu poţi face ceva pentru ele. Dacă prețuiești femeia, 
prețuiește și copilul ei. Dacă vrei să ajuți femeia, ajută 
și copilul ei. Dacă iubeşti femeia, iubeşte şi copilul ei. 
Iubește-i pe amândoi!

Asumă, ajută, adoptă!
Vino pe 23 martie la Marşul pentru Viaţă!

www.marsulpentruviata.ro

Lista orașelor care organizează 
„Marșul pentru Viață” 2013

Orașe înscrise la eveniment, până la data de 11 martie:

ALBA-IULIA, ARAD, BACĂU, BISTRIȚA, BRAȘOV, 
BUCUREȘTI, CLUJ-NAPOCA, CONSTANȚA, DEVA, 
FĂLTICENI, IAȘI, ONEȘTI, ORADEA, PITEȘTI, SATU 

MARE, SF. GHEORGHE, SLATINA, SUCEAVA, 
TÂRGOVIȘTE, TIMIȘOARA, TG. MUREȘ, TULCEA 

Asumă, ajută, adoptă! 
Vino pe 23 martie la „Marșul pentru Viață”!

Asumă, ajută, adoptă! 
Vino la „Marșul pentru viață”! 

 – Comunicat pentru presă -

Sâmbătă, 23 martie, va avea loc a treia ediție națională 
a „Marşului pentru Viaţă”, eveniment organizat de asociații 
și fundații civice din numeroase orașe ale României.

Scopul acestuia este afirmarea dreptului la viaţă al 
tuturor persoanelor începând din momentul concepţiei, a 
dreptului femeii la sprijin şi pentru susținerea familiei, ca 
temelie a unei societăţi prospere.

„Marșul pentru Viață” are în fiecare an o temă, sub 
forma unui mesaj-manifest adresat publicului. Manifestul 
de la această ediție se intitulează „Iubește-i pe amândoi! – 
Asumă, ajută, adoptă!” și este o invitație la implicare civică 
în sprijinul femeilor însărcinate, care sunt constrânse să 
apeleze la avort din cauza indiferenței și a lipsei de ajutor, 
uneori chiar din partea celor apropiați.

Această adevărată formă de violenţă împotriva femeilor 
care poartă o sarcină neaşteptată nu trebuie să ne mai 
lase indiferenţi. Conform manifestului, sunt aşteptaţi la 
marş „toţi cei care cred că dreptul la viaţă este unul dintre 
drepturile fundamentale ale omului, iar dragostea şi com-

pasiunea faţă de o mamă şi copilul ei reprezintă cea mai 
nobilă formă de implicare civică.”

Societatea trebuie să facă astfel încât un copil să nu 
fie perceput ca un obstacol în calea împlinirii unei femei, 
a bunăstării ei ori a realizării profesionale. Copilul este un 
dar pe care o femeie îl aduce societăţii, iar aceasta este 
datoare cu întreg sprijinul necesar. De aceea, organizatorii 
consideră că femeile merită să fie sprijinite personal, dar 
și pe plan social și politic prin promovarea unor legi care 
să ușureze situaţia financiară dificilă, să faciliteze adopţia 
şi să facă accesibilă consilierea pentru situația de sarcină 
nedorită.

În acest sens, înaintea Marșului va fi depusă la prin-
cipalele instituții ale statului o petiție, semnată de câteva 
zeci de organizații non-guvernamentale. Prin petiție se 
solicită adoptarea unei legislaţii favorabile vieţii şi familiei 
și a unor programe de educație coerente, în contextul în 
care România continuă să aibă una din cele mai ridicate 
rate a avortului dintre toate ţările Uniunii Europene și 
suferă o degradare accentuată a importanței familiei în 
viața socială.

Aproximativ 8 milioane de copii, doar conform statis-
ticilor oficiale, au căzut victime avorturilor din 1990. Un 
număr foarte mare de femei și familii suferă consecințele 
fizice, mentale și sufletești ale acestei situații.

Până în acest moment, 22 orașe din România și-au 
anunțat participarea la „Marşul pentru Viaţă” din 23 mar-
tie 2013. Cu fiecare ediție, acesta este tot mai aproape 
de tradiția evenimentelor similare din mari capitale ale 
lumii, precum Washington, Paris, Berlin, Bruxelles şi 
Budapesta.

Pentru mai multe informaţii cum ar fi Manifestul, lista 
completă a orașelor participante, trasee, programe și date 
de contact ale colectivelor locale de organizare, vă rugăm să 
accesați pagina de internet www.marsulpentruviata.ro.

Publicat de Asociația PRO VITA București
http://marsulpentruviata.blogspot.ro/
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Duminică, 3 martie: Studiu biblic, Sf. Ev. de la Marcu, cap. 6.
10 martie: Cine n-are un bătrân, să-şi cumpere! – proiect nou. 
17 martie: Biserica şi provocările postmodernităţii.
24 martie: Acatistul Bunei Vestiri.
31 martie: Curvie şi sfinţenie – Modelul Sf. Maria Egipteanca.
Întâlnirile au loc la orele 17:00. 
Informații la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Din Acatistul Bunei Vestiri (25 martie)

„Să slujim bătrânilor ca lui Hristos!” 
– proiect nou –

Concurs cu premii
Întrebarea este: La ce mănăstire a avut loc în 2009 

Adunarea Tinerilor Ortodocși din Arhiepiscopia Craio-
vei, întâlnire în urma căreia am înființat grupul paro-
hial de tineret? Răspunsurile vor fi trimise prin SMS la 
0768.35.76.75 până la data de 25 martie inclusiv (nu 
uitați să vă scrieți numele!). Premiile sunt surpriză, iar 
câștigătorii vor fi anunțați în nr. 44 al revistei noastre, 
cel din aprilie 2013.

Condacul 1:
Apărătoare Doamnă, pentru biruință 

mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, 
Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci ca, 
ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne 
din toate nevoile, ca să-ți cântăm ție: Bucură-te, 
Mireasă, pururea Fecioară!

Icosul 1:
Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost 

trimis să-i zică Născătoarei de Dumnezeu: 
Bucură-te! și împreună cu glasul lui cel 
netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, 
s-a spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i 
unele ca acestea:

Bucură-te, prin care răsare bucuria;

Bucură-te, prin care piere blestemul;
Bucură-te, chemarea lui Adam celui 

căzut;
Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei;
Bucură-te, înălțime întru care cu anevoie 

se suie gândurile omenești;
Bucură-te, că ești scaun Împăratului;
Bucură-te, că porți pe cel ce pe toate le 

poartă;
Bucură-te, steaua care arăți Soarele;
Bucură-te, pântecele dumnezeieștii 

întrupări;
Bucură-te, prin care se înnoiește făptura;
Bucură-te, prin care prunc se face 

Făcătorul;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

După întâlnirea grupului de tineret din 10 
martie a.c., am decis inițierea la nivel de parohie 
a unui nou proiect intitulat „Să slujim bătrânilor 
ca lui Hristos!”. Acesta este rodul discuției avute 
atunci pe tema „Cine n-are un bătrân, să-și cum-
pere!” Scopul proiectului este de a ajuta bătrânii 
neputincioși din parohia noastră. Când spun 
neputincioși, mă refer atât la neputințe trupești, 
cât mai ales duhovnicești. Cei ce îi vor ajuta vor 
fi membrii grupului de tineri sau orice om dornic 
să-și îmbogățească sufletul cu faptele bune ale 
milosteniei trupești și sufletești. Iată pe scurt 
etapele derulării proiectului nostru:

1. 17 martie – 31 martie 2013 (înscrierea 
bătrânilor ce doresc sprijin și a persoanelor ce 
se oferă voluntare pentru ajutorarea acestora)

Pentru relații suplimentare și înscrieri: 
0768.35.76.75.

Notă: Bătrânii se pot înscrie singuri sau îi 
poate înscrie cineva care îi cunoaște.

2. 1 aprilie – 8 aprilie (evaluarea situației 
bătrânilor și identificarea nevoilor stringente ale 
lor)

3. 9 aprilie – 16 aprilie (întâlniri ale echipei 
de proiect pentru repartizarea fiecărui bătrân 
unui voluntar ce se va ocupa de omul respec-
tiv) 

4. 17 aprilie – 17 mai (derularea proiectului: 
vizite săptămânale ale voluntarilor la bătrânii de 
care răspund, cu satisfacerea nevoilor acestora, 
în măsura posibilităților noastre personale și de 
grup)

Notă: vor avea loc întâlniri ale voluntarilor 
pentru a discuta despre reușitele și obstacolele 
de depășit întâlnite în activitatea de sprijin a 
bătrânilor!

5. 18 – 19 mai 2013 (evaluarea rezultatelor 
proiectului).

Info: 0768.35.76.75 sau 0727.78.16.91.
Radu Buțu, coordonator proiect


