
Prunci nenăscuți
Deși tardiv și fără folos (căci este necanonic, adică 

încalcă rânduielile bisericești), aud adesea de pomenirea 
morților cum părintele se roagă pentru „prunci fără nume.” 
Ei sunt acele suflete pe care noi nu le-am lăsat să vadă o 
primă rază de soare. Cu voia sau fără voia noastră, acestor  
„prunci fără nume” li s-a curmat viața, în cel mai groaznic, 
mai dureros, mai brutal și mai barbar mod posibil. Mă 
refer în special la cei avortați de cei ce ar fi trebuit să le 
ofere dragostea lor necondiționată „,părinții” lor. Căci vina 
părinților celor lepădați fără voie e mult mai mică decât 
în cazul „taților și mamelor” ce și-au ucis cu premeditare 
copilul.  Atenție, însă! Canon de pocăință se cere și în ca-
zul pruncilor avortați spontan1. Dumnezeu singur știe de 
ce a îngăduit asta, iar părinților fără răspuns la întrebarea 
„De ce ni s-a întâmplat asta?” nu ne/le rămân decât lacri-
mile, rugăciunea, pocăința și totodată nădejdea întâlnirii 
pe lumea cealaltă cu pruncul drag, dar fără nume, adică 
1. Sf. Ioan Postitorul, canonul 22.

nebotezat. Aici este și drama pruncilor acestora! Nefiind 
botezați, Biserica nu îi pomenește, ei nefiind fiii ei legitimi. 
Putem noi însă să ne rugăm pentru ei în cadrul rugăciunii 
particulare de acasă. 

O altă durere a părinților este și aceia că cei lepădați 
fără voie nu au un mormânt al lor, unde ai putea merge 
să le duci flori, să le spui vorbe dragi, să plângi cu lacrimi 
amare, asemenea Rahelei, conform cuvântului Scripturii 
care spune: „Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire 
multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată 
pentru că nu sunt.” (Matei 2, 18 și Ieremia 31, 15) Pierduți 
adesea la câteva săptămâni din motive știute, însă de cele 
mai multe ori neștiute, acești prunci nu au rămășite care 
să poată fi puse în mormânt! 

Revenind însă la cei lepădați cu voie, ne mai mirăm oare 
de ce astăzi toate merg din rău spre mai rău? Cum ar putea 
fi altfel, când celor mai mici dintre noi, celor din pântece, 
celor lipsiți de apărare, li se neagă dreptul fundamental la 
viață, la naștere? Mulți sunt cei ce spun că avortul poartă 
o vinovăție mai mare, din punct de vedere moral, decât 
crima! Căci a omorî un om înseamnă luptă, acela poate 
să se apere, să riposteze, să scape, eventual, mâinilor 
ucigașe. Dar ce șanse de apărare are micuțul sau micuța 
din pântecele maicii sale? NICIUNA. Vă întreb acum: Ați 
trecut printr-un avort? Sau ați văzut măcar „Strigătul mut”2, 
filmul ce înfățișează un avort filmat? Cunoașteți oare bar-
baria procedurii chirurgicale? Știți că, dacă copilul e mare, 
mai întâi i se zdrobește capul cu un instrument special? Nu 
vreau să intru în detalii, căci oricărui om cu o fărâmitură de 
umanitate, de omenie, de bunătate rămasă în el i s-ar rupe 
sufletul, auzind, văzând sau simțind aceasta. Și totuși…

Dacă ar fi așa, avorturi n-ar fi pe lumea asta, sau ar fi 
foarte puține. Situația actuală e cu totul alta. De parcă 
ne-am fi sălbăticit cu toții! De fapt, mai rău decât atât, 
căci orice fiară sălbatică își fată și își îngrijește puiul, nu 
îl avortează! Omul, cel (post)modern mai ales, om creat 
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și nu un urmaș 
al maimuței, cum vor unii să creadă și se străduiesc din 
răsputeri să convingă și pe alții3, a ajuns mai barbar, mai 
sălbatic decât orice sălbăticiune din natură. Coroană a 
creației, el nu își mai naște copiii, nu îi mai îngrijește/edu-
că, oferindu-le dragoste și sprijin, ci îi ucide premeditat, 
invocând false motive, diverse pretexte puerile, toate refe-
ritoare la contextul respectiv din viața lui, că nu e pregătit 
să devină părinte4, din punct de vedere fizic, emoțional, 
material, social, economic, profesional sau câte și mai câte 
alte puncte de vedere…  

  Toate însă au un singur scop: să justifice crima! Nimic 
însă pe lumea asta nu poate motiva curmarea unei vieți, 
orice nume ar purta aceasta: avort5, crimă, sinucidere, pe-

2. http://strigatulmut.ro/
3. Deși teoria evoluționistă a fost respinsă definitiv din punct de 
vedere științific!
4. Pentru consiliere și sprijin: Asociația ProVita Gorj, 0768.35.76.75.
5. Atenție la avortul cauzat de ,,anticoncepționale”, când mama nici nu 
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și  Viața. Nimeni nu vine 
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(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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CelĂlalt… Ca iCoanĂ

deapsă capitală, sinucidere asistată,  eutanasie, fertilizare 
in vitro, etc. Ca să nu mai vorbesc de instrumentele folosite 
pentru efectuarea unui avort! Ați văzut cum arată?6 De 
parcă ar fi instrumente de tortură din Evul Mediu. De fapt, 
chiar asta sunt, se folosesc pentru tortura și omorârea cu 
sânge rece a celor nenăscuți.

Ei, nenăscuții, cei ce nu pot striga, au nevoie de strigătul 
nostru, dar să nu fie unul mut ca cel al lor. Ci ca al unor 
oameni ce nu pot tăcea în timp ce sângele pruncilor fără 
nume curge nestingherit, iar România, vorba Părintelui 
Nicolae Tănase de la Valea Plopului7 „,înoată în sânge 
până la brâu”! Pe drept cuvânt au fost condamnate co-
munismul, nazismul și altele asemenea pentru milioanele 
de crime comise, dar Holocaustul pruncilor nenăscuți și 
avortați cine îl condamnă? Cine poartă vina acestor crime 
premeditate și cine răspunde în fața justiției umane? Căci 
în fața lui Dumnezeu, știm cine: tatăl, mama, nașii, preotul 
din parohie, toate rudele sau prietenii ce au îndemnat la 
avort, medicul, asistentele, preotul de spital și toți ceilalți 
complici cu gândul, cu cuvântul și cu fapta, cu voie sau 
fără voie, la această oribilă crimă „,frumos” deghizată sub 
numele de „întrerupere de sarcină”. De parcă, odată între-
ruptă, s-ar mai putea continua vreodată! Știm, fără să fie 
o noutate, că „manipularea verbală, a limbajului, precede 
manipularea socială”8! 

Departe de mine gândul de a acuza pe cineva, de a ară-
ta cu degetul pe cei vinovați, de a-i pune la stâlpul infamiei! 
Nu îmi doresc asta, nu ajută pe nimeni și nici nu schimbă 
nimic spre mai bine. Vreau însă să trezesc conștiințe ador-
mite, să îndemn la acțiuni concrete, la fapte, să nu mai stăm 
cu mâinile în sân, în timp ce neamul nostru românesc piere 
văzând cu ochii, piere căci nu-și mai naște urmașii! Deci e 
problema noastră, a Bisericii, iar avortul ne privește pe toți, 
ca fii ai Bisericii străbune. Nu (mai) putem sta deoparte! E 
locul, timpul, vremea potrivită să acționăm! Iar noi avem 
datoria morală să fim „omul potrivit la locul potrivit”, ase-
menea Mântuitorului la scăldătoarea Vitezda9.

De asemenea, cele câteva cuvinte ale mele de mai 
sus nu se vor a fi pricină de deznădejde pentru cei/cele 
ce au făcut avort, ci dimpotrivă: Acestora, în primul rând, 
vreau să le (re)amintesc că niciun păcat nu este fără de 
iertare din partea lui Dumnezeu celui Atotbun. Ei au ajutorul 
preoților Bisericii, au la îndemână Sfintele Taine (mai ales 
Spovedania) spre vindecarea sufletului lor, au tot concursul 
asociațiilor ortodoxe ProVita, ca să enumăr doar câteva 
dintre ajutoare. Acestora, și nouă tuturor, vreau să le pun 
la suflet și faptul că pocăința după avort trebuie să fie pe 
măsura gravității păcatului, iar iertarea și vindecarea sunt 
cu putință. Dar să nu mai facă iar păcatul și „să pună copil 
în loc”, vorba unui părinte, adică să nască. Pot să pună 
copil în loc și altfel: să adopte sau să sfătuiască o femeie, 
care vrea să avorteze, să păstreze copilul. Mare izbândă 
a vieții asupra morții ar fi, dacă, astfel, ar salva o viață ne-
vinovată în locul celei pe care ei au curmat-o. Sunt câteva 
exemple acestea, deoarece canoane standard pentru avort 
nu există. Totul se face după Spovedanie, la îndrumarea 
duhovnicului. Să facem și canonul rânduit, căci acesta nu-i 
pedeapsă pentru păcat, ci pansament și tratament pentru 
știe că a avortat sau câți prunci a avortat de-a lungul timpului! Cum să 
facă pocăință pentru o crimă de care nu știe nimic?! Detalii la provitatar-
gujiu.ro sau în cartea ,,Îndrumarul ... Federației ... ProVita ...” aici:
http://www.pentruviatacluj.ro/carti/9-indrumarul-medical-si-crestin-
despre-viata-al-federatiei-organizatiilor-ortodoxe-pro-vita-din-ro-
mania-editura-renasterea-2008
6. http://www.abortioninstruments.com/
7. www.ortodoxmedia.com/inregistrare/706/Pr_Tanase_Moldova
8. www.provitatargujiu.ro/archives/1308
9. Vezi Ioan 5, 1-23.

boala sufletească și trupească de care suferim în urma 
avortului. De gânduri de sinucidere10 (foarte frecvente după 
un avort) să fugim „ca diavolul de tămâie”, căci după ce 
ne-a îndemnat la avort, vrăjmașul vrea să ne piardă pentru 
veșnicie prin luarea propriei vieți. Pe acestea să le alungăm 
cu chemarea numelui lui Iisus11 și, foarte important, să le 
mărturisim la spovedanie.

Multe ar mai fi de spus, odată deschis subiectul avor-
tului, cu toate cele complementare lui, dar, poate, cu altă 
ocazie. În încheiere, vreau să priviți avortul astfel:

AVORTUL – CRIMA PERFECTĂ. Un mort (pruncul – 
uneori doi, dacă moare și mama12), cel puțin doi răniți grav 
(părinții), mai mulți complici la crimă (adesea, rudele, prin 
îndemnul lor spre asta, dar și toți cei ce îl ajută pe doctor 
să facă avortul), cel puțin un făptaș (doctorul ginecolog 
avorționist, sau mai mulți doctori, uneori), mobilul crimei 
– banii13 primiți de doctor(i), arma crimei – „instrumentele 
de tortură” amintite anterior, așadar, multipli vinovați, ÎNSĂ, 
niciun proces, nicio condamnare, ci toți scapă nepedepsiți 
în fața Justiției!

Din moment ce am aflat/ne-am amintit toate acestea, 
e vremea să acționăm14!

Radu Buțu 

10. Fac parte din manifestările �indromului post-avort, care afectează . Fac parte din manifestările �indromului post-avort, care afectează Fac parte din manifestările �indromului post-avort, care afectează 
atât pe bărbat, cât și pe femeie. Mai multe detalii aici: http://rupeta-
cerea.ro/suferinta/
11. Prin rugăciunea: ,,Doamne Iisuse �ristoase, Fiul lui Dumnezeu, . Prin rugăciunea: ,,Doamne Iisuse �ristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-mă pe mine, păcătosul/păcătoasa!” 
12. Încadrată în aceeași categorie cu sinucigașii, mama ce moare în . Încadrată în aceeași categorie cu sinucigașii, mama ce moare în 
timp ce avortează nu se înmormântează cu preot în cimitir, după rân-
duiala ortodoxă obișnuită a slujbei de înmormântare a mirenilor. A se 
vedea Pravila Bisericească de la Govora, pag. 115. E de folos să citiți 
aici: http://www.orthodoxphotos.com/readings/avortul/serafim.shtml
http://www.provitabucuresti.ro/docs/bioetica/slujba.copii.avortati.
pdf
13. Apropo, cât costă un avort? � VIA�� DE �M! Apropo, cât costă un avort? � VIA�� DE �M!
14. . http://www.provitatargujiu.ro/proiecte
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Despre cruce şi încă despre credinţă

„Cuvântul crucii este nebunie pentru cei pierduţi, dar pen-
tru cei care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu.” (I Cor. 1, 
18) „Cel duhovnicesc le judecă pe toate, dar omul sufletesc 
(firesc) nu primeşte pe cele ale Duhului” (I Cor. 2, 14-15). În 
adevăr, crucea este nebunie pentru cei care nu o primesc cu 
credinţă şi care nu ţin seamă de bunătatea şi atotputernicia 
lui Dumnezeu, ci cercetează cele dumnezeieşti cu gânduri 
omeneşti şi fireşti. Toate cele ale lui Dumnezeu sunt mai 
presus de fire, de cuvânt şi de cuget. Căci dacă cineva va 
socoti cum şi pentru care pricină a adus Dumnezeu pe toate 
de la neexistenţă la existenţă şi va voi să ajungă la această 
cunoştinţă prin gândire naturală, nu va înţelege. Această 
cunoştinţă este sufletească şi naturală. Dar dacă cineva 
condus prin credinţă va socoti că fiinţa dumnezeiască este 
bună, adevărată, atotputernică, înţeleaptă şi dreaptă va găsi 
pe toate lucioase şi netede şi cale dreaptă. Este cu neputinţă 
să te mântui fără credinţă (Evr. 11, 6), căci prin credinţă se 
menţin toate, atât cele omeneşti, cât şi cele duhovniceşti. 
Nici plugarul nu taie brazda pământului fără credinţă, nici 
negustorul nu-şi încredinţează unui mic lemn sufletul lui no-
ianului înfuriat al mării, nici nu se fac nunţi, nici altceva din 
cele ce sunt în viaţă. Prin credinţă înţelegem că toate s-au 
adus prin puterea lui Dumnezeu de la neexistenţă la existenţă 
şi prin credinţă izbândim toate, atât pe cele dumnezeieşti, 
cât şi pe cele omeneşti. Credinţa este un sentiment care nu 
iscodeşte lucrurile. Orice faptă şi orice minune a lui Hristos 
este foarte mare, dumnezeiască şi minunată. Dar cea mai 
minunată decât toate este cinstita Lui cruce. Căci prin nimic 
altceva decât prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos s-a 
distrus moartea, s-a dezlegat păcatul strămoşesc, s-a prădat 
iadul, s-a dăruit învierea, ni s-a dat puterea să dispreţuim cele 
prezente şi chiar moartea, s-a săvârşit întoarcerea la fericirea 
primară, s-au deschis porţile raiului, s-a aşezat firea noastră 
în dreapta lui Dumnezeu, ne-am făcut copii şi moştenitori ai 
lui Dumnezeu (Mt. 5, 9, 45; Rm. 8, 17; 9, 26; II Cor. 6, 18; 
Ga. 3, 26, 29; 4, 7). 

Prin cruce toate s-au îndeplinit. „Căci toţi câţi ne-am 
botezat în Hristos, spune apostolul,   ne-am botezat întru 
moartea Lui” (Rm. 6, 3). „Toţi câţi în Hristos ne-am botezat, 
în Hristos ne-am îmbrăcat (Ga. 3, 27). „Hristos este puterea 
lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 24). 
Iată dar că moartea lui Hristos, adică crucea, ne-a îmbrăcat 
cu înţelepciunea enipostatică şi puterea lui Dumnezeu. Cu-
vântul crucii este puterea lui Dumnezeu, sau pentru că, prin 
ea ni s-a arătat puterea lui Dumnezeu, adică biruinţa asupra 
morţii, sau pentru că, după cum cele patru braţe ale crucii se 
ţin şi se strâng prin încheietura de la mijloc, tot astfel se ţin 
prin puterea lui Dumnezeu înălţimea, adâncimea, lungimea 
şi lăţimea (Ef. 3, 18), adică toată creaţia văzută şi nevăzută. 
Crucea ni s-a dat semn pe frunte în acelaşi chip în care s-a dat 
lui Israel tăierea împrejur. Prin ea ne despărţim cei credincioşi 
de cei necredincioşi şi ne cunoaştem. Crucea este pavăza, 
arma şi trofeul contra diavolului. Crucea este pecetea pentru 
ca să nu ne atingă nimicitorul, după cum spune Scriptura (Ieş. 
12, 12-13; Evr. 9, 28). 

Crucea este scularea celor căzuţi, sprijinul celor care stau, 
reazemul celor slabi, toiagul celor păstoriţi, călăuza celor 

convertiţi, desăvârşirea celor înaintaţi, mântuirea trupului şi 
a sufletului, izgonitorul tuturor răutăţilor, pricinuitorul tuturor 
bunătăţilor, distrugerea păcatului, răsadul învierii, pomul 
vieţii veşnice. Prin urmare, acest lemn cinstit cu adevărat 
şi venerabil, pe care Hristos S-a adus jertfă pe Sine în locul 
nostru, trebuie venerat pentru că s-a sfinţit prin atingerea cu 
Sfântul Lui Trup şi Sânge. Trebuiesc venerate şi cuiele şi lan-
cea şi îmbrăcămintea şi sfintele Lui locaşuri, anume: ieslea, 
peştera, Golgota, mormântul mântuitor şi făcător de viaţă, 
Sionul, acropola Bisericilor, şi cele asemenea, după cum a 
spus dumnezeiescul părinte, David: „Vom intra în locaşurile 
Lui, ne vom închina în locul unde au stat picioarele Lui” (Ps. 
131, 7). Că în acest text vorbeşte despre cruce se vede din 
cele ce urmează: „Scoală-te, Doamne, întru odihna Ta” (Ps. 
131, 8). În adevăr după cruce urmează Învierea. 

Dacă dorim casa, patul, haina celor pe care îi iubim, cu 
cât mai mult cele ale lui Dumnezeu şi ale Mântuitorului prin 
care am şi fost mântuiţi! Ne închinăm, deci, semnului Cinstitei 
şi de Viaţă Făcătoarei Cruci, chiar dacă este făcut din altă 
materie. Noi nu cinstim materia – să nu fie! – ci semnul, ca 
simbol al lui Hristos. Căci a spus pe când le vorbea ucenicilor 
Săi: „Atunci va apărea semnul Fiului omului pe cer” (Mt. 24, 
30); prin aceste cuvinte a indicat crucea. Pentru aceea şi 
îngerul învierii a spus femeilor: „Căutaţi pe Iisus Nazarineanul 
cel răstignit?” (Mc. 16, 6), iar apostolul: „Iar noi predicăm pe 
Hristos cel răstignit” (I Cor. 1, 23). Sunt mulţi hristoşi şi Iisuşi, 
dar unul este Cel Răstignit. Îngerul şi apostolul n-au spus cel 
străpuns cu suliţa, ci „Cel răstignit”. Prin urmare, trebuie să 
ne închinăm semnului lui Hristos. Acolo unde va fi semnul, 
acolo va fi şi El. Dar nu trebuie să ne închinăm materiei din 
care este făcut semnul crucii, chiar dacă ar fi din aur şi din 
pietre scumpe, dacă se întâmplă să se distrugă semnul. Ne 
închinăm deci tuturor celor afierosite lui Dumnezeu, aducând 
Lui închinăciunea.

Pomul vieţii, care a fost sădit de Dumnezeu în rai (Fc. 
2, 9), a preînchipuit această Cinstită Cruce. Dar pentru 
că, prin pom a venit moartea (Fc. 3, 1-24), trebuia ca, prin 
lemn, să se dăruiască viaţa şi învierea. Iacov cel dintâi 
a închipuit crucea când s-a închinat vârfului toiagului lui 
Iosif (Fc. 47, 31), iar când a binecuvântat pe fiii lui Iosif 
cu mâinile încrucişate (Fc. 48, 14) este foarte lămurit că 
a descris semnul crucii. Toiagul lui Moise a lovit marea în 
chipul crucii şi a mântuit pe Israil, iar pe Faraon l-a înecat 
(Iş. 14, 16-29). Mâinile întinse în chipul crucii au biruit pe 
Amalic (Iş. 17, 8-13). Prin lemn se îndulceşte apa cea 
amară (Iş. 15, 25), iar piatra curge şi revarsă izvoare (Iş. 
17, 5-6; Nm. 20, 7-11). Toiagul lui Aaron face cunoscută 
vrednicia preoţească (Nm. 17, 2-8). Şarpele, deşi era mort, 
a fost înălţat în triumf pe lemn, iar  lemnul mântuieşte pe 
cei credincioşi care privesc la duşmanul omorât (Nm. 21,    
8-9). Tot astfel a fost pironit Hristos, Care nu ştia de păcat, 
într-un trup al păcatului. Moise cel mare a strigat: „Priviţi 
viaţa voastră atârnată pe lemn, în faţa ochilor voştri” (Dt. 
28, 66). Iar Isaia: „Toată ziua am întins mâinile mele către 
un popor neascultător şi împotrivă grăitor” (Is. 65, 2). Cei 
care ne închinăm acestui semn, să dea Dumnezeu să 
dobândim partea lui Hristos cel răstignit. Amin.” (Sf. Ioan 
Damaschin, Dogmatica, Cartea a IV-a, cap. 11, trad. Pr. 
D. Fecioru, Ed. Scripta, Buc. 1993, pp. 159-161)

Părintele Gheorghe Ionașcu

7 aprilie – Duminică – Sf. Mc. Caliopie; Sf. ier. Gheorghe 
Mărturisitorul, episcopul Mitilenei; Sf. Mc. achilina – Duminica 

a iii-a din Post (a Sfintei Cruci) – Sf. ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1
„Zis-a Domnul: cel care voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze 

Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; dar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine 
şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde 
sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb, pentru sufletul său? Iar cine se va ruşina de Mine şi de 
cuvintele Mele, în acest neam desfrânat şi păcătos, și Fiul Omului se va ruşina de el, când va veni în slava 
Tatălui Său cu sfinţii îngeri. Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii, din cei care stau aici, care 
nu vor gusta moarte, până când nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind cu putere.”
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Marele Mucenic  Gheorghe,
Purtătorul de biruință
A fost educat de mic 
De-ai lui în dreapta credință.

În Capadochia s-a născut, 
Dar rămânând orfan de tată 
Mama-n Palestina l-a crescut 
Fiind din familie bogată. 

Frumos la înfățișare,
Inteligent  şi instruit,
Îmbrățișând slujba armelor
În toate a fost prețuit.

A cucerit-nalte  cinstiri:
Tânăr, viteaz și priceput,
Conducător  de oștiri
Şi în luptă neîntrecut.

Cu toate că era păgân 
Diocleţian împăratul,
N-a prigonit pe creștini 
Până când a venit altul;

Ginerele său, Galeriu (303)
Ca-nsoțitor la domnie.
Îl incita pe împărat
Împotriva creștinilor să fie.

Decretul de prigonire 
I-a afectat  serios:
Punând  pe creștini s-aleagă
Între idoli și �ristos.

Și îndată, �fântul  Gheorghe
Și-a mărturisit deschis 
Credința, chiar de știa,
Că urma să fie închis. 

Galeriu n-a acceptat 
În armata împărătească 
Un ucenic al lui �ristos,
Ca pe păgâni să-i convertească.

L-au supus pe �fântul Gheorghe 
La chinuri îngrozitoare.
Rămânând el nevătămat,
Și-au pus semne de întrebare.

Cei prezenți, stupefiați,
Au constatat, năuciți,
Că prin putere divină
Creștinii sunt ocrotiți.

Vămile muceniciei 
Pe toate-n temniță le-a răbdat.
Însă, atingându-se de-un mort
Acesta  pe loc a-nviat.

Mulți, văzând, cu bucurie
De idoli s-au lepădat.
Mărturisind pe �ristos,
Într-un glas, toți au strigat.

Împărăteasa  Alexandra 
Pe �fântul Gheorghe a urmat
Și în credința creștină
Domnului s-a închinat.

Diocleţian era surprins,
Că oricum ar încerca,
Nici prin forță, nici onoruri,
Nu-i poate îndupleca.

Și-atunci ia o hotărâre,
Dând poruncă împărătească;
Capetele să le taie
Și-astfel să îi pedepsească.

�coși afară din cetate,
Mergând spre locul gătit,
Alexandra își dă duhul,
Fiindcă trupul i-a slăbit.

Mucenicul bucuros,
Glasul și l-a înălțat
Mulțumindu-I lui �ristos 
Pentru cât l-a ajutat.

Capu-și pleacă cu tărie 
Și se supune liniștit
C-a păzit cu strășnicie
Credința până la sfârșit.

Cununa neveștejită 
Primind-o pe veșnicie;
Purtător de biruință
�-a învrednicit să fie.

Credința-n �fânta Treime
L-a întărit și l-a înălțat,
Putere asupra balaurului
Primind în chip minunat.

După trecerea la Domnul (23 apr. 303),
Prin ale sale rugăciuni,
Mulți bolnavi s-au vindecat
Și a făcut multe minuni.

În cetatea Ramel, din �iria 
Creștinii vrând ca să zidească
� biserică trainică 
Pe �fântul Gheorghe să cinstească.

Era o văduvă onestă,
Și cu credință adevărată .
Dorind să dea, deși modestă,
Un stâlp rezistent  din piatră.

�tâlpul său la malul mării,
L-a adus când un bărbat 
În corabie urca stâlpii săi,
Ea cu insistenţă, l-a rugat.

Rugămintea ei fierbinte 
Acesta n-a ascultat 
Și în egoismul său,
�ingur pe mare-a plecat.

Ea plângea  cu jale mare
Până când a adormit
De atâta supărare;
Dar un voievod a venit.

Şi-a-ntrebat-o cu blândețe 
De ce-i mâhnită așa rău?
Ea suspina, că nu poate
�ă ducă și stâlpul său.

Aflând unde vrea să-l pună,
El descalecă și scrie 
Pe stâlp cu degetul, ca pe lut:
„În partea dreaptă să fie!”

� îndeamnă să-l ajute 
�ă arunce stâlpu-n mare
Și luându-l împreună
De un capăt fiecare.

La trezire, ea constată
Că stâlpul nu mai era.
Punându-și  nădejdea-n  �fântul           
A pornit spre casa sa.

Bărbatul cel egoist,
Când ajunge la Ramel
Găsește stâlpul de piatră,
�cris cu degetul pe el.

A înțeles atunci greșeala 
Și-a stăruit în rugăciune
Către �fântul Gheorghe, care,
�-a-nvrednicit de-așa minune.

După ani, în-acea biserică,
Un saracin vestit intra
În timpul pravilei, iar preotul
La icoană se închina.

Grav cu săgeata-a fost rănit, 
Când spre icoană-a aruncat.
Dar, botezându-l preotul
Mâna i s-a vindecat.

Un tânăr ce furase-o oaie
E muşcat de-un șarpe veninos.
Prin mijlocirea �fântului
�e face iarăși sănătos.

Lângă Beirut, spre Palestina
Ieșea  dintr-un iezer mare
Un înfricoșător balaur,
Prinzând mulți oameni spre mâncare.

�stașul Împăratului ceresc
A fost  trimis de Dumnezeu
�ă scape pe cei din cetate 
De sub puterea celui rău.

Și omorând acel balaur
Ce primise zilnic un copil,
Prin puterea �f. Gheorghe
Mii de oameni au devenit creștini .

Dumnezeu l-a înzestrat 
Cu o putere divină
Și-a făcut multe minuni 
În toată lumea creștină.

Poartă al său nume: oameni, ape,
�rașe și lăcașuri de-nchinat,
Chiar și pe steagul Moldovei
Multă vreme-a triumfat.

Te fericim, �f. Gheorghe
Și te prăznuim mereu (23 apr).
Roagă-te, cu bucurie,
Pentru noi lui Dumnezeu!

de Dumitra GrozaSfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință
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Despre credință și îndoială

„Soiul acesta de duhuri prin nimic nu poate ieși decât numai 
prin rugăciune și prin post.” (Marcu 9, 29)

Străbatem cu rugăciune și pocăință marele Post premergător 
Patimilor Domnului, pe care Biserica l-a rânduit drept timp de pregă-
tire pentru întâmpinarea Sfintei Sale Învieri. Mântuirea este deopo-
trivă dar (har) și datorie. Este rodul conlucrării noastre cu Dumnezeu 
în Hristos. Cele două duminici de la începutul Postului accentuează 
partea lui Dumnezeu la mântuirea noastră, accentuează dimensi-
unea harică a adevărului mântuitor și a comuniunii noastre cu el. 
Duminica a IV-a din Post, prin cele două Evanghelii ale sale, dar 
și prin pomenirea Sf. Ioan Scărarul, evidențiază partea noastră la 
primirea darului mântuirii. Vindecarea copilului muncit de duh rău 
ne arată importanța credinței: „De poți crede, toate sunt cu putință 
celui ce crede.” (Marcu 9, 23) Această Evanghelie ne arată efortul 
nostru de conlucrare înscris pe un curs ascendant, fără limite. Este 
un adevărat urcuș al credinței. Prin credință dreaptă și tare, putem 
cu ajutorul lui Dumnezeu să dobândim fericirea veșnică. Credința 
deplină, sfântă și dreaptă este credința propovăduită de Biserica 
Ortodoxă și mărturisită pe scurt în Simbolul Credinței (Crezul). Ea 
aduce mântuire omului și îi este plăcută lui Dumnezeu.   Când Sf. 
Vasile cel Mare s-a înfățișat înaintea guvernatorului Modest care-l 
îndemna să treacă la arianism, acesta a spus: „Biserica a primit 
învățătura sa de la Hristos Dumnezeu și această învățătură eu sunt 
dator s-o apăr chiar cu prețul vieții mele. De aceea nu voi îngădui 
să se lase la o parte sau să se schimbe nici măcar un cuvânt, nici 
măcar o silabă din această dumnezeiască predanie. Ca un paznic 
rânduit de Dumnezeu prin har, voi sta aici credincios și neclintit în 
postul meu, chiar dacă voi plăti aceasta cu viața mea.” Credința 
deplină este cea care se lucrează prin dragoste, adică cea care este 
urmată de fapte bune, iar cea lipsită de dragoste este zadarnică și 
nefolositoare. Credința și nădejdea îl însoțesc pe tatăl din Evanghe-
lia zilei, care spune în fața Mântuitorului: „De poți ceva, ajută-ne, 
fie-Ți milă de noi!”Apostolii s-au văzut neajutorați în fața „soiului de 
demoni” care nu iese decât cu rugăciune și cu post. Credința trebuie 
însoțită de rugăciune, așadar. Așa ne spune Sfântul Ioan Scărarul, 
cel pomenit astăzi ca om al rugăciunii: „Rugăciunea este, după 
însușirile ei, însoțitoarea omului și a lui Dumnezeu, iar după lucrare, 
este susținătoarea lumii. Este împăcare cu Dumnezeu, maica lacri-
milor, ispășirea păcatelor, pod de trecere peste ispite, peretele din 

mijloc în fața necazurilor, zdrobirea războaielor, lucrarea îngerilor, 
izvorul virtuților, nimicitoarea demonilor, descoperirea celor viitoare, 
semnul slavei.” Din rugăciunile sfinților s-au născut minunile, cu 
lacrimile lor sfințeau pustiul și mănăstirile, cu inima odihneau pe 
Dumnezeu, apărau dreapta credință. Cu ajutorul credinței, Corabia 
lui Hristos merge mai departe pe marea vieții. Diavolul însă nu în-
cetează niciodată să o atace cu arme și ispite. După locul sectelor, 
este necredința care a luat locul păgânismului. Aceasta lucrează 
cu îndoiala. Și cei îndoielnici se roagă, dar cu îndoială, ca tatăl din 
Evanghelie. Și ei merg la Biserică, numai când sunt bolnavi, când 
au dușmani, necazuri sau examene. În rest, spun că se roagă 
acasă sau se roagă preoții pentru ei. Mântuitorul chiar din cauza 
îndoielii tatălui întârzie minunea vindecării. Tatăl apăsat de durerea 
fiului crede, dar îndoielnic: „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!” 
Credința lui nu este întru totul vie, statornică, lucrătoare, nu are 
căldura duhului. Un mare ierarh al Bisericii noastre, Nicolae Bălan, 
Mitropolitul Ardealului, spunea despre rugăciune: „Trebuie făcută 
cu căldura inimii, dacă este cu răceală și nepăsare, este ca un foc 
zugrăvit, fără să încălzească, este ca o pasăre fără aripi, deci nu 
se ridică la cer.” Îndemnurile Evangheliei le-au primit și le-au trăit 
duhovnicește Sfinții Bisericii, iar astăzi avem înainte un model de 
sfânt al credinței și al rugăciunii, Sfântul Ioan Scărarul sau Sinaitul, 
trăitor al veacurilor al VI-lea – al VII-lea. La vârsta de 16 ani, se 
retrage la poalele Muntelui Sinai, într-o peșteră. După 40 de ani 
de nevoințe, călugării de la Sfânta Ecaterina, mânăstire ctitorită de 
marele împărat Iustinian al Bizanțului, îi încredințează vrednicia de 
egumen. Aici, la îndemnul prietenului său, Ioan, egumenul Mânăstirii 
Rait, situate pe țărmul Mării Roșii, a scris cartea intitulată „Scara” sau 
„Scara Paradisului” (în grecește se spune „Klimax”, iar în slavonă 
„Leastvița”). Are 30 de capitole, trepte, după anii Mântuitorului până 
la ieșirea la propovăduire. Vorbește despre viața monahală, virtuți în 
contrast cu păcatele, liniștea sfântă, rugăciune, eliberare de patimi, 
sfârșindu-se cu îndemnuri și învățături despre credință, nădejde și 
dragoste. Rugăciunea despre care am vorbit și astăzi este una din 
treptele tratate de el în „Scara”, este a XXVIII-a treaptă din urcușul 
duhovnicesc. Am învățat așadar că atunci când ne rugăm trebuie 
să avem credință, să-I cerem lui Dumnezeu iertarea păcatelor, harul 
de a nu mai păcătui și mai apoi puterea de a face binele.Acesta 
este urcușul la care suntem chemați, dacă-l suim, nu suntem sin-
guri. Dumnezeu devine pentru noi însoțitor, cu harul Său, treaptă 
cu treaptă, plini de bucurie, pe această dumnezeiască și minunată 
cale, căci El ne este Calea și tot El, Răsplata.

Părintele Marius Olivian Tănasie 

14 aprilie – Duminică – Sf. ier. Pahomie de la Gledin, episcopul romanului; 
Sf. ier. Martin Mărturisitorul, episcopul romei; Sf. Mc. tomaida – Duminica a 

iV-a din Post (a Sfântului ioan Scărarul) – ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului 
lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile)

-//- a Sfântului

„În vremea aceea a venit un om la Iisus și, îngenunchind înaintea Lui, I-a zis: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, 
care are duh mut. Și oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinţi și înţepenește. Și am 
zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? 
Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine. Și l-au adus la El. Și văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, 
și, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Și l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el 
a răspuns: din pruncie. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă 
de noi. Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Și îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: 
Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh 
mut și surd, Eu îţi poruncesc: Ieși din el și să nu mai intri în el! Și răcnind și zguduindu-l cu putere, duhul a ieșit; iar copilul 
a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, și el s-a sculat în picioare. Iar după 
ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de 
demoni cu nimic nu poate ieși, decât numai cu rugăciune și cu post. Și, ieșind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu 
voia să știe cineva. Căci învăţa pe ucenicii Săi și le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor și-L vor ucide, iar 
după ce-L vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau cuvântul și se temeau să-L întrebe.”

„Și mulţimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Văzând mulţi-
mile, Iisus S-a suit în munte, și așezându-Se, ucenicii Lui au venit la El. Și deschizându-Și gura, îi învăţa zicând: Fericiţi cei săraci 
cu duhul, că a lor este Împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moșteni 
pământul. Fericiţi cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. 
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor 
zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă și vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.”
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Sfânta evanghelie după Marcu – Capitolul 7

„Vreau să cânt pentru prietenul meu cântecul lui de 
dragoste pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe o 
coastă mănoasă.

El a săpat-o, a curăţit-o de pietre şi a sădit-o cu viţă 
de bun soi. Ridicat-a în mijlocul ei un turn, săpat-a şi un 
teasc. Şi avea nădejde că va face struguri, dar ea a făcut 
aguridă.” (Isaia 5, 1-2)

Acest fragment din Vechiul Testament aparţine profe-
tului Isaia şi a fost scris cu aproape 700 de ani înainte de 
naşterea Mântuitorului.

Sfinţii Părinţi au tâlcuit această profeţie a lui Isaia. Căci 
ea este o profeţie şi, în acelaşi timp, o povestire cu tâlc. 
Nu ştiu câţi dintre noi am putea vedea dincolo de această 
povestire, am putea înţelege la cine se referă aceasta şi 
care este mesajul ei. Astfel, Sf. Vasile cel Mare ne spune 
că „prietenul meu” nu poate fi decât „Cel Unul Născut, Cel 
Bun prin Sine”, iar via este poporul ales, poporul Israel. 
Strugurii reprezintă faptele bune izvorâte din ascultarea 
poruncilor lui Dumnezeu, iar agurida (un strugure care nu 
se mai coace şi cu un gust foarte acru) nu poate fi decât 
opusul strugurelui, deci faptele cele rele, păcatele.

Cei care au citit Sfânta Scriptură au observat că 
despre această vie va vorbi Însuşi Mântuitorul Hristos în 
aşa-numita Pildă a viei sau Pilda lucrătorilor viei, despre 

care relatează cei trei Sfinţi Apostoli, în Evangheliile lor: 
Matei, Marcu şi Luca.

Dacă citim mai departe în Isaia (5, 3 şi următoarele) 
vedem că povestirea se încheie cu o avertizare şi, în 
acelaşi timp cu un îndemn spre întoarcere la viaţa curată, 
plăcută lui Dumnezeu.

Făcând o paralelă între această pildă a lui Isaia, ce-
lelalte trei ale Noului Testament şi însăşi lumea în care 
trăim, observăm noi, oare, vreo asemănare? Ne putem 
noi folosi de ceea ce ne-a transmis Isaia acum aprope 
3.000 de ani?

În aceste vremuri, în acest timp al vitezei, al lucrurilor 
moderne, mai poate fi actuală avertizarea aceea a lui 
Isaia? Cu siguranţă!

Trebuie să fim încredinţaţi că ceea ce Dumnezeu, 
prin Duhul Sfânt, a grăit prin gura profetului Isaia, se 
adresează şi nouă, căci toţi suntem chemaţi „să facem 
roadă bună”.

Şi se adresează, mai cu seamă, lumii de astăzi care a 
căzut din cauza iubirii de bogăţie „în ispită şi în cursă şi în 
multe pofte nebuneşti şi vătămătoare, ca unele care cufun-
dă pe oameni în ruină şi în pierzare.” – I Timotei VI, 9.

Să luăm aminte! 
Cătălin Codiță

1. Şi s-au adunat la El fariseii şi unii dintre cărturari, 
care veniseră din Ierusalim. 

2. Şi văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă cu 
mâinile necurate, adică nespălate, cârteau; 

3. Căci fariseii şi toţi iudeii, dacă nu-şi spală mâinile 
până la cot, nu mănâncă, ţinând datina bătrânilor. 

4. Şi când vin din piaţă, dacă nu se spală, nu mănâncă; 
şi alte multe sunt pe care au primit să le ţină: spălarea 
paharelor şi a urcioarelor şi a vaselor de aramă şi a pa-
turilor. 

5. Şi L-au întrebat pe El fariseii şi cărturarii: Pentru ce 
nu umblă ucenicii Tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă 
cu mâinile nespălate? 

6. Iar El le-a zis: Bine a proorocit Isaia despre voi, 
făţarnicilor, precum este scris: „Acest popor Mă cinsteşte 
cu buzele, dar inima lui este departe de Mine”. 

7. Dar în zadar Mă cinstesc, învăţând învăţături care 
sunt porunci omeneşti. 

8. Căci lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi datina 
oamenilor: spălarea urcioarelor şi a paharelor şi altele ca 
acestea multe, pe care le faceţi. 

9. Şi le zicea lor: Bine, aţi lepădat porunca lui Dumne-
zeu, ca să ţineţi datina voastră! 

10. Căci Moise a zis: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama 
ta”, şi „cel ce va grăi de rău pe tatăl său, sau pe mama sa, 
cu moarte să se sfârşească”. 

11. Voi însă ziceţi: Dacă un om va spune tatălui sau 
mamei: Corban! adică: Cu ce te-aş fi putut ajuta este dăruit 
lui Dumnezeu, 

12. Nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său sau 
pentru mama sa. 

13. Şi astfel desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu cu datina 
voastră pe care singuri aţi dat-o. Şi faceţi multe asemă-
nătoare cu acestea. 

14. Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: Ascul-
taţi-Mă toţi şi înţelegeţi: 

15. Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, 
să poată să-l spurce. Dar cele ce ies din om, acelea sunt 
care îl spurcă. 

16. De are cineva urechi de auzit să audă. 
17. Şi când a intrat în casă de la mulţime, L-au întrebat 

ucenicii despre această pildă. 

18. Şi El le-a zis: Aşadar şi voi sunteţi nepricepuţi? Nu 
înţelegeţi, oare, că tot ce intră în om, din afară, nu poate 
să-l spurce? 

19. Că nu intră în inima lui, ci în pântece, şi iese afară, 
pe calea sa, bucatele fiind toate curate. 

20. Dar zicea că ceea ce iese din om, aceea spurcă 
pe om. 

21. Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele 
rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, 

22. Adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neru-
şinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. 

23. Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om. 
24. Şi ridicându-Se de acolo, S-a dus în hotarele Tirului 

şi ale Sidonului şi, intrând într-o casă, voia ca nimeni să 
nu ştie, dar n-a putut să rămână tăinuit. 

25. Căci îndată auzind despre El o femeie, a cărei fiică 
avea duh necurat, a venit şi a căzut la picioarele Lui. 

26. Şi femeia era păgână, de neam din Fenicia Siriei. 
Şi Îl ruga să alunge demonii din fiica ei. 

27. Dar Iisus i-a vorbit: Lasă întâi să se sature copiii. 
Căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câi-
nilor. 

28. Ea însă a răspuns şi I-a zis: Da, Doamne, dar şi 
câinii, sub masă, mănâncă din fărâmiturile copiilor. 

29. Şi Iisus i-a zis: Pentru acest cuvânt, mergi. A ieşit 
demonul din fiica ta. 

30. Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă culcată 
în pat, iar demonul ieşise. 

31. Şi, ieşind din părţile Tirului, a venit, prin Sidon, la 
Marea Galileii, prin mijlocul hotarelor Decapolei. 

32. Şi I-au adus un surd, care era şi gângav, şi L-au 
rugat ca să-Şi pună mâna peste el. 

33. Şi luându-l din mulţime, la o parte, Şi-a pus degetele 
în urechile lui, şi scuipând, S-a atins de limba lui. 

34. Şi privind la cer, a suspinat şi a zis lui: Effatta! ceea 
ce înseamnă: Deschide-te! 

35. Şi urechile lui s-au deschis, iar legătura limbii lui 
îndată s-a dezlegat, şi vorbea bine. 

36. Şi le poruncea să nu spună nimănui. Dar, cu cât le 
poruncea, cu atât mai mult ei Îl vesteau. 

37. Şi erau uimiţi peste măsură, zicând: Toate le-a făcut 
bine: pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească. 

Pilda viei

Motto: „Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” (Matei 22, 29)
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Păhărelul cu nectar

A fost odată un creion ce se simţea foarte singur.
Era bine ascuţit, dar, dintre toate creioanele din cutia 

lui, numai el nu putea să scrie.
Nu reuşea să lase nicio urmă pe foaie.
Şi copiii îl dădeau de colo, colo, fiindcă nu era bun 

de nimic.
Odată, creionul nefolosit îl întrebă pe cel cu vârful 

galben:
- Cum este când desenezi, îţi place?
Iar creionul galben îi răspundea fericit:
- Da, îmi place mult. Aş desena toată ziua numai raze 

de soare...
Apoi creionul nefolosit îl întreba pe cel roşu:
- Dar ţie ce îţi place să desenezi?
- Mie îmi plac la nebunie inimioarele, petalele de flori 

şi acoperişurile de case.
Creionul albastru se lăuda cu cerul şi cu marea pe care 

A fost odată un păianjen care se puse pe ţesut o pân-
ză dintr-un fir ca de borangic – subţire, subţire, cât să te 
minunezi de aşa fineţe de lucrătură…

Nu era gâză să nu se oprească lângă pânza ţesătorului 
– ce se osteni îndeajuns ca să poată acum să-şi privească 
opera şi pe cei ce se minunau de ea…

În sinea sa, păianjenul ştia foarte bine 
că orice lucru perfect este sortit destră-
mării, fiindcă ţesătorii ca el trebuiau să se 
depăşească mereu…

Pe de altă parte, lucru cunoscut de 
toţi, din asta trăia: din straiele fine la care 
râvneau toate muştele cu rochii ca din 
pânză de sac, ici colo cu străluciri de prost 
gust…

Şi cum muştele nu se lasă prea mult 
aşteptate, când vine vorba de a proba 
asemenea veşmânt străveziu, iată că sosi 
şi prima dintre ele, aflată în căutarea unei 
rochii de seară, pentru cel dintâi ospăţ la 
care i se păru că a fost invitată:

- Bună ziua, domnule Păianjen.
V-aţi întrecut în măiestrie de data asta! 

zise ea, deşi nu-şi aducea aminte să-i mai 
fi intrat prin atelier.

- Bună ziua, doamnă.
Recunosc, mi-a ieşit mai bine decât 

mă aşteptam…
- Aş putea proba? întrebă musca, în speranţa că o să 

fugă imediat, cu rochia pe trup.
- Da’ cum să nu, chiar vă rog! zise păianjenul, fără 

intenţii rele…
Bucuros că cineva îi apreciază arta…

Creionul

Țesătorul

le colora ca nimeni altul.
Cel maro ajuta la înălţarea copacilor. Şi, fiindcă era 

foarte bun prieten cu cel verde, îl chema să-l ajute la 
frunze.

Creionului portocaliu îi plăceau doar portocalele coap-
te, pe care le agăţa în toţi merii, prunii şi cireşii, în vreme 
ce creionul negru venea din urmă, apăsat, ca un frate mai 
mare şi făcea câte un contur de toată frumuseţea acolo 
unde era nevoie de el.

Numai creionul nefolosit nu-şi găsea rostul şi sufe-
rea când celelalte plecau la plimbare pe hârtia atât de 
albă…

Într-o zi, însă, cum stătea cu ochii închişi, numai ca 
să nu mai vadă că e singur în cutie, se trezi că cineva îl 
ridică şi îl strânge cu grijă între degete.

Era atât de emoţionat…
Aşa că lăsă mâna aceea de copil să facă ce vrea din 

el.
Iar ea făcu, pe o foaie neagră, pe care celelalte culori 

nu se vedeau, mai întâi un fulg, apoi un bulgăre, apoi un 
om minunat, de zăpadă.

Elia David

Dacă i-ar fi fost foame, poate că ar fi lucrat la o pânză-cap-
cană…

Dar nu îi era foame; nu îi mai era foame de când desco-
perise bucuria de a ţese pentru încântarea celor din jur.

Şi chiar şi musca asta hoaţă, care îşi tăinuia gândul, 
se număra printre făpturile ce-i răsplăteau, fiecare în felul 
ei, efortul de a crea pânze tot mai delicate…

- Da, cred că o s-o cumpăr! se hotărî musca să-l 
înşele.

Însă, până să-i spună păianjenul că i-o dăruieşte, fi-
indcă el este atât de dornic să creeze o alta, aceasta o şi 
sfâşie, în graba de a-şi lua, bine îmbrăcată, zborul…

Elia David
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Despre patimi!

Omul creat de Dumnezeu după chipul Său, cu menirea de a 
ajunge la asemănarea cu El, conform referatului biblic de la Facere 
1, 26-27: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră,… 
Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său;” are în fiinţa sa o ten-
dinţă spre infinit, fiind prin aceasta capabil şi însetat de Dumnezeu, 
Singurul necreat şi prin aceasta Singurul infinit. Omul „este capabil 
şi însetat de infinit nu în sensul că ar fi în stare să-l dobândească, 
să-l absoarbă în fiinţa lui – căci atunci însăşi fiinţa umană ar deveni 
infinită, sau ar fi virtual infinită – ci în sensul că poate şi trebuie să se 
alimenteze spiritual din infinit şi la infinit, căutând şi putând să trăiască 
într-o continuă comunicare cu el, într-o participare la el. Dar omul n-a 
voit să se mulţumească cu această participare la infinit, ci a voit să 
devină el însuşi centrul infinitului, sau a crezut că este un asemenea 
centru, lăsându-se amăgit de setea după infinit a firii sale.” (Pr. Prof. 
Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea Ortodoxă, E.I.B.M.B.O.R., Buc. 
1992, pp. 56-57). Desigur că această sete de infinit a omului a fost 
speculată de către diavol, care i-a insuflat că ideea că el însuşi va 
ajunge asemenea cu Dumnezeu, fără să asculte de porunca pe care 
Dumnezeu i-a dat-o, atrăgându-l astfel prin neascultare, nerecunoş-
tinţă şi neîncredere spre mândrie: „Numai din rodul pomului celui din 
mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: „Să nu mâncaţi din el, nici să vă 
atingeţi de el, ca să nu muriţi!” Atunci şarpele a zis către femeie: „Nu, 
nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el 
vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi 
răul”„ (Fc. 3, 3-5). 

„Neînţelegând deci că setea infinită a firii sale nu este o indicaţie 
a infinităţii acestei firi, căci infinitul adevărat nu poate avea o sete – ci 
numai un semn al capacităţii sale de a comunica cu infinitul, care nu 
este propriu firii sale – fiinţa umană, în loc să se mulţumească de a 
rămâne şi de a progresa în comunicarea cu adevăratul infinit, a voit 
să devină ea însăşi infinitul, căutând să absoarbă în sine sau să-şi 
subordoneze tot ce se preta la această relaţie de subordine faţă 
de sine, adică obiecte moarte, lucruri finite. În loc să-şi stâmpere 

setea de infinit – căutând infinitul ca ceva deosebit de sine, (aceasta 
presupunea însă să-şi recunoască statutul său de creatură, să se 
smerească, conştient că darurile pe care le are nu sunt făcute de el, 
ci primite de la Cel care voia şi avea să-l învrednicească de daruri 
şi mai mari, dacă va rămâne în ascultare) prin gravitarea sa spre un 
centru căruia să i se subordoneze – a căutat să adune toate în jurul 
său, ca în jurul unui centru. Dar nefiind în sine un centru real, natura 
aceasta a sa s-a răzbunat, făcându-l în realitate să alerge tot el după 
lucruri, ba chiar robindu-l lor. Căci patima, ca fugă neostoită după 
lume, în loc să fie o expresie a suveranităţii centrale a fiinţei noastre, 
este mai degrabă o forţă care ne poartă fără voia ei, este semnul unei 
căderi a fiinţei noastre într-o accentuată stare de pasivitate. Firea 
noastră, vrând-nevrând, tot trebuie să-şi manifeste tendinţa după un 
centru în afară de ea. 

Prin patimi, centrul acesta a fost mutat de la Dumnezeu, la lume” 
(ibidem). Întorcând de la Dumnezeu aspiraţiile şi setea de infinit spre 
lumea sensibilă, pentru a-şi potoli această sete şi pentru a-şi afla 
în ea plăcerea, omul face să se nască în el patimile şi viciile. Astfel 
patima devine starea de înrobire, de durere şi chin al sufletului, care 
încearcă să-şi găsească împlinirea în lucruri sensibile, dar care devine 
o suferinţă a vieţii, un păcat devenit cronic care, oricât l-am săvârşi, 
niciodată nu ne poate mulţumi şi da împlinirea şi satisfacţia pe care o 
căutăm. Acest lucru este valabil pentru fiecare patimă în parte, care 
devine o prăpastie fără fund. De exemplu pentru cel lacom, stomacul 
devine o mare ce nu poate fi umplută niciodată, la fel şi pentru cele-
lalte. Tot astfel dacă ne gândim la Sf. Maria Egipteanca, femeia care 
ajunsese atât de robită desfrânării, încât credea că acesta este scopul 
vieţii ei, să-şi batjocorească trupul. Dar cum Dumnezeu nu voieşte 
moartea păcătosului, ci întoarcerea lui, o ajută să-şi dea seama că 
nu se află pe calea cea bună şi prin mijlocirea Maicii Domnului, pe 
care a luat-o drept călăuzitoare, şi-a întors dorinţa şi pofta, pe care o 
avea spre păcat şi care o golise sufleteşte, spre Dumnezeu, reuşind 
să atingă culmile sfinţeniei. Exemplul ei ne arată că orice păcătos, 
care zace în cele mai grele patimi, se poate întoarce la Dumnezeu 
şi va fi primit de El, numai dacă voieşte.

Părintele Gheorghe Ionașcu

SCriSoarea a ii-a – despre 
șansele de recuperare a homosexualilor

„Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după 
El se temeau. Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le spună ce aveau să I se întâmple: Că, iată, 
ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în 
mâna păgânilor. Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au 
venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El 
le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru 
slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu 
botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu 
botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu 
a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Şi Iisus, che-
mându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai 
lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi 
care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să 
slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.”

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

21 aprilie – Duminică – Sf. Sfințit Mc. ianuarie, episcop de Benevent; 
Sf. Mc. teodor din Perga; Sf. Mc. alexandra împărăteasa – 

Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria egipteanca) – 
Sf. ev. Marcu 10, 32-45 – a Cuvioasei: luca 7, 36-50

-//- a Sf. Cuvioase
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Scopul vieții noastre este, mai înainte de toate, mântuirea. În 
dezorientarea și aglomerația informațională actuală, însă, ofertele 
spirituale facile, care promit bunăstarea materială și fericirea, cu 
sau fără Dumnezeu, au șanse din ce în ce mai mari să inducă în 
eroare pe cei care nu au cunoscut deja sensul autentic al vieții (cel 
mărturisit în Crez).

Pentru cei care nu trăiesc în comuniune cu Dumnezeu, credința 
și zestrea Bisericii Ortodoxe are toate șansele să pară învechită 
și lipsită de aplicabilitate. Unii ca aceștia se vor simți atrași de tot 
soiul de practici înșelătoare, ajungând astfel să creadă în puterea 
unor practici dintre cele mai ciudate, fără a bănui măcar efectele lor 
în plan duhovnicesc. Astfel, în cazul multora, o simplă curiozitate 
ajunge să se transforme într-o permanentă grijă de a cumpăra și 
păstra obiecte „aducătoare de noroc”, adică într-o adevărată cădere 
din dreapta credință.

Pe internet se găsesc numeroase articole care elogiază „arta 
Feng Shui”, ca pe una cu „puteri” nebănuite, în stare să ne schimbe 
viața, să ne facă mai fericiți etc. Potrivit celor care propovăduiesc 
principiile Feng Shui, având putere în sine, această concepție ia 
forma unei credințe spirituale. Pentru aceasta, dintru început, trebuie 
precizat faptul că Feng Shui este o practică străină de Ortodoxie, 
ea neavând nimic în comun cu dreapta credință.

Titlurile articolelor sunt elocvente pentru a înțelege cum stă 
treaba cu „credința” în Feng Shui. Spre exemplu: Adu norocul în 
casă cu arta Feng Shui; Amenajați-vă sufrageria în stil Feng Shui; 
Ce pietre semiprețioase îți protejează casa de energiile negative; 
Ce nuanțe îți îmbunătățesc starea de spirit; Ce plante și animale să 
ai în jurul casei; Ce flori ar trebui să ai acasă, în funcție de zodie; 
Feng Shui: șase greșeli pe care le faci fără să îți dai seama; Tru-
curi feng-shui pentru baie și bucătărie; Dormitorul cuplului, sfaturi 
Feng Shui; Feng Shui pentru atragerea energiilor pozitive în casa 
ta; Sfaturi Feng Shui pentru Crăciun; Feng Shui pentru dormitor, 
sfaturi pentru a atrage dragostea; Feng Shui și ușa de la intrare; 
Cum să folosești arta Feng Shui în baie; Broasca țestoasă, simbol 
sacru în Feng Shui; Feng shui în camera bebelușului; Feng Shui 
pentru atenuarea conflictelor de cuplu etc.

Feng Shui, forța materiei asupra spiritului

Principiile și practicile Feng Shui izvorăsc din religiile orientale, 
care se întemeiază pe credința într-un dumnezeu impersonal și pe 
existența unor energii opuse, aflate într-o permanentă tensiune. 
Feng Shui, însemnând „Vânt și Apă”, este o credință care își are 
originile în China antică.

Feng Shui constituie un ansamblu de principii care susțin că 
lucrurile din mediul înconjurător pot influența „principiul Chi”, adică 
acea formă complexă de energie universală impersonală, care 
ține totul în viață. Prin analizarea fluxurilor de energie din mediul 
înconjurător, se urmărește crearea unei armonii între cele cinci 
elemente fundamentale din care ar fi creată lumea.

Feng Shui încearcă să reechilibreze forțele dintr-un anumit 
spațiu, în vederea îmbunătățirii sănătății, a prosperității materiale 
și a comportamentului persoanelor din acel loc. Întemeiată pe 
învățăturile cuprinse în „I-Ching”, adică în „Cartea Schimbărilor”, 
credința Feng Shui dorește atragerea energiilor pozitive, echili-
brarea celor opuse, din mediul înconjurător, și eliminarea celor 
negative. Cei care propovăduiesc principiile Feng Shui, con-
cretizate mai ales în poziționarea lucrurilor din jur, în eliminarea 
anumitor lucruri și adăugarea altora, urmăresc bogăția, fericirea, 
longevitatea și sănătatea omului. Astfel, potrivit Feng Shui, situația 

materială, fericirea și dragostea unui om depind în mare măsură, 
dacă nu chiar definitiv, de lucruri precum obiectele din jurul său 
și de așezarea lor.

Potrivit credinței Feng Shui, lumea este alcătuită din cinci 
elemente fundamentale (lemnul, focul, pământul, metalul și apa), 
iar fiecare element are energiile lui specifice, influențând starea și 
destinul omului. Fiecare spațiu ar fi împărțit în zone cu energii dife-
rite, unele benefice, iar altele dăunătoare. „Ba Gua”, adică „mapa 
energetică” a unui anumit spațiu, poate fi descoperită cu ajutorul 
unui compas așezat pe o „hartă” specială. Fiecare om se naște sub 
un semn (lemn, foc, pământ, metal sau apă) și are un număr „Kua” 
personal, drept pentru care, lucrurile din casă trebuie selectate și 
poziționate în funcție de semnul și numărul personal.

Exemplu de sfaturi practice, întemeiate pe credința Feng Shui, 
în stare să anuleze energiile negative din jur și să le atragă pe cele 
pozitive: prezența apei în casă (fântâni, vaze, acvarii, tablouri etc.) 
este aducătoare de noroc și bani, însă aceasta nu poate fi ampla-
sată decât în locuri special calculate; construirea-amenajarea unei 
surse de apă în vestul sau nord-vestul locuinței este dăunătoare 
pentru finanțe; dacă ușa de la intrare nu este poziționată „corect”, 
aflându-se pe un câmp cu energie negativă, acest lucru poate să 
cauzeze probleme financiare și sentimentale; când poziția ușii nu 
se poate modifica, deasupra ei „trebuie” așezat un glob de cristal; 
așezarea patului într-o zonă de graniță între energii sau într-un 
colț al camerei afectează relația afectivă; partea sud-estică a casei 
este conectată cu energia banilor și a bunăstării familiei; pentru a 
atrage prosperitatea, apa și obiectele din lemn trebuie așezate 
în colțul sud-estic al casei; plantele cu țepi sau cu frunze ascuțite 
întrerup fluxul de energie pozitivă și lasă loc celei negative; când 
intrarea în casă se face pe un culoar slab luminat, fericirea familiei 
este pusă în pericol.

Ortodoxia, forța spiritului asupra materiei

Omul a fost creat de Dumnezeu ca stăpân al acestei lumi, 
iar materia în sine nu are nicio putere asupra vieții lui spirituale. 
Potrivit dreptei credințe, energiile dătătoare de viață (harul dum-
nezeiesc necreat) le primim în cadrul Sfintelor Taine, iar nu prin 
manevrarea mecanică a unor obiecte, indiferent de starea noastră 
sufletească.

În concepția Feng Shui, care urmărește bunăstarea materială 
și fericirea, comportamentul persoanei în cauză nici nu este luat în 
calcul. Credința că așezarea anumitor lucruri materiale în jurul nostru 
poate să ne facă să iubim mai mult sau să avem mai mult succes 
în plan financiar este de-a dreptul penibilă. De-ar fi adevărată, pe 
lângă nenumărate alte pierderi, ar însemna ca toți cei care nu au 
posibilitatea de a achiziționa respectivele obiecte să fie condamnați 
la suferință și nefericire.

Sănătatea trupului este un dar al lui Dumnezeu, iar nu o influență 
a materiei neînsuflețite asupra noastră. La rândul ei, boala este 
semn al iubirii lui Dumnezeu, care dorește îndreptarea și mântui-
rea omului. Tot așa, dragostea și fericirea sunt urmări ale curăției 
sufletești și ale credinței în Dumnezeu, iar nu rezultatul prezenței 
unor obiecte dintre cele mai ciudate în jurul nostru. Altfel, ar însemna 
că toți cei care nu își aleg-poziționează „corect” lucrurile în jurul lor nu 
pot iubi cu adevărat și nu pot cunoaște fericirea. Mai mult, credința 
că longevitatea vieții este determinată de purtarea unui talisman 
sau a unei brățări împinge sufletul tot mai departe de Dumnezeu, 
singurul care hotărăște numărul anilor noștri.

(continuare în pagina 11)

Feng Shui, practică străină de ortodoxie
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28 aprilie – Duminică – intrarea Domnului în ierusalim 
(Floriile); Sf. ap. iason și Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, 

Cvintilian și Dadas din ozovia; (Dezlegare la pește) – 
Duminica a Vi-a din Post (a Floriilor) - Sf. ev. ioan 12, 1-18

Intrarea în Ierusalim

„Și Iisus găsind un asin tânăr, a șezut pe el precum este 
scris: Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, șezând 
pe mânzul asinei.” (Ioan 12, 14-15)

Astăzi se împlinește prorocia Sfântului Proroc Zaharia, 
la acest mare și prealuminat praznic al Intrării Domnului în 
Ierusalim: ,,Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica 
Ierusalimului, că iată Împăratul tău vine la tine, drept și biruitor, 
smerit și călare pe mânzul asinei.” (Zaharia 9, 9)

Șederea pe mânz înseamnă suspinarea neamurilor către 
El, hainele întinse de Apostoli înseamnă neamurile la care 
vor propovădui și care vor fi supuse Lui. 

În Antichitate, la arătarea unui rege într-o cetate, locuitorii 
se înveșmântau sărbătorește și purtând cununi de flori și ra-
muri înverzite în mâini, îi ieșeau în întâmpinare la o oarecare 
distanță, intrând apoi în cetate cu aclamații și strigăte de bu-
curie. Istoricul Iosif Flaviu (secolul I d. Hr.), relatând intrarea 
triumfală a lui Alexandru cel Mare în Ierusalim, ne spune că 
a fost întâmpinat de arhiereii și preoții Templului și acesta, 
deși venise cu gânduri rele, a fost atât de impresionat, încât 
a acordat cetății diverse privilegii. Tot ca o procesiune ase-
mănătoare s-a petrecut și Intrarea în Ierusalim a Împăratului 
Păcii în preajma Sfintelor și Mântuitoarelor Sale Patimi. Este 
ultima etapă a dramaticei călătorii ce L-a dus pe Domnul din 
Galileea spre încununarea operei Sale mântuitoare pe Crucea 
de pe Golgota. Ultima călătorie spre Ierusalim înainte de Pă-
timiri ocupă un loc aparte în Sfintele Evanghelii. Poporul din 
Betania și Ierusalim, martor la învierea lui Lazăr cel mort de 
patru zile, a ieșit în întâmpinarea Domnului, cu mare evlavie 
și mirare, cu ramuri de finic și stâlpări, strigându-I ,,Osana!” 
Doar arhiereii, fariseii și cărturarii, plini de zavistie și de ură 
împotriva lui Iisus, s-au grăbit să ia toate măsurile și, adunând 
sinedriul, ziceau: ,,Ce facem, pentru că Omul acesta face mul-
te minuni? Dacă-L lăsăm așa, toți vor crede în El și vor veni 
romanii și ne vor lua și țara și neamul.” (Ioan 11, 47-48)  

Orbiți de ură, necredință și răutate, nu numai că nu au 
crezut în El, ci în grabă plănuiau și pregăteau să-L omoare. Cu 
adevărat grăia Prorocul Isaia: ,,S-a învârtoșat inima poporului 
acestuia și cu urechile sale greu a auzit și ochii săi i-a închis, 
ca nu cumva să vadă cu ochii și cu urechile să audă, și cu 
inima să înțeleagă și să se întoarcă și să-l vindece.” (Isaia 
6, 10) Mergând prin pustiul lui Iuda, urcând pe drumul de 30 
km de la Ierihon spre Ierusalim, întâlnim și astăzi Betania, 

numită El-Azarieh, în amintirea lui Lazăr cel înviat de Domnul. 
După pustiu urmează grădinile frumoase ale Betaniei, casa 
curmalilor. Aici locuiau cei trei prieteni ai Domnului: Lazăr cu 
surorile sale, Maria și Marta. Aici era casa lui Simon Leprosul 
unde Maria, sora lui Lazăr, unge picioarele Domnului cu mir 
de mare preț. ,,Era aproape Paștele iudeilor”, notează Sf. Ev. 
Ioan, deci în cetatea Efraim, Domnul zăbovește foarte puțin, 
Se grăbește spre Patimă. Auzind că Domnul S-a reîntors în 
Betania, entuziasmul celor care veniseră în Ierusalim pentru 
serbarea Paștilor ajunsese la culme. În mijlocul mulțimii, cu 
chip de desăvârșită smerenie, călare pe mânz de asină, Iisus 
primește dragostea mulțimii: ,,Osana! Binecuvântat este Cel 
Ce vine întru numele Domnului!” care înseamnă ,,Mântuiește!” 
Sunt cuvintele Psalmului 117 folosite la Sărbătoarea Corturilor, 
cea mai veselă dintre sărbătorile iudaice. Așa au întâmpinat 
iudeii din Ierusalim și pe Simon Macabeul, eroul care a biruit 
pe vrăjmași și a restaurat viața religioasă și națională iudaică. 
(I Mac. 13, 51)

Manifestarea mulțimii la Intrarea Mântuitorului în Ierusalim 
are o semnificație profundă. Este dovada recunoașterii lui Iisus 
ca fiind drept ,,Cel Ce vine” , adică Mesia, Fiul lui Dumnezeu, 
Fiul lui David și Împăratul Păcii, despre care grăiseră proro-
cii. Dacă altădată Mântuitorul evita manifestarea martorilor 
minunilor Sale, acum în preajma Patimilor și a Învierii Sale, 
acceptă aclamațiile mulțimii. Acum ni Se înfățișează ca Cel 
Ce avea să primească ,,toată puterea în cer și pe pământ.” 
(Matei 28, 18) Intrăm cu ziua aceasta în Săptămâna Patimilor. 
Toate aceste cutremurătoare clipe de acum două mii de ani 
se vor perinda în fața ochilor noștri sufletești. Vom vedea pe 
Domnul curățind a doua oară Templul, casa Tatălui Său, apoi 
cu smochinul fără roade, apoi făcând rechizitoriu sever fari-
seilor, prevestind dărâmarea Ierusalimului și vorbind despre 
a doua Sa Venire, Îl vedem instituind Taina Sfintei Euharistii, 
rugându-Se cu lacrimi în Grădina Ghetsimani, apoi arestat, 
judecat, răstignit, pus în mormânt, pentru ca Duminică, înainte 
de zori, să ne facem cu toții mesageri ai cuvântului: ,,Hristos 
a înviat!”

Pentru o autentică participare a noastră la Golgota 
Domnului, avem nevoie de pregătire duhovnicească, pentru 
a-L întâmpina cu nevoință, dar și cu bucuria pruncilor iudei. 
Purtând stâlpările înverzite ale Pocăinței, ne facem părtași 
vrednici la Cina cea de Taină, primind mărgăritarul scump al 
Sfintei Împărtășanii. Numai așa putem deveni Ierusalim sfânt 
în care Domnul să intre cu bucurie, aducându-ne și nouă 
lumina Sfintei Sale Învieri. 

Părintele Marius Olivian Tănasie

,,Înainte de Paşti cu şase zile, a venit Iisus în Betania, unde era Lazăr, cel care fusese mort şi pe care îl înviase 
din morţi. Acolo I-au făcut cină şi Marta slujea, iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau împreună cu Dânsul la masă. 
Atunci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mult preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters apoi cu părul 
ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Deci unul dintre ucenicii Săi, Iuda al lui Simon Iscarioteanul, care avea 
să-L vândă pe Dânsul, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de dinari şi să se fi dat săracilor? Dar el 
a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă lui de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga la el, lua din ce se punea 
în ea. Iisus însă a zis: lăsaţi-o, căci pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Pe săraci pururea îi aveţi cu voi, dar 
pe Mine nu Mă aveţi pururea. Şi din iudei, mulţime multă a aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, 
ci ca să-l vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. Atunci s-au sfătuit căpeteniile preoţilor, ca şi pe Lazăr să-l 
omoare, fiindcă din pricina lui mulţi dintre iudei plecau de la ei şi credeau în Iisus. Iar a doua zi, mulţimea de popor 
care venise la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit în întâmpinarea Lui şi 
strigau: Osana, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului, împăratul lui Israel! Iar Iisus aflând un asin 
tânăr a şezut pe el, precum este scris: nu te teme, fiica Sionului; iată Împăratul tău vine la tine, şezând pe mânzul 
asinei. Dar acestea nu le-au înţeles ucenicii Săi la început; ci după ce S-a preamărit Iisus, atunci şi-au adus aminte 
că acestea erau scrise pentru Dânsul şi că ei I le-au împlinit. Deci mulţimea care fusese cu El mărturisea cum l-a 
strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea a ieşit poporul înaintea Lui, pentru că auzise că a 
făcut această minune.”
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Carta FeDeraȚiei orGaniZaȚiilor ortoDoXe Pro-Vita Din roMÂnia
1. Este fiinţă omenească orice organism uman 

viu, având suflet raţional, chiar dacă manifestarea 
acestuia nu este încă sesizabilă (stadiul embrionar) 
sau nu mai poate fi sesizată (ex. comă, agonie) de 
ceilalţi (atributul uman fiind stabilit prin constituţie 
genetică; calitatea de a fi organism viu, prin funcţii 
somatice autonome integrate). 

2. Prin urmare, începutul existenţei unei fiinţe 
omeneşti coincide cu începutul organismului ei, deci 
cu realizarea conceperii, iar moartea biologică a 
fiinţei omeneşti coincide cu încetarea organismului 
ei (sesizabilă prin încetarea funcţiilor somatice au-
tonome integrate). 

3. În virtutea iubirii lui Dumnezeu faţă de fiecare 
fiinţă omenească, pe care o creează după chipul 
Său şi spre asemănarea cu Sine, aceasta este 
persoană prin natura sa, iar nu prin voinţa sa, ori a 
celorlalţi, deşi împlinirea vocaţiei la care este che-
mată de Creator (îndumnezeirea) depinde esenţial 

şi de voinţa sa. 
4. Vocaţia parentală constituie darul colaborării 

în iubire cu Dumnezeu – Creatorul tuturor celor vă-
zute şi nevăzute – în venirea pe lume a persoanei 
umane (procreaţie) şi în educarea ei pentru viaţa 
veşnică, cu alte cuvinte, în alcătuirea pleromei 
naturii umane şi în alcătuirea pleromei Împărăţiei 
cerurilor. 

5. Sexualitatea este o caracteristică a naturii 
umane create de Dumnezeu, care exprimă deopotri-
vă şi reciproc unitatea, alteritatea şi interdependenţa 
fiinţării persoanelor umane: aceeaşi umanitate sub-
zistă în bărbat şi în femeie şi prin unirea bărbatului 
şi a femeii ec-zistă (îşi actualizează viaţa aceasta) 
umanitatea. 

6. Familia întemeiată pe căsătoria hete-
rosexuală şi monogamă este lucrarea la care 
Dumnezeu cheamă persoane umane pentru a 
realiza prin acestea obârşia naturii umane, a 

Pagina pentru viață

(continuare din pagina 11)
Dreapta credință dă mărturie despre sfințenia sau necurăția

anumitor lucruri, precum sunt cele folosite în cult (obiectele și 
veștmintele liturgice) sau cele folosite în farmece și vrăji, însă în cu 
totul alt sens. Obiectele închinate lui Dumnezeu sunt lucruri curate; 
ele nu sunt curățitoare prin ele însele, ci doar în legătura lor cu izvorul 
curăției și a tot binele, care este Dumnezeu. Apoi, obiectele folosite 
în vrăjitorii sunt lucruri închinate diavolului, care nu dobândesc o pu-
tere a lor proprie, ci împrumută din răutatea duhurilor necurate, însă 
nici așa ele nu pot transmite răul la întâmplare, indiferent de starea 
sufletească a celor care intră în contact cu ele. Lucrurile vrăjite au 
o putere direct proporțională cu păcatele celui în cauză, care 
nu-L cunoaște și nu-L iubește pe Dumnezeu. (subl. red.)

Sfânta Scriptură cuprinde cuvintele Celui care este Calea, 
Adevărul și Viața. Oricare altă „ofertă spirituală” nu face decât să 
adâncească și mai mult înșelarea în care se află cel care o primește 
în sine. Creștinul crede cu tărie că omul a fost pus stăpân peste 
materie, iar nu invers. Există anumite influențe ale spațiului în care 
trăim asupra sufletului nostru, precum luminozitatea, curățenia sau 
ordinea, însă nu în asociere cu tot soiul de energii impersonale, 
benefice sau dăunătoare.

Se cuvine să urmăm îndemnul Înțeleptului Solomon, care 
spune: „Pune-ți nădejdea în Domnul, din toată inima ta, și nu te 
bizui pe priceperea ta. Pe toate căile tale gândește la Dânsul și El 
îți va netezi toate cărările tale. Nu fi înțelept în ochii tăi; teme-te de 
Dumnezeu și fugi de rău; aceasta va fi sănătate pentru trupul tău 
și o înviorare pentru oasele tale” (Pilde 3, 6-8).

*
„De se va ridica în mijlocul tău prooroc sau văzător de vise și 

va face înaintea ta semn și minune, și se va împlini semnul sau 
minunea aceea, de care ți-a grăit el, și-ți va zice atunci: Să mergem 

după alți dumnezei, pe care tu nu-i știi, și să le slujim acelora, să nu 
asculți cuvintele proorocului aceluia sau ale acelui văzător de vise, 
că prin aceasta vă ispitește Domnul Dumnezeul vostru, ca să afle 
de iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și 
din tot sufletul vostru. Domnului Dumnezeului vostru să-I urmați și 
de El să vă temeți; să păziți poruncile Lui și glasul Lui să-l ascultați; 
Lui să-I slujiți și de El să vă lipiți” (Deuteronom 13, 1-4).

„Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile, dacă 
sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți prooroci mincinoși au ieșit în 
lume. În aceasta să cunoașteți duhul lui Dumnezeu: orice duh care 
mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu.                  

Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la 
Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care ați auzit că vine 
și acum este chiar în lume. Voi, copii, sunteți din Dumnezeu și i-ați 
biruit pe acei prooroci, căci mai mare este Cel ce e în voi, decât cel 
ce este în lume. Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume 
și lumea îi ascultă. (...) Cel ce are pe Fiul, are viață; cel ce nu are pe 
Fiul lui Dumnezeu, nu are viață. Aceasta am scris vouă, care credeți 
în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să știți că aveți viață veșnică. Știm 
iarăși că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat nouă pricepere, ca să 
cunoaștem pe Dumnezeul cel adevărat; și noi suntem în Dumnezeul 
cel adevărat, adică în Fiul Său, Iisus Hristos. Acesta este adevăratul 
Dumnezeu și viața de veci” (I Ioan 4, 1-5; 5, 12-13; 5, 20).

„Intrați pe poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lat este 
drumul ce duce la pieire și mulți sunt cei ce intră prin el și strâmtă 
este poarta și îngust este drumul ce duce la viață și puțini sunt cei 
ce îl află. Feriți-vă de profeții mincinoși, care vin la voi în haine de oi, 
iar pe dinlăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. 
Au doară se culeg struguri din spini sau smochine din mărăcini?” 
(Matei 7, 13-16).

Teodor Danalache, crestinortodox.ro

Feng Shui, practică străină de ortodoxie

– principii teologice, antropologice şi morale –
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Duminică, 7 aprilie: Biserică și ecologie. 
14 aprilie: Studiu biblic – Sf. Ev. de la Marcu, cap. 7.
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Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălțarea Domnului”

Din acatistul Sfintei Maria egipteanca (1 aprilie)

Câștigătorul concursului din nr. anterior al 
revistei (nr. 43 / martie 2013)

Răspunsul corect era: Mănăstirea Tismana, Gorj, iar 
câștigător este Alexandru Gabriel, premiul său fiind 
o icoană cu unul dintre sfinții săi ocrotitori, Sf. Ierarh 
Alexandru, și revista „Familia Ortodoxă” nr. 2 (49) / febr. 
2013, nr. dedicat temei – Dragostea. Felicitări!

Redacția

Condacul 1
Îngerul luminii și luceafărul pustiei cele de 

laudă să-i aducem, noi, care ne minunăm 
de nevoințele ei cele mai presus de fire. Iar 
tu, ca ceea ce ai biruit pe Veliar cu puterea 
Crucii și cununa slavei ai dobândit-o de la 
Dumnezeu, roagă-te Stăpânului Hristos, 
ca să ne ierte de păcate, nouă, celor ce-ți 
cântăm: Bucură-te, Preacuvioasă Maică 
Maria, mult folositoare!

Icosul 1
Înger pământesc ai fost, Preacuvioasă 

Maică, iar acum ești om ceresc, bucurându-te 
negrăit de Lumina Dumnezeirii, în care pu-
rurea te veselești, iar noi, cei ce ne minunăm 
de frumusețea harului tău, te lăudăm așa:

Bucură-te, a lui Hristos pentru vecie 
mireasă;

Bucură-te, Maică preaînțelepțită;
Bucură-te, a Egiptului rază luminoasă;
Bucură-te, f i ică a Maicii Domnului 

preaiubită;
Bucură-te, că în nevoințele tale ai fost 

mângâiată;
Bucură-te, că împărăția Cerească ai 

câștigat;
Bucură-te, că puterea Sfintei Cruci te-a 

ajutat;
Bucură-te, că în ceata Preacuvioșilor 

Părinți de cerească lumină strălucești;
Bucură-te, că împreună cu Sfintele 

Mironosițe și cu toate Cuvioasele femei te 
veselești;

Bucură-te, învățătoarea înfrânării;
Bucură-te, cununa Bisericii;
Bucură-te, a pustnicilor îmbărbătare;
Bucură-te, Preacuvioasă Maică Maria, 

mult folositoare!

unităţii, alterităţii şi interdependenţei persoanelor 
umane. 

7. În acest sens, familia întemeiată pe căsătoria 
heterosexuală şi monogamă este unicul loc propriu 
al exprimării iubirii sexuale şi unicul loc propriu al 
procreaţiei. 

8. În intenţia lui Dumnezeu procreaţia este 
rod al iubirii conjugale, iar disponibilitatea faţă de 
intervenţia procreatoare a lui Dumnezeu în actul 
sexual conjugal este un criteriu al autenticităţii iubirii 
conjugale. 

9. Fiecare fiinţă omenească, indiferent de mo-
dalitatea venirii ei pe lume, îşi datorează existenţa 
unei voinţe exprese şi unei lucrări specifice a lui 
Dumnezeu în ceea ce o priveşte (procreaţia nu este 
un act doar biologic). 

10. Prin venirea pe lume a unei noi fiinţe ome-
neşti, Dumnezeu binecuvântează nu doar pe părinţi, 
ci, în măsuri diferite, întregi comunităţi din care 
va face parte (familia lărgită, parohia, localitatea, 
eparhia, naţiunea, ţara şi chiar întreaga umanitate); 
prin urmare, toate aceste comunităţi au responsa-
bilităţi proprii faţă de viaţa şi calitatea, materială şi 

spirituală, a vieţii acestei persoane. 
11. Principala responsabilitate faţă de viaţa şi 

calitatea vieţii acestei persoane revine părinţilor; 
societatea şi comunitatea eclesială au responsabi-
litatea de a susţine moral şi material această res-
ponsabilitate părintească, iar în cazul imposibilităţii 
exercitării ei, de a o suplini. 

12. Asistarea medicală a procreaţiei poate fi 
morală numai dacă nu lezează iubirea conjugală şi 
dacă nu atentează la viaţa altor fiinţe umane (condiţii 
necesare, nu neapărat suficiente). 

13. Asistarea medicală a agoniei poate fi morală 
numai dacă nu provoacă intenţionat moartea (con-
diţie necesară, nu neapărat suficientă). 

14. Omorârea unei fiinţe omeneşti, indiferent 
cât de grevată este existenţa ei de suferinţă fizică 
şi morală (prin condiţii materiale şi/sau spirituale 
precare), este imorală (păcat de moarte). 

15. Sinuciderea este imorală (păcat de moarte), 
dar jertfa de sine, chiar cu riscul morţii, – ex. donarea 
unui „organ pereche” – nu este sinucidere, întrucât 
nu urmăreşte moartea personală.

 http://federatiaprovita.ro/carta/


