
Hristos a înviat!
Sfânta Evanghelie ce se citeşte în cadrul slujbei Învierii – 

Sf. Ev. Matei 28, 1-15

„După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi 
a săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena şi cea-
laltă Marie, ca să vadă mormântul. Şi iată s-a făcut cutremur 
mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a 
prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era 
ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica 
lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. Iar 
îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că 
pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; căci S-a sculat 
precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. Şi degra-
bă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi 
şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi 
vedea. Iată v-am spus vouă. Iar plecând ele în grabă de la 

mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească 
ucenicilor Lui. Dar când mergeau ele să vestească uceni-
cilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, 
apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. 
Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor 
Mei, să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea. Şi plecând 
ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiere-
ilor toate cele întâmplate. Şi, adunându-se ei împreună cu 
bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, zicând: 
Spuneţi că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când 
noi dormeam; și de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl 
vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând 
arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit 
cuvântul acesta între iudei, până în ziua de azi.” 

Şi răspunsul „Adevărat a înviat” îl poate spune numai cel 
care, prin credinţă, simte vibraţia acestei mărturisiri a credinţei 
în Înviere, care este temelia creştinismului şi fără de care cre-
dinţa şi nădejdea noastră sunt zadarnice. Învierea Mântuitorului 
Hristos reprezintă, dintre toate minunile săvârşite de El, cea 
mai mare şi cea mai uimitoare fiind, în acelaşi timp, şi dovada 
cea mai puternică despre dumnezeirea Sa şi despre originea 
divină a religiei creştine, spre deosebire de alte religii, ai căror 
întemeietori au fost oameni muritori. „Învierea lui Hristos este 
adevărul dintâi, cel mai important şi mai mare cu a cărui vestire 
au început Apostolii propovăduirea Evangheliei după pogorârea 
Sfântului Duh. La fel cum răscumpărarea noastră s-a împlinit prin 
moartea lui Hristos pe Cruce, tot aşa prin Învierea Sa ne-a fost 
dată viaţa veşnică. De aceea Învierea lui Hristos este obiectul 
neîntreruptei biruinţe a Bisericii, a bucuriei sale neîncetate, care 
îşi atinge punctul culminant în Praznicul Sfintelor Paşti Creştine 
– „Astăzi toată făptura se bucură şi se veseleşte, că Hristos a 

înviat!” (Canonul Paştilor, Cântarea a noua)” (Pr. Mihail Poma-
zanski, Teologia Dogmatică Ortodoxă, trad. Florin Caragiu, 
Ed. Sophia/Cartea Ortodoxă, Buc. 2009, p. 179). 

Fiind dovada Adevărului pe care îl deţine credinţa noastră, 
Învierea Mântuitorului este şi piatra de temelie şi garanţia învi-
erii celor adormiţi, aşa cum spune Sf. Ap. Pavel: „Iar dacă se 
propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre 
voi că nu este înviere a morţilor? Dacă nu este înviere a morţi-
lor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică 
este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa 
voastră. 

(continuare în pagina 2)
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GENESA

(urmare din pagina 1)
Ne aflăm încă şi martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, pentru că 

am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe 
Care nu L-a înviat, dacă deci morţii nu înviază. Căci dacă morţii 
nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, za-
darnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre; și 
atunci şi cei ce au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjduim 
în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi 
oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a 
învierii) celor adormiţi.

Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un 
om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în 
Hristos toţi vor învia” (I Cor. 15, 12-22). 

Învierea este un fapt dumnezeiesc, pentru că omul nu înviază 
în mod natural, de la sine, fără ajutorul puterii dumnezeieşti, şi un 
adevăr istoric şi supra istoric în acelaşi timp. Istoric, pentru că cel 
înviat este o persoană istorică, reală, care a trăit şi a murit în mod 
real, în condiţiile pământeşti pe care le cunoaştem noi, dar reale sunt 
şi persoanele care nu se văd (îngerii) şi care depăşesc posibilităţile 
omeneşti limitate de cunoaştere, şi supraistoric sau transistoric, 
pentru că cel înviat nu se mai supune legilor istoriei, depășindu-le, 
pătrunzând în dimensiunea noastră creată, dar depăşind limitările 
şi legile ei. Pentru că Învierea Domnului era anunţată dinainte, unii 
s-au gândit că se pot împotrivi Învierii sau poate crezând că nu va fi 
vorba de o înviere reală, probabil neştiind ce înseamnă cu adevărat 

a învia, sau gândindu-se la persoanele înviate de Mântuitorul tot 
pentru viaţa şi lumea aceasta pământească, Lazăr, fiica lui Iair 
sau fiul văduvei din Nain, sau cei înviaţi de Elisei sau Ilie, au pus 
pază la mormânt, au pecetluit piatra, după ce mai înainte au luat 
toate măsurile ca cel răstignit să fi murit cu adevărat. Aceasta o 
dovedeşte grija căpeteniilor şi a stăpânirii romane care au zdrobit 
fluierele picioarelor celor răstigniţi, dar pentru că Mântuitorul Hristos 
deja murise mai înainte, fiindcă fusese supus torturilor care au dus 
la epuizare, nu i-au mai zdrobit picioarele, ci I-au împuns coasta 
cu suliţa, din care a ieşit sânge şi apă, semn clar că funcţiile vitale 
încetaseră, împlinind astfel profeţiile. 

Când Iosif şi Nicodim i-au cerut lui Pilat trupul lui Iisus spre 
a-L îngropa, moartea a fost confirmată de către soldaţi, prin su-
taşul care s-a ocupat de execuţie. Minunea Învierii i-a copleşit pe 
soldaţii care păzeau mormântul, ca şi pe apostoli pe Tabor, şi pe 
Ucenicii care, văzându-L mort, îşi pierduseră probabil orice spe-
ranţă, deşi fuseseră avertizaţi şi pregătiţi că aşa se va întâmpla, 
de aceea le-a fost greu să accepte mărturia îngerului transmisă 
prin femei că Domnul a înviat!, Ioan şi Petru au mers la mormânt 
să se convingă, Toma, nefiind de faţă când S-a arătat Domnul, a 
trebuit să cerceteze cu propriile sale simţuri pentru a se convinge 
cu adevărat. Dar, odată încredinţaţi de adevărul Învierii şi întăriţi cu 
putere de sus, nimic nu i-a mai putut despărţi de dragostea faţă de 
Domnul înviat şi de propovăduirea adevărului Învierii, cum spune 
Sf. Apostol Pavel: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? 
Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa 
de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: 
«Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi 
de junghiere». Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, 
prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici 
viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor 
fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu 
va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea 
întru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Rm. 8, 35-39). 

Fie ca Dumnezeu Să ne învrednicească şi pe noi de această 
dragoste, ca nimeni şi nimic să nu ne mai poată despărţi de 
dragostea Sa. Hristos a înviat!

Părintele Gheorghe Ionașcu

În zorii dimineţii
Şi-n tainic răsărit 
Tu m-ai cioplit în humă
Şi-ncet eu m-am trezit.

Luceferi toţi strigară
Şi îmi cântau în zbor,
Când îmi dăduşi suflare
Eram nemuritor!

Dar nu ştiu cum, cu timpul,
În haina mea de lut
Se-nfiripă plictisul 
Şi mă făcui cam slut.

Pierdut-am fericirea
Şi-al nemuririi nimb,
L-am dat lumii nebune
Şi am pierdut la schimb.

Mirosul clipei arse
Mă doare acum mocnit
Căci toate deodată
Migrează spre sfârşit.

Nisipul din clepsidră 
Mi-aduce aminte-ntruna
De proastele-mi alegeri
Şi ce va fi de-acuma.

Ţărâna încet mă cheamă
Să facem legământ,
Când lutul de pe mine
Va fi din nou pământ.

Iar frunza care pică 
Dureri în suflet lasă,
Căci într-o zi cădea-voi
De-a morţii rece coasă.

Şi plin de disperare
Mă prind de orice nor,
Dar toate îmi repetă
Că sunt un călător.

Din cetățean cu drepturi,
Al lumii rege brav
Făcut-am pact cu timpul 
Şi mă trezi un sclav.

Privirea îngheţată
O-ndrept timid spre cer,
Să mă salvezi de mine
Să pot din nou să sper.

Şi de-ar mai fi să vină 
Din nou o dimineaţă, 
De Te-ai juca cu lutul
Ne vom privi în faţă 

De data asta însă 
Nu voi mai fi rebel,
Voi şti ce-i rău, ce-i bine,
Ce-i fum şi efemer.

De s-ar sfârşi exodul 
Când Te voi lua drept scut
Liber îmi va fi zborul
Şi voi scăpa de lut.

Aşa îmi spun când timpul
Mă strânge crud cu lesa, 
Şi îmi şoptesc: răbdare!
Va fi din nou genesa.

Dana Dănăcică
Sursa: 

http://www.agero-stuttgart.de/
REVISTA-AGERO/POEZIE/

Danacica-poezii.htm
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„Puterea Crucii Tale Hristoase a făcut minuni.” (din 
cântările praznicului de azi)

În duminica a V-a din Postul Mare, rânduit de Bise-
rica străbună ca timp de căință, premergător zilelor de 
durere în care vom asista la sfintele și Înfricoșătoarele 
Pătimiri ale Domnului, ni se așează înainte un chip de 
pocăință, cel al Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca.

După Sfântul Ierarh Grigorie Palama și Sfântul Ioan 
Scărarul, Biserica face pomenirea femeii celei păcă-
toase și căzute moralicește care a izbutit să urce prin 
pocăință toate treptele desăvârșirii, încât viața ei să se 
îmbrace în haina sfințeniei.

Tradiția legată de viața ei este păs-
trată cu pietate în Biserica primară și 
apoi fixată în scris de Sfântul Sofronie, 
patriarhul Ierusalimului și ne descoperă 
puterea căinței și a rugăciunii, împletite 
cu puterea harului divin mântuitor.

Trăitoare în veacurile al IV-lea și al 
V-lea (+ 431), deci atunci când mulți 
în diferite chipuri au slujit lui Hristos 
plini de duhul evlaviei și al smereniei, 
când mulți erau dascăli și îndrumători 
ai credinței, pilda vieții ei devine peste 
timp exemplu de urmat pentru fiecare 
dintre noi. Născută într-un sat micuț 
din Egipt, de tânără părăsește casa și 
familia și pleacă, atrasă fiind de luxul și bogăția unei 
mari metropole a timpului, în orașul Alexandria. Aici 
veneau oameni de pe trei continente, aici erau teologi 
vestiți și filosofi de mare prestigiu, dar și călugări cu 
viață aleasă. În acest mozaic etnic, social și religios, 
într-un oraș al contrastelor, își petrece anii tinereții 
Maria Egipteanca. Puterea răului pune repede stă-
pânire pe ea și astfel este condusă pe calea pierza-
niei, încât ajunge o ființă decăzută moral. Experiența 
ei dureroasă și nefericită se sfârșește neașteptat. 
Pleacă din Alexandria spre Ierusalim și dorind să 
intre în biserica „Înălțarea Sfintei Cruci”, tocmai la 
praznicul acesteia, o putere nevăzută o oprește să 
intre în biserică. Remușcările pentru petrecerea ei 
păcătoasă îi cuprind toată ființa. Acum descoperă o 
lume a frumuseții adânci și netrecătoare a învățăturii 
Mântuitorului. Acum înțelege spusele Apostolului Pa-
vel: „nici un desfrânat sau necurat sau lacom nu are 
moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu” 
(Efeseni 5, 5). Cu lacrimi fierbinți, cade la icoana Maicii 
Domnului și o roagă să-i fie ocrotitoare și îndrumătoare 
spre pocăință.

Asemeni fiului risipitor din pilda Evangheliei sau 
ca Zaheu vameșul, ia hotărârea de a începe o viață 
nouă, să-și plângă cu amar păcatele săvârșite, o viață 
de pocăință, de rugăciune și de sfințenie. La 30 de ani 
părăsește lumea cu plăcerile ei și pleacă în pustiul Ior-
danului. Aici trăiește 47 de ani de viață aspră, de lacrimi 

Despre pocăință fierbinți pentru păcate, izolată total de oameni.
În pustiul acesta era o mânăstire închinată Sfân-

tului Ioan Botezătorul, unde viețuiau mulți călugări. 
Ei obișnuiau ca din prima duminică a Postului Mare, 
când se împărtășeau, până la Duminica Floriilor, să 
părăsească mănăstirea și să se retragă cât mai adânc 
în pustie ca să petreacă în rugăciune, post și alte 
nevoințe. Unul dintre ei, bătrânul cu numele Zosima, 
care trăise în mănăstiri peste 50 de ani, o întâlnește pe 
Maria Egipteanca, care-i istorisește viața și-i cere să o 
spovedească și să o împărtășească cu Sfintele Taine. 
S-a îngrozit bătrânul de cele auzite, dar mulțumește 
lui Dumnezeu că l-a învrednicit să cunoască o astfel 
de ființă care și-a plâns o viață păcatele, ajungând la o 
schimbare radicală cu puterea Crucii lui Hristos. Peste 
un an revine la locul unde viețuia Cuvioasa Maria și 

găsește trupul mort.
Viața ei este aparte, poate unică în 

istoria Bisericii și a convertirilor creștine, 
pentru că ajunge de pe treapta decăderii 
morale la o credință puternică, trăind 
cu Hristos și pentru Hristos timp de 47 
de ani. Trăirile ei o învrednicesc să fie 
așezată de Biserică în rândul sfinților, 
fiind pomenită de 2 ori peste an: la 1 
aprilie și în duminica a V-a din Postul 
Mare. 

Cazul întoarcerii la Hristos a Mariei 
Egipteanca și pocăința ei sinceră consti-
tuie o pildă vrednică de urmat, pentru a 
încerca fiecare să ajungem la sfințenia 
vieții. Și în cel mai umbrit și tainic colț 

al sufletului nostru stăruie simțul vinovăției, mustrarea 
conștiinței. Avem nevoie de o fărâmă de voință ca să 
ne rupem de trecut, să trezim la viață o făptură nouă, 
până atunci decăzută.

În Postul Mare, Biserica ne recomandă trei căi 
strâns legate una de alta: rugăciunea, spovedania și 
împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului. Mai avem 
puține zile care ne despart de marele praznic al Învierii 
Domnului. Mai avem de urcat două trepte către culmile 
duhovnicești dăruite nouă de Acela Care S-a jertfit 
pentru noi pe Crucea Golgotei.

Să ne rugăm fierbinte ca Dumnezeu să ne lumineze 
mintea spre fapte bune, să ne întărească inima, să 
ne dea tărie de voință să ne plângem păcatele: „Ușile 
pocăinței deschide-mi mie Dătătorule de viață… căci cu 
păcate grozave mi-am întinat sufletul.” Astfel renăscuți 
sufletește, ne învrednicim să fim părtași bucuriei ce 
ne-o va aduce Domnul prin Sfântă Învierea Sa cea 
de-a treia zi.

Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă icoană: nistea.com

(predică la Duminica a V-a din Post – a Cuv. 
Maria Egipteanca – 6 Aprilie – Sf. Sfinţit Mc. Irineu, 

Episcop de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, Patriarhul Con-
stantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida 
– Sf. Ev. Marcu 10, 32-45, a Cuvioasei: Sf. Ev. Luca 

7, 36-50)
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Doamne, Ţie-Ţi mulţumim
Pentru darul minunat;
Că, pe-al nostru pământ sublim,
Cu mulţi sfinţi l-ai înzestrat.

Încă din primele veacuri 
Tu ai întins a Ta mână:
Protectoare, iubitoare,
Peste naţia română.

Şi la bine şi la greu,
Doar în Tine-am nădăjduit;
Alături ne-ai fost mereu,
Nicicând nu ne-ai părăsit.

Ne-ai trimis oameni cu har
Să ne fie îndrumători
Şi-au rămas pe veşnicie,
Pentru noi mijlocitori. 

Sfântul Calinic de la Cernica
E un exemplu minunat
De viaţă duhovnicească;
Un model demn de urmat.

S-a născut în Bucureşti (1787),
Într-o familie cinstită,
Temători de Dumnezeu 
Cu viaţă îmbunătăţită.

L-au botezat Constantin,
Ca pe Sfântul Împărat
Şi educat ca bun creştin,
Fiind şi-un tânăr luminat.

O chemare lăuntrică
Îl îndeamnă spre slujire,
Domnului Iisus Hristos,
La Cernica-n Mănăstire (1807).

Egumenul Timotei,
Cu dragoste părintească
Îl primeşte-n obştea sa,
Drumul să-i călăuzească.

Prin curate osteneli ,
După-un an de ascultare
Îl tunde-n călugărie (1808),
Dându-i binecuvântare.

Cu numele Calinic
A păşit spre mântuire,
N-a precupeţit nimic;
Urcând spre desăvârşire.

Şi numai doar într-o lună,
Calinic s-a învrednicit
Pentru merite, să fie,
Ierodiacon hirotonit.

Apoi, după cinci ani de zile,
Slujind în treapta diaconiei
Cu smerenie şi răbdare,
Primeşte darul preoţiei. (1813)

Devine repede duhovnic;
Un luminat sfătuitor
Al celor din mănăstire
Şi celor din afară, povăţuitor.

Au mai trecut încă cinci ani 
Şi-a fost ales de-ntreg sobor,
Stareţ al chinoviei de la Cernica 
Spre cârmuirea tuturor. (1818)

S-a nevoit zi şi noapte 
În această mănăstire (43 de ani)
Şi-a îndrumat marea lavră
Cu-atât de multă dăruire. (31de ani)

Vizitând Muntele Athos (1817)
Şi văzând asprele rânduieli,
A petrecut şi el viaţa-ntreagă
În înfrânare şi-osteneli.

În cinul călugăresc 
A fost neobosit organizator,
Un constructor foarte bun,
Şi de biserici restaurator.

Planurile bisericilor
Pe care le-a ctitorit (şapte),
Cu multă înţelepciune
Tot el le-a şi întocmit.

Ales episcop la Râmnic (1850),
Lipsurile acestei eparhii,
Cu râvnă le împlineşte
Şi zideşte din temelii

Biserica Episcopiei,
Pe care o zugrăveşte
Şi cu mai multe odoare
Scumpe, o împodobeşte.

Seminarul din Craiova
Îl redeschide în curând (1851),
Mutându-l , apoi, la Rm. Vâlcea (1854):
Mulţi preoţi tineri pregătind.

L-a îndemnat curând dorul,
Spre o viaţă schimnicească;
Şi s-a gândit că trebuia 
O biserică nouă să zidească,

Cu clopotniţă şi chilii,
Gata să adăpostească
Pe cei dornici să petreacă
După pravila călugărească,

Cea de la Muntele Athos,
Şi-aici s-a statornicit
În munte, sus, la Frăsinei,
De-acest episcop dăruit.

Şi-a refăcut Schitul Frăsinei (1859-1864)
Ce rămăsese părăsit (1848),
Căci cu un secol în urmă
El fusese construit (1763).

A înfiinţat tipografia 
De carte bisericească (1861)
„Kallinic Rîmnik” numită,
Reuşind să tipărească:

„Liturghierul”, „Octoihul”,
„Minee”, „Tipicul bisericesc”,
„Acatistierul”, „Pravila… 
(Pentru cinul călugăresc”).

Cu trup firav şi mersul lin,
Nespus de bun şi de milos,
Cu ochii blânzi şi chip senin
Şi-un caracter demn şi frumos,

A trăit cu vrednicie
După învăţătura lui Hristos;
Talanţii primiţi în dar,
I-a cheltuit cu folos.

Un vas ales de Dumnezeu
Să intre-n cinul îngeresc,
Fiind îndrumător şi scut 
Pentru poporul românesc.

S-a ostenit şi zi şi noapte
În aspru post şi rugăciune,
Cuviosul Episcop Calinic,
Cel plin de har şi-nţelepciune.

A dus viaţă duhovnicească
În înfrânare, sărăcie,
După pravila călugărească,
Chiar şi la Episcopie,

C-a înţeles atât de clar
Scopul nostru pe pământ;
Arătându-le tuturor,
Prin fapte şi prin cuvânt. 

Dumnezeu l-a împodobit
Cu darul facerii de minuni,
Pentru viaţa-n osteneli 
Şi smerite rugăciuni.

Sfântul Irodion i-a fost ucenic
Şi duhovnic, mai apoi;
Înaintevăzători cu duhul,
De la distanţă vorbeau amândoi.

În Adunările obşteşti
Ale ţării, permanent a participat;
În Divanul ad-hoc, pentru Unirea
Din 1859, a fost ca delegat.

Era un mare patriot
Şi-un om cu suflet minunat,
Că pentru binele „aproapelui”,
Toată viaţa a luptat.

În scaunul Episcopiei de la Râmnic
Corect şi activ a păstorit (16 ani).
Simţindu-şi sfârşitul aproape,
Tot ce a strâns a împărţit.

A donat tipografia
Şi tot ce era depozitat,
Oraşului Râmnicu-Vâlcea,
Dar a condiţionat:

Ca să întreţină, din venituri,
Schitul de la Frăsinei,
Seminarul, elevii săraci
Şi celelalte şcoli mai noi.

Apoi, s-a retras la Cernica, (1867)
Cunoscând sfârşitul său, (11 apr. 1868)
Că, de-aici, voia să plece,
Sus, la Bunul Dumnezeu.

A fost primul canonizat ca sfânt (1955)
De Biserica Ortodoxă Română;
Recunoscut, trăind încă, pe pământ
Şi-n veci de veci o să rămână!
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zasfântul ierarh calinic de la cernica
(episcopul râmnicului)
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Strâns legată de Duminica Stâlpărilor sau a Floriilor este 
Sâmbăta lui Lazăr, ale căror teme împletite reprezintă două 
dimensiuni ale descoperirii divino-umanităţii Mântuitorului 
Hristos înainte de Pătimirea Sa. „Aceste două praznice sunt de 
altfel privite mai degrabă ca o singură sărbătoare desfăşurată 
în două zile, fiindcă au un tropar comun [Învierea cea de obşte 
mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai 
sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, 
semnele biruinţei purtând, Ţie, Biruitorului morţii, strigăm: Osana 
Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele 
Domnului], iar temele unuia se regăsesc din plin în celălalt, astfel 
că amândouă sunt situate simbolic în aceeaşi zi: „cu şase zile 
înainte de Paşti”. Praznic îndoit, el este în acelaşi timp o expresie 
a lucrării divino-umane a lui Hristos: învierea lui Lazăr revelează 
Divinitatea Sa, iar intrarea în Ierusalim şezând pe asin umani-
tatea Lui. Astfel, în Săptămâna a VI-a nu mai e cu putinţă sepa-
rarea pregătirii pentru unul dintre praznice de pregătirea pentru 
celălalt. „Spus-ai mai înainte de adormirea lui Lazăr, pe care 
peste puţin timp înviindu-l, 
laudă vei primi de la pruncii 
care poartă ramuri, semnele 
Pătimirii Tale, Mântuitorule.” 
(Makarios Simonopetritul, 
Triodul explicat, trad. diac. 
Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 
2008, p. 372). 

Învierea lui Lazăr reprezin-
tă simbolic învierea întregului 
neam omenesc şi arătarea 
atotputerniciei lui Dumnezeu 
care răstoarnă legile naturii 
corupte ca urmare a căderii în 
păcat, de aceea momentul pe 
care Biserica îl pune credincio-
şilor înainte spre contemplaţie 
este Învierea cea de obşte prevestită de Învierea lui Lazăr şi 
inaugurată de Învierea Domnului care, prin Pătimirile şi Învierea 
Sa, dă putere întregii umanităţi să biruie moartea şi să ajungă la 
Înviere. Fiecare dintre noi poate fi un Lazăr, care în timpul postului 
am fost chemaţi să părăsim prietenia după trup şi să devenim 
prieteni ai lui Hristos, ca şi pe noi să ne învieze. 

Bolnavi din punct de vedere sufletesc, aşa cum Lazăr era 
bolnav cu trupul, să „ne recunoaştem în această perioadă pre-
gătitoare întinşi pe patul plăcerilor având inima străpunsă de 
săgeţile demonilor, zăcând în mormântul trândăviei şi al nepăsă-
rii, acoperit de piatra deznădejdii: „Răstoarnă, Hristoase, de pe 
smeritul meu suflet piatra cea grea a trândăviei celei grele şi mă 
ridică din mormântul nesimţirii spre lauda Ta, Cuvinte” (ibidem). 
Desigur că şi noi trebuie să avem ca surori pe Marta şi Maria, 
care au fost văzute în literatura patristică drept reprezentări ale 
acţiunii sau făptuirii – Marta, cea care se sileşte şi se osteneşte 

pentru multe -, și ale contemplaţiei – Maria, cea care şi-a ales 
partea cea bună, care nu se va lua de la ea, şi implicit de la 
noi, dacă dobândim înrudirea cu ele, care se slăvesc una prin 
alta, şi care să ceară şi pentru noi venirea Domnului. „Înjugând 
contemplaţia şi acţiunea, să ne sârguim a trimite lui Hristos de 
veste, ca să învieze cu venirea Sa cea înfricoşătoare mintea 
noastră cea îngropată ca pe un alt Lazăr: să-i aducem stâlpările 
dreptăţii şi să strigăm: Binecuvântat eşti Cel ce vii! …Veniţi să 
gătim Domnului cele de întâmpinare, aducându-I stâlpări de 
virtuţi; că aşa Îl vom primi în sufletul nostru ca în cetatea Ierusa-
limului, lăudându-L şi închinându-ne Lui. Stâlpările de virtuţi sunt 
roadele ostenelilor ascetice desfăşurate în timpul Postului Mare. 
Strânse într-un mod în acelaşi timp şi sensibil şi duhovnicesc, 
respectiv adăugând la asceză faptele postului duhovnicesc, ele 
îngăduie credincioşilor să-L primească cu vrednicie pe Hristos 
fiind, prin urmare, mijloacele identificării şi mai strânse cu El în 
Patima Sa.” (ibidem, pp. 372-373) 

Viaţa Sfintei Maria Egipteanca ne face cunoscută, prin Avva 
Zosima, o tradiţie întâlnită în 
Palestina secolului al VI-lea şi 
anume: la începutul Postului 
Mare, toţi monahii ieşeau din 
mănăstire şi mergeau în pus-
tie, pentru a petrece în singură-
tatea deşertului timp de 40 de 
zile, de unde se întorceau în 
Duminica Stâlpărilor. Tot astfel, 
fiecare monah şi mirean a fost 
chemat în aceste 40 de zile să 
se identifice cu vechii monahi, 
izolându-se şi întorcându-se 
în el însuşi pentru a practica 
postul sufletului şi al trupului, 
pentru a se putea consacra 
şi mai mult rugăciunii şi lui 

Dumnezeu în deşertul său interior. Prin intrarea Mântuitorului în 
Ierusalim s-a împlinit profeţia lui Zaharia care zice: „Bucură-te 
foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată 
Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, 
pe mânzul asinei.” (Za. 9, 9) 

Nu te teme, Ierusalime, de acest Împărat, ci te bucură şi te 
veseleşte, că nu vine mândru şi semeţ ca să te cucerească, ci 
blând şi smerit ca să te mântuiască. Dar şi pentru noi S-a smerit 
Împăratul cerului şi a luat chip de rob şi în această zi a intrat în 
Ierusalim, unde a primit chinuri şi pătimiri şi moarte cumplită, ca 
să ne izbăvească pe noi din chinurile şi moartea cea veşnică.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a VI-a din Post, a Floriilor, 13 Aprilie – 

Intrarea Domnului în Ierusalim; Sf. Sfinţit Mc. Artemon preotul, 
din Laodiceea; Sf. Mc. Elefterie Persul – Dezlegare la peşte) 

Sursă poză: Sfânta Evanghelie

Învierea cea mai înainte de Înviere!
„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 căpete-
niile 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.” (sf. Ev. ioan 12, 1-18)
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Trebuie să recunoaștem că, de la începutul apariției 
sale pe această lume, omul devine un personaj care-și 
trăiește aventura vieții ca pe o CĂLĂTORIE plină de 
întâmplări fericite sau mai puțin fericite. Ca în orice că-
lătorie se pleacă dintr-un loc și se ajunge în altul, pentru 
ca ulterior călătorul să se întoarcă, de obicei, de unde a 
plecat, anume acasă.

Există un drum însă, care inevitabil pe toți oamenii îi 
duce spre aceeași realitate, indiferent de unde se pleacă. 
Este vorba de realitatea morții, care întrerupe firul vieții 
biologice, dar nu și pe cel al vieții spirituale nemuritoare. 
Deși fiecare are cărarea sa în viață, este și un drum numit 
„Cale” pe care mergem cu toții și care trece prin Biserică 
spre viața veșnică.

Mai întâi, omul primește un nume prin naștere de la 
părinții săi trupești, iar prin Botez se adaugă încă o Pa-
ternitate spirituală, mult mai înaltă și sublimă în natura și 
lucrarea ei, care-l arată pe om a fi și un fiu al lui Dumnezeu, 
nu numai un fiu al omului de care este legat prin legăturile 
consangvinice și prin ereditate.

Statutul de fiu al lui Dumnezeu îi conferă omului o 
calitate, o demnitate și o perspectivă care-l așează într-o 
relație dialogală cu un Tată Divin mai presus de lumea 
aceasta. La capătul drumului Îl întâlnește pe acest Tată 
Nevăzut în Casa Lui de pe pământ, dar Văzut în Casa Lui 
din Ceruri, adică în Împărăția Sa.

Prin naștere omul devine cetățean al acestui pământ, 
iar prin Botez devine un cetățean al Cerului, dar și un 
membru al Bisericii, cu dreptul de a fi pomenit aici, ca un 
fiu al lui Dumnezeu, pe care-l așteaptă într-o comuniune 
liturgică și euharistică.

Fără o întâlnire Aici în spațiul și timpul eclezial, nu poate 
fi o împărtășire Dincolo cu Dumnezeu, în afara spațiului 
și a timpului. Experiența acestei întâlniri, cunoașterea 
reciprocă și trăirea acestei comuniuni în context creștin, îl 
învrednicește pe om de o Împărăție „care nu e din lumea 
aceasta”, dar care este, implacabil, destinația ultimă a 
sufletului său și finalul acestei CĂLĂTORII.

De la început creștinul primește prin Botez o cetățenie, 
care vorbește despre apartenența sa nu numai la această 
lume vremelnică, ci și la o Împărăție Veșnică, spre care 
este chemat ca pelerin într-o călătorie sfântă spre Patria 
Cerească…

Se poate întâmpla, ca în orice călătorie, să fie și unii 
care greșesc calea și se rătăcesc, ratând ținta, neajungând 
teferi sau chiar deloc la destinație.

„Încurcate sunt căile Domnului…”. De aceea, este 
nevoie pentru orientare, să ai îndrumători, să știi drumul 
sau să-l afli de la alții, eventual să folosești o hartă și 
bineînțeles, dacă e cazul să treci granițe, vei avea nevoie 
și de un pașaport…

Cel mai scurt și mai sigur drum este prin Biserică. 
Celelalte cărări duc spre niciunde… Lumea îți oferă un 
pașaport spre niciunde, Biserica îți dă un pașaport spre 
Împărăție…

Aici ai călăuză pe preot, ai îndrumător pe duhovnic, 
hartă este Evanghelia, ghid este Duhul Sfânt, calea este 
Hristos, iar pașaportul este pomelnicul…

Granița cea mai grea de trecut este moartea; în 
acest popas al călătoriei, vameșii pun vize și schimbă 
pașaportul… Pe cel de vii îl declară nul, pe cel de morți 
îți mai pun o viză pentru un pelerinaj în necunoscut, unde 
vei fi dus de mână de îngeri spre rai sau spre iad…

Acest pașaport, care este pomelnicul, te poate salva! 
Pe mulți i-a izbăvit de moarte… El dovedește că ești sau 
ai fost un creștin. Dacă oamenii te-au trecut pe el și dacă 

preotul te pomenește înaintea Celui care veghează toate 
călătoriile mai ai o șansă…

Toți pelerinii Împărăției înscriși pe pomelnic ajung mi-
ride în potirul Nemuririi din care vor bea cu vrednicie cei 
scriși în Cartea vieții…

Mai întâi ești un nume, apoi o miridă, pe urmă devii o 
părticică euharistică din Trupul lui Hristos – Cel care „Se 
împarte și nu Se desparte, Cel care Se mănâncă pururea 
și niciodată nu Se sfârșește…” (Liturghier).

Întotdeauna când pomenim pe cineva, îi dăm viață, po-
menirea cuiva care nu este lângă tine îl aduce aproape pe 
cel de departe. Rostirea numelui este o chemare la viață, o 
însuflețire și o invocare a celui care nu este, dar va să vină… 
Pomenirea este în felul acesta o înviere din morți…

„Aceasta să o faceți spre pomenirea Mea” (Luca 
22, 19) … spre Învierea Mea și a voastră, căci dacă Mă 
chemați, Eu voi veni la voi… „Căci unde sunt doi sau trei 
adunați în Numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor” 
(Matei 18, 20).

În Numele Meu, a zis Hristos – Dumnezeul cel cu 
multe nume, cu tot atâtea de multe, pe câți de mulți sunt 
botezați în numele Său și au viață în Hristos Domnul… Pe 
toți îi pomenește preotul, Aici, în Liturghie… și pe cei vii și 
pe cei morți, iar Dincolo, Hristos – Arhiereul Cel veșnic îi 
pomenește înaintea Tatălui Care este în Ceruri.

E foarte important să fim pomeniți; dacă suntem 
pomeniți, înseamnă că cineva ne iubește… Pe pomel-
nice, de regulă, sunt trecuți cei dragi ai neamului nostru, 
pentru „veșnica pomenire din neam în neam și din veac 
în veac…” (Moliftelnic).

Fiind veșnic pomeniți, devenim veșnic vii în conștiința 
lor și nemuritori în Biserică prin urmașii noștri credincioși, 
care vor aduce ofrandă lui Dumnezeu – faptele noas-
tre cele bune. Recunoștința lor postumă va redeștepta 
amintirea unor vieți frumoase, a unor oameni vrednici 
de pomenire. În sensul acesta preotul rostește pericopa 
Evangheliei de la înmormântare zicând: „… Și care vor 
auzi vor învia… și vor ieși cei care au făcut cele bune, 
spre învierea vieții, iar cele care au făcut cele rele, spre 
învierea osândirii…” (Ioan 5, 24-30).

În numele lui Hristos fiind pomenirea sufletelor noastre, 
Hristos ne dă viață, căci pentru aceasta S-a jertfit, a murit 
pe Cruce și a Înviat din morți, ca noi cei morți în Adam să 
înviem întru El. Această lucrare sfințitoare și mântuitoare 
este o resurecție sacramentală a sufletelor noastre, care 
se realizează prin Liturghie și care actualizează nesân-
geros Răscumpărarea hristică a Golgotei… pomenindu-L 
și pomenindu-ne, liturgic.

De aceea, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie este o 
sinteză integratoare în care se întâlnesc trecutul, pre-
zentul și viitorul, se adună viii și morții, se unesc cerul și 
pământul, Dumnezeu și oamenii, într-o simfonie cosmică, 
ce însoțește toată suflarea omenească în acest pelerinaj 
spre Împărăția Cerurilor…

„Biletul de spectacol” este „Pomelnicul”, care certifică 
faptul că ai fost și tu la Concert, la Corala Îngerilor la care sunt 
invitați și oamenii să cânte imne de slavă. Poți să nu plătești 
intrarea, oricum a plătit-o Hristos cu Sângele Său, însă dacă 
nu ai acest „pașaport spre Împărăție”, înseamnă că dorești 
să treci fraudulos spre niciunde, pentru că în Rai fiecare are 
locul lui, dacă l-a răscumpărat cu viața sa de creștin…

Pomelnicul este o mărturie că ai trecut în Împărăție 
prin ușa Bisericii și nu ai intrat acolo pe aiurea și fără 
haină de nuntă…

Pr. Alin-Cristian Preotu, 
crestinortodox.ro

pomelnicul – pașaport spre Împărăție
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Păhărelul cu nectar

Un greier, priveşte:

Un greier veşnic îndrăgostit,
fără somn…
Un greier ce şi-a amanetat chitara
pe un titlu de mare domn

Un greier naiv, optimist din fire,
pentru care viaţa nu e trudă la câmp,
ci … plutire.

Un greier boem,
mistuit de-un vis, cam plăpând…
Cufundându-se zile fără număr
în punerea pe note a unui poem
de un rând

Un greier trecut, inevitabil, prin multe,
atâta învăţând:
să danseze, să cânte,
să se asculte

A fost odată un melc de oraș. Ca toți frații 
săi, și acesta își purta căsuța în spinare, doar 
că avea mai multă grijă de ea. 

După ce ploua, când frunzele erau mai curate, 
iar aerul mai parfumat, cu toții ieșeau de prin 
ascunzișuri, la plimbare pe marile bulevarde 
ale trotuarelor.

Melcul nostru, însă, își purta cochilia prin 
locuri ferite, departe de tălpile oamenilor grăbiți 
și atât de neatenți la moluște.

Într-o zi, cum se deplasa el încet pe sub cerul 
înstelat, pe care, însă, nu-l putea vedea, iată că 
vine la el o steluță:

- Bună seara, prietene!
- Bună seara! răspunse el, neștiind dacă 

poate fi prieten cu o steluță, sau nu.
- Mergi să-ți cauți tovarășii?
- Merg!
- Trebuie să-ți spun ceva foarte trist! zise 

steluța, în timp ce din ochișorii ei întunecați 
picurară câțiva stropi de lumină.

- Știu, tovarășii mei de joacă și de drumeții nu mai 
sunt de găsit!, se arătă întristat melcul cel grijuliu.

Dar tu, pe cine cauți aici, pe pământ? 
- Eu, dragă melcușorule, la fel ca și frații tăi, nu 

am fost atentă și am căzut din cer. Dar n-aveai 

cine dansează pe un fir 
de iarbă cu regina nopţii?

Melcul grijuliu cum să mă vezi, că tu nu privești în sus.
- Nu privesc… și nu mă grăbesc. Am o căsuță 

în spinare și o mare răspundere. 
- Bine faci că porți grija locuinței tale. Dar, nu 

te supăra, cui îi trebuie o căsuță de melc?
Melcul tăcu. Știa că o căsuță a lui nu va avea 

cine știe ce căutare. Cu toate acestea, o căra 
zi de zi, cu multă atenție, ca pe ceva de mare 
preț… Și toată viața sa de melc grijuliu și-o de-
dică acestui scop care îi fu pus în spate de la 
începuturile cele de taină ale lumii.

Privindu-l cum tace și simțind că a cam între-
cut măsura, mica stea căzătoare îi făcu atunci o 
propunere curioasă:

- Uite, melcușorule, m-am gândit că ai putea 
să mă inviți și pe mine în căsuța ta. Eu, oricum 
nu mai am unde înnopta. 

- Cu bucurie! răspunse melcul, știind că avea 
o căsuță foarte curată și dichisită.

În noaptea aceea, dragi copii, pentru prima 
dată, în pragul ușii sale, un melc privi cerul… 

Și înțelese că, după ce el nu va mai fi, de 
acolo, din inima aceleiași cochilii, o prietenă, 
o steluță căzătoare va avea grijă ca drumurile 
melcilor care au mai rămas pe pământ să fie 
mereu luminate…

http://cosuletulcupovesti.blogspot.ro/
Pagină de Elia David

Suplu, ager, brun, pomădat,
învârtindu-se prin saloane elegante
în fracu-i lucios
şi uzat

O, un greier cum doar greierele,
din cupa florii, iubirea ştie să o deguste,
subtil,
el, care a sedus vlăstarele cele mai nobile
în paşii unui cadril

El, care face distincţie între un parfum
şi altul,
între un giuvaier şi un fals

Iată-l,
dansând cu însăşi Regina Nopţii,
pe firu-i de iarbă,

un vals…
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SCRISOAREA a II-a – despre 
șansele de recuperare a homosexualilor

24 februarie – Duminică – Întâia și a doua aflare a 
Cinstitului Cap al Sf. ioan Botezătorul – Duminica a 
XXXiii-a după rusalii (a Vameșului și a Fariseului) – 

Sf. ev. luca 18, 10-14; (Începutul Triodului)
„Cu adevărat Omul acesta drept a fost!” 

(Luca 23, 47) 

S-a frânt în șoaptă ceasul
în care Sfântul Petru
și-a plâns în taină nestatornicia.
glas de cocoș a amuțit în noapte
tăcerea morții lui Hristos
acoperă o lume de păcate.
Îl văd pe Răstignit
încununat cu spini
privind la soare, cum sângerând apune
și-n chip de înger
pe Maica Sfântă cu lacrimi în priviri.
Și se făcu-ntuneric

Glasuri de rugăciune,
Laude și rugăciuni
Din cântarea gurii vie
Și-a chimvalurilor struni…
Împăratul cel puternic,
Așteptat cu nerăbdare,
Iată vine falnic, mare
Pe asinul Său călare.

Drumul dinspre Galileia
Tună-n vuiete de glasuri
Și parcă toată Iudeia
A uitat a ei necazuri…
Și mulțimea zgomotoasă
Mergea-n valuri de lumină,
Așteptând pe căi pietroase
Cu ramurile de măslină…

Poarta mare din cetate 
S-a deschis de dimineață,
Gloate vin și bucurate
Ies în mână cu verdeață…
Și-a lor veselă „osană”
Prin împrejurimi răsună.
Calea cea Galileiană
cu-mpăratul se-mpreună.

„Bucură-Te” Cel ce vine
Întru Dumnezeu la noi,
Cel ce lumea cu a Lui mână
Slobozește de nevoi

ebed iahve

intrarea Domnului iisus Hristos în ierusalim

Lumina necuprinsă
și moartea stăpâni dumnezeirea
și groapa, ca o pleoapă uriașă,
se-nchise peste-ntreaga omenire.
O lacrimă a Tatălui ceresc devine ploaie
și din pământ
răsare ca o sămânță
Viața,
Hristos a înviat!

Monica Buțu

Și-n blagosloviri trăiască
Cel iubit Mântuitor
Ce-a venit să izbăvească
Și-a scos lumea din nevoi.

Vine blând acuma, iată-L
Spre mărirea răstignirii,
Nu-i înconjurat de slava
Pământească a pieirii,
Ci prin sânge câștiga-va
Slava-n veci a-mpărățirii.

Vine un voinic cu gloată
De vânjoși legionari,
Merge-ncet, smerit, în roata
Ucenicilor pescari.
Și cetatea ce-L primește
Nu cu scaun de-mpărat
Cruce, spini Îi pregătește,
Chipul cel însângerat.

Dar și răstignit pe Cruce,
El trăi-va-n veșnicie,
Ucenicii Lui vor duce
Pretutindeni veste vie 
De iubire și dreptate
Și de mila cea frățească
Și vor boteza noroade,
Țările să le sfințească.

Magdalena Sabo
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După şase ani de facultate şi alţi trei sau cinci de rezidenţiat, după multe emoţii la patul bolnavului, la care 
se adaugă în final jurământul lui Hipocrat, „armat” cu un stetoscop, parafă, un halat alb şi cunoştinţele acumu-
late, medicul, asemenea unui soldat, îşi va începe lupta cu boala, cu suferinţa aproapelui, oriunde se află ea, 
la cabinet sau la spital, pe stradă, acasă sau în „Salvare”. Cu toate acestea, medicul nu va putea ieşi niciodată 
învingător în lupta cu moartea şi suferinţa, fără cea mai puternică „armă” şi pe care o cunoştea foarte bine Iuliu 
Haţieganu. „Medicina este ştiinţa şi conştiinţa încălzite de iubire faţă de oameni”, spunea cel al cărui nume îl 
poartă Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca, la care am avut şi eu bucuria să studiez.

Îmi vine în minte momentul (foarte important pentru orice 
medic) când urma să depunem jurământul. Ca medic creştin, 
m-a încercat o mare nedumerire la auzul primei fraze a jură-
mântului şi am socotit că este mai bine să rostesc în acest 
timp rugăciunea „Tatăl nostru”. Exceptând primul aliniat al 
jurământului (sunt invocaţi zeii, căci Hipocrat trăise înainte 
de Hristos şi nu-l cunoscuse pe Dumnezeul cel adevărat, dar 
recunoştea împreună cu discipolii lui autoritatea supremă a 
unui Dumnezeu), principiile lui sunt de o morală impecabilă. 
„Atât cât mă ajută forţele şi raţiunea, prescripţiunile mele să fie 
făcute numai spre folosul şi buna stare a bolnavilor, să-i feresc 
de orice daună sau violenţă”, ne aminteşte un aliniat din vechiul 
jurământ. Dumnezeu nu ne cere să jurăm, dar ne dă porunci, 
simple şi mântuitoare. Ce chemare mai mare poate avea un 
medic când se dedică slujirii aproapelui, decât să facă ce-i 
porunceşte Dumnezeu: „să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi”. Dacă medicul nu va tinde măcar spre acest ţel şi 
nu va recunoaşte autoritatea supremă a lui Dumnezeu, el nu 
mai are nici un temei pentru moralitate. La fel de importante 
sunt desigur şi toate celelalte porunci.

În timpul facultăţii, medicul învaţă doar bolile legate 
de trup, fără nici o referire la suflet

Cred că şi acesta este unul dintre motivele pentru care cel 
mai traumatizant stagiu este cel din clinicile de psihiatrie, unde 
medicul se loveşte de o cu totul altă lume. Aici, boala psihică 
ni se descoperă ca o suferinţă a „psihicului”, fără o afectare 
„organică”, adică fără suferinţă trupească (cu puţine excepţii). 
Aici, un student se află în faţa unui paradox: dacă trupul nu este 
bolnav, atunci cine suferă? Aflăm că suferă psihicul, iar acest 
răspuns naşte alte întrebări: Ce este psihicul? Este el sufletul? 
Poate fi el tratat asemenea trupului, cu medicamente? Ce le-
gătură există între fizic şi psihic? Nu voi intra într-un domeniu 
care nu este specialitatea mea, dar acest stagiu este momentul 
când, pentru un medic (dacă nu a făcut-o până atunci), ar trebui 
să devină evidentă legătura dintre trup şi suflet, dintre boala 
trupească şi cea sufletească. Când, în practica mea medicală, 
mă apropiam cu blândeţe şi cuvinte mângâietoare de aceşti 
bolnavi, bărbaţi şi femei, unii, într-un moment de luciditate, 
îşi „descărcau sufletul” şi îmi spuneau tot ce-i doare, adică… 
sufletul. Nu-şi doreau decât iubire, căldură sufletească, înţele-
gere şi iertare. La antecedentele personale, notam adeseori un 
număr mare de întreruperi de sarcină […], iar diagnosticul era: 
schizofrenie, depresie cronică, delirium tremens (la alcoolici). 
Atunci am realizat că rolul preotului este unul foarte important în 
spitale, cu atât mai mult în cele de psihiatrie, unde poate aduce 
mângâiere, înţelegere, iubire şi iertare. Colaborarea medicului 
cu preotul va fi întotdeauna benefică pentru pacient. 

Cel mai des vedem în spitale (secţiile de interne, chirurgie 
etc.) fenomenul invers. Bolile trupeşti predomină, dar, inevi-
tabil, sunt însoţite de supărare, tristeţe, depresie, deci de o 
suferinţă sufletească. Este firesc ca noi, medicii, să căutăm 
întotdeauna cauzele bolilor trupeşti pentru a le putea trata. 
Deseori le găsim şi bolnavul se vindecă. Anumite boli mai grave, 
chiar invalidante, nu se vindecă, fiind însoţite şi de o suferinţă 
sufletească mare. Este şi cazul slăbănogului care suferea de 
38 de ani şi căruia Iisus îi arată în mod desluşit că păcatul 
este cauza bolii lui. Un doctor grijuliu nu numai că scapă pe 
bolnavi de suferinţele momentane, dar caută a-i apăra şi de 
întâmplările viitoare. Tot aşa a făcut şi Hristos când a întărit şi 
a împuternicit sufletul slăbănogului prin amintirea pătimirilor ce 
le-a suferit. Şi fiindcă Hristos voia ca această amintire să fie 
permanentă, a zis: „Să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva 

mai rău”. Aflăm în felul acesta că primul care suferă din cauza 
păcatului săvârşit este sufletul. Boala sufletească atrage după 
sine şi boala trupească. 

Doar atunci când medicul, indiferent de specialitatea lui, 
va ajunge să-l privească pe om ca fiind creaţia lui Dumnezeu, 
având trup şi suflet, care suferă împreună şi care se tămăduiesc 
împreună, va putea deveni unealta lui Dumnezeu. „Medicul 
tratează şi Dumnezeu vindecă” este un aforism cunoscut, dar 
nu şi recunoscut de către toţi. 

Se mai respectă în întregime jurământul lui Hipocrat?

Nimeni nu este fără de păcat. Nici un medic nu este fără 
de păcat. Are şi el nevoie de spovedanie, de împărtăşanie, de 
pocăinţă, de curăţire sufletească. În cazul pruncuciderii se fac 
părtaşi la acest mare păcat nu doar medicii, ci şi asistentele, 
mama, tatăl (dacă a fost de acord cu avortul) şi toţi cei care 
participă, într-un fel sau altul, la făptuirea lui. Vorbim despre 
acelaşi păcat şi atunci când femeile recurg la contraceptive 
(toate fiind şi avortive) sau la un avort terapeutic, pentru a 
elimina copiii bolnavi şi nedoriţi, sau în cazul fertilizării in vitro 
(FIV), când sunt distruşi embrioni. Relaţia medic-pacient a avut 
mult de suferit din cauza legalizării avortului. În numele acestei 
legi, crimele continuă să fie perfect „legale”, iar jurământul lui 
Hipocrat a fost uitat cu desăvârşire. Este pentru prima dată în 
lumea medicală când relaţia medic – pacient nu are o finalitate 
normală, taumaturgică, de vindecare a pacientului, ci este o 
relaţie inversată, când cei doi pacienţi, mama şi copilul, se pre-
zintă sănătoşi la medic, iar finalitatea este una patologică, unul 
dintre pacienţi, mama, se întoarce bolnavă acasă, iar cel de-al 
doilea pacient, copilul, moare. Unde este lupta pentru viaţă? 
Unde este conştiinţa de care ne aminteşte Iuliu Haţieganu? 
Unde este jurământul depus, în care medicul a jurat: „Nu voi 
prescrie niciodată o substanţă cu efecte mortale, chiar dacă mi 
se cere, şi nici nu voi da vreun sfat în această privinţă. Tot aşa 
nu voi da unei femei un remediu avortiv”. Unde este iubirea faţă 
de aproapele, faţă de copilul nevinovat, omorât în pântecele 
mamei? Respingând îngrijirea unui copil, părintele (sau ambii 
părinţi) îl respinge pe Însuşi Hristos. Medicul are şi el dreptul de 
a alege: să facă sau să nu facă păcat. Un medic creştin va alege 
întotdeauna a doua variantă, indiferent de sacrificiile cerute, 
chiar şi pierderea sau schimbarea locului de muncă. Medicii 
francezi au cerut desfiinţarea jurământului lui Hipocrat pentru 
a nu mai fi judecaţi de către lume. La fel se întâmplă în cazul 
eutanasierii. Ce a mai rămas din jurământ este o caricatură a 
lui, şi asta ne arată încă o dată că viaţa umană nu mai are nici 
o valoare în ochii multor medici. 

Cu toate acestea, atunci şi acum, Hristos vine din nou, în 
fiecare zi, la lacul Vitezda, unde ne aşteaptă pe toţi, cu răbdare 
şi iubire, căci nimeni nu-i fără de păcat. Orice om, fie medic, 
fie părinte ce-şi omoară pruncul nenăscut, fie adolescent care 
trăieşte în desfrâu, fie tâlhar, fie criminal, fie consumator de 
alcool sau droguri, fie copil care îşi necinsteşte părinţii, fie 
părinte care îşi neglijează copilul, se recunoaşte în persoana 
slăbănogului, bolnav sufleteşte, şi nu ar trebui să aştepte ani 
de zile, spunând că „nu are om să-l arunce în scăldătoare” 
pentru a se vindeca, ci să alerge imediat la Vitezda, care este 
în Biserică, la spovedanie şi la iertare, printr-o pocăinţă îndelun-
gată. Tot aici, în Biserică, găsim cu toţii Taina Sfântului Maslu, 
tămăduitoare de suflet şi trup, dar, după ce ne vindecăm, să 
nu uităm cuvintele lui Iisus: „Să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi 
fie ceva mai rău”.

Dr. Christa Todea-Gross, medic primar MF, Cluj
ziarullumina.ro

rolul medicului în societate şi în Biserică
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credința în Înviere
„Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (Duminică), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica 

iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci 
s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi 
Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi 
cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. 
Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi 
dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi după opt 
zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a 
zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea; 
şi nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus i-a zis: Pentru că 
M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, 
care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, 
crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.” (Sf. Ev. Ioan 20, 19-31)

„Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut.” (Ioan 20, 29)

Două dintre arătările minunate ale Mântuitorului către 
Sfinții Săi Apostoli ne sunt prezentate în această duminică, 
a doua după Paști.

Prima se petrece chiar în seara zilei Învierii când erau de 
față doar zece din cei unsprezece Apostoli, câți au rămas 
după trădarea și sfârșitul tragic al lui Iuda. Dintre ei lipsea 
Toma, numit „Geamănul”. Ei erau adunați în casă „de frica 
iudeilor” (Ioan 20, 19), când Iisus apare pe neașteptate în 
mijlocul lor, trecând „prin ușile încuiate”, le arată mâinile și 
coasta Sa, cu urmele cuielor bătute în palmele Sale și cu 
semnul suliței cu care unul dintre soldați L-a împuns pe Cruce. 
Acum Domnul instituie Taina Spovedaniei, puterea de a ierta 
păcatele oamenilor cu puterea Duhului Sfânt, zicându-le: 
„Luați Duh Sfânt! Cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta; 
cărora le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20, 22-23). 

Într-o altă împrejurare, tot El le spune: „Adevărat vă 
grăiesc: oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer 
și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer.” 
(Matei 18, 18)

După prima arătare, urmează a doua „după opt zile”, de 
data aceasta fiind de față și cel de-al XI-lea Apostol, Toma, 
care nu accepta realitatea Învierii decât dacă-L vedea per-
sonal și-și va pune degetul în semnul cuielor și al ranei din 
coastă. Ori, iată acum Mântuitorul apare din nou, trecând 
prin „ușile încuiate” ale casei și parcă ignorându-i pe ceilalți, 
după salutul „Pace vouă!”, i Se adresează direct lui Toma: 
„Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta 
și o pune în coasta Mea”, adăugând: „și nu fi necredincios, 
ci credincios.” (Ioan 20, 27) Acum se convinge Toma de 
greșeala sa, vede pe Iisus cel Înviat că e în fața lui și Îi spune: 
„Domnul meu și Dumnezeul meu.” Domnul său îl mustră, îl 
iubește și-l iartă: „Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei 
ce n-au văzut și au crezut.” (Ioan 20, 29) Toma se convinge 
personal de realitatea Învierii și pornește la propovăduirea 
Evangheliei ca ceilalți Sfinți Apostoli.

Popoare orientale îl consideră pe Toma „Apostolul lor”, in-
clusiv creștinii din India care se numesc până azi „ai lui Toma”. 
Acolo a pătimit moarte martirică „Toma necredinciosul”, fiind 
străpuns cu sulița din ordinul unui cârmuitor local. Deși Toma 
s-a convins că Iisus cel Înviat a stat în fața lui, deși mai târziu 
și-a jertfit viața pentru Hristos, el rămâne totuși, până azi – și 
va rămâne mereu – etichetat ca „necredinciosul” și totodată, 

prototipul celor îndoielnici în credință. Celor slabi în credință 
nu le ajunge sumedenia de argumente pentru dovedirea 
Învierii Domnului, nici credința a miliarde de creștini de la 
Cincizecime și până la noi. 

Apostolii, după ce au primit putere „de sus” prin Pogorâ-
rea Duhului Sfânt, L-au mărturisit în toată lumea pe Iisus cel 
Înviat, „și-au pus mâinile” pe ucenicii lor hirotonind episcopi, 
preoți și diaconi, care să le continue lucrarea misionară. Însă 
și atunci, ca și azi, se întâmplă să fie oameni ce nu acceptă 
realitatea Învierii. Lor li se adresează cuvintele Sfântului 
Apostol Pavel: „Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică vă este 
credința, voi sunteți încă în păcatele voastre”. (I Corinteni 
15, 17)

Nu trebuie să-l osândim prea mult pe Toma, el n-a fost 
un „necredincios” în sensul de azi al cuvântului, îl numim un 
„îndoielnic”, un om ce voia dovezi concrete, sigure, asupra 
Învierii, un om ce voia să verifice personal cele întâmplate. 
S-a îndoit asemenea lui Petru, care I-a cerut Mântuitorului 
să meargă la El pe apă, iar când i-a slăbit credința, a început 
să se scufunde. Și pe Petru l-a mustrat Mântuitorul atunci 
spunându-i: „Puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit?“ (Matei 
14, 31) Îndoiala lui Toma devine roditoare în credință, iar 
credința sa s-a transmis din neam în neam celor ce cred în 
Hristos, în dumnezeirea Lui și în Învierea Lui. Toma a pus o 
piatră la temelia credinței noastre în Înviere, ne-a adus un 
nou argument pentru dovedirea adevărului istoric al Învierii. 
Credem ce au văzut și mărturisit femeile mironosițe, credem 
cele spuse de Ioan Evanghelistul, fiind martor al ambelor ară-
tări ale Domnului, credem pe Sfântul Apostol și Evanghelist 
Luca, pentru că, alături de Cleopa, au cinat cu El în drumul 
spre Emaus.

Toate ne întăresc credința în Înviere cum spune Sfântul 
Apostol Ioan: „Iar acestea s-au scris pentru ca voi să credeți 
că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând viață să 
aveți în numele lui.” (Ioan 20, 31) Prin credință dobândim 
„Viață” în numele Lui, viață cu adevărat creștinească, și nouă 
spunându-ne ca lui Toma: „nu fi necredincios, ci credincios.” 
Credința să ne ajute nu numai spre zidirea noastră sufleteas-
că, dar ca să și putem să-L mărturisim pe Hristos Înviat și 
semenilor noștri ca pe Domnul și Dumnezeul nostru, Biruitor 
al morții și al păcatului prin Învierea Sa cea de-a treia zi.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a II-a după Paști, a Sfântului 

Apostol Toma – 27 Aprilie; Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda 
Domnului, Episcopul Ierusalimului; Sf. Ap. Marcu şi Zinon)
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Și totuși, care este rolul testelor prenatale?
Foarte recent, Asociația Pro-vita București a fost 

solicitată de o tânără mamă, însărcinată în 19 săp-
tămâni cu gemeni și cu o situație materială precară, 
care dorea să o sprijinim cu plata unei serii de ana-
lize morfo-fetale recomandate de medicul ginecolog. 
Lăsând la o parte discuția despre necesitatea reală 
a analizelor (unii medici recomandă analize, teste și 
medicamente în funcție de comision, nu de jurământul 
de fidelitate față de meserie și pacient, e lucru cunos-
cut), am pus, logic, întrebarea ce urmează să facă 
tânăra mamă dacă prognosticul sau diagnosticul vor 
fi nefavorabile. Cum răspunsul a fost că va face „ce 
îi recomandă medicul” i-am explicat de ce NU putem 
îndeplini o astfel de solicitare: probabilitatea ca „reco-
mandarea” medicului (acompaniat, evident, de un cor 
de „binevoitori” din familie și prieteni) să fie avortul 
este foarte ridicată, întrucât ne aflăm în România, unde 
conștiința a numeroși ginecologi este la nivelul aceleia 
a unui abatorist. Pro-vita nu poate gira, am explicat, 
prin acțiunile sale, sub nici o formă și sub nici un motiv, 
avortul, or plata examenelor medicale ar fi însemnat 
complicitatea noastră la un astfel de act.

În urmă cu câteva luni a fost pe larg discutat în 
presă – și de noi – un așa-zis refuz al unui medic de 
la „maternitatea” Giulești de a face o întrerupere de 
sarcină în fază târzie. Din dezbatere a lipsit exact acest 
aspect, esențial în viziunea noastră: la ce folosește, 
până la urmă, diagnosticul prenatal? Nu putem însă 
avea pretenția ca presa „de sistem” românească să 
se ocupe de etica actului medical, câtă vreme mulți 
jurnaliști nu cunosc nici limba română, așa încât singu-
rele contribuții au fost comentariile strecurate de colega 
Larisa Iftime în cotidianul BOR, Lumina și intervențiile 
salutare, dar parcă prea timide, ale șefului Colegiului 
Medicilor, prof. V. Astărăstoae.

O dezbatere, foarte animată, de acest fel are loc 
peste Ocean, de multă vreme. Portalul conservator First 
Things publica, în urmă cu câteva zile, sub semnătura 
lui Matthew Hennessey, comentariul „Down Syndrome 
and the Purpose of Prenatal Testing” (Sindromul Down 
și scopul testelor prenatale) interesant atât în sine cât și 
pentru numeroasele reacții primite de la cititori, toate gra-
vitând în jurul unei probleme dureroase: avortul selectiv 
pe motiv de malformație, sau, așa cum este greșit numit 
de o anumită parte a lumii medicale, „avort terapeutic”.

Argumentul autorului este acela că, în principiu, mai 
multă informație este mai bună, însă că faptele trebuie 
însoțite de opinii etice și de opțiuni reale.

Hennessey se legitimează în această dispută prin 
aceea că este tatăl unui copil cu SD și relatează de alt-
fel experiența sa personală. Decizia de a duce sarcina 
la sfârșit a fost dificilă – soții cunoșteau diagnosticul 
– în special în fața recomandărilor și opiniilor majoritar 
ostile, însă a devenit mai ușoară prin sfatul și sprijinul 
celor care deja erau în situația de a crește un copil cu 
acest sindrom.

Așadar diagnosticarea din timp poate fi un lucru 
bun DOAR DACĂ aceasta înseamnă și acces la toate 

informațiile și aspectele etice și practice:
„Nu sunt împotriva testării pe Sindromul Down și 

alte probleme genetice. Dimpotrivă: cred că mai multă 
informație este mai bună decât mai puțină. Faptul că 
am cunoscut starea fiicei noastre ne-a permis să ne 
pregătim pentru sosirea ei și să îi satisfacem nevoile 
specifice. Dar mai important, să știm că o puteam face, 
că nu eram primii părinți din lume care mergeau pe 
acest drum a fost de o importanță vitală.”

Însă, mai spune Hennessey, testarea prenatală 
însoțită de influențarea către avort (sau, așa cum este 
ea numită în Newspeak „recomandare de întrerupere 
a sarcinii”) este lipsită de onestitate.

„Mă opun testării prenatale care predispune femeia 
către avort, fie prin lipsirea ei de informații esențiale, 
fie prin furnizarea activă de informații false. Scenariul 
din urmă este, din păcate, unul obișnuit. Un diagnostic 
de Sindrom Down este de obicei acompaniat de o lita-
nie înfricoșătoare de potențiale defecte, complicații în 
relațiile sociale și un coeficient de inteligență incredibil 
de jos. Puțini oameni au avut de-a face cu această 
malformație în viața lor. Și totuși, arareori există cineva 
care îți poate spune ceva real, precum «Poți să o faci. 
Poți crește acest copil, va fi bine».”

Opinia lui Hennessey este una care atinge o coardă 
sensibilă, mai ales într-o cultură prea grăbită să salute 
orice progres științific ca pe un bun fundamental și de 
necontestat. Pe măsură ce testarea prenatală devine 
tot mai simplă și mai puțin invazivă pentru mamă și 
copil, perspective precum cea a lui Hennessey ne 
obligă să ne punem întrebarea: ce ar trebui să facem 
cu informația, acum că o putem avea mai rapid și mai 
sigur ca niciodată?

Faptul că (în medie) 9 din 10 copii diagnosticați 
intrauterin cu trisomia 18/21 nu ajung să vadă lumina 
zilei se constituie într-un răspuns indirect la această 
întrebare. Și câtă vreme aceasta va fi situația, nici o 
organizație provita din lume n-ar trebui să încurajeze 
sau să sprijine în vreun fel astfel de proceduri.

În sfârșit, unul dintre cititorii articolului pune și el 
punctul pe i:

Matthew Hennessey se întreabă: „Este S. Down o 
stare pe care ar trebui să încercăm să o eliminăm, ca 
pe orice boală?”

Cred că răspunsul este aproape sigur da, cu 
mențiunea că ar trebui să încercăm să eliminăm SD la 
fel ca pe orice altă boală – prin prevenire sau vindecare, 
nu prin uciderea pacientului.

Puțini știu că fundația înființată de geneticianul 
francez Jerome Lejeune, cel care a descoperit cauze-
le Sindromului Down, lucrează de mai bine de 20 de 
ani pentru ameliorarea și vindecarea acestei anomalii 
cromozomiale. Cu doar o mică parte din fondurile și 
energia care se cheltuie în lume pentru diagnosticele 
prenatale și propaganda avortistă mascată ca „grijă 
față de sănătatea femeii”, aceste scopuri ar putea fi 
atinse.

www.culturavietii.ro
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GRUPUL PAROHIAL DE TINERET „ÎNĂLŢAREA 
DOMNULUI” INVITĂ PE TOŢI CEI DORNICI SĂ PARTICIPE 

LA ÎNTÂLNIREA GRUPULUI ÎN FIECARE DUMINICĂ.
Temele pentru luna APRILIE sunt următoarele:
6 aprilie – Școala de duminică pentru familie / Grupul de sprijin 
pentru mame – Despre diagnostice prenatale, ecografii, ceza-
riană și vaccinuri, ora 17:00.
Info: 0768.35.76.75 sau la avizierul Bisericii.

Condacul 1
Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Ierarhe Cali-
nic, veseleşte sufletele celor credincioşi şi atingerea 
de racla sfintelor tale moaşte sfinţeşte simţurile şi 
dăruieşte tămăduiri; pentru aceasta, după datorie, te 
cinstim pe tine şi cu bucurie îţi cântăm: Bucură-te, 
Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înţelepţite!

Icosul 1
Adunarea îngerilor şi soborul oamenilor cunoscân-
du-te ca pe un vindecător al bolnavilor, ajutător al 
săracilor şi îndreptător al monahilor, cel ce ai dus 
viaţă îngerească pe pământ şi prin nevoinţe şi fapte 
bune te-ai adus jertfă neîntinată lui Hristos, te laudă, 
o Sfinte Ierarhe Calinic, şi cu dragoste grăieşte ţie:
Bucură-te, alesul lui Dumnezeu, plăcutul tuturor 
Sfinţilor, lauda arhanghelilor şi bucuria îngerilor; 
Bucură-te, veselia pruncilor şi mireasma chipului 
călugăresc; 
Bucură-te, scutul şi acoperământul Cernicăi, ocro-
titorul Bucureştiului, păzirea Frăsineiului şi lauda 
Râmnicului Severin; 
Bucură-te, lauda cea mare, că, după darul lui Dum-
nezeu, cu cuvântul tău ai legat ca parte femeiască 
la Frăsinei să nu intre;
Bucură-te, că prin pilda vieţii tale eşti călăuză bună 
ostenitorilor în viaţa călugărească;
Bucură-te, că de mari daruri te-ai învrednicit, fiind 
bolnavilor tămăduire, orbilor vedere, surzilor auzire, 
muţilor grăire;
Bucură-te, izbăvitorul celor nedreptăţiţi, bucuria celor 
necăjiţi şi veselia celor ce nădăjduiesc întru tine şi 
te cheamă într-ajutor;
Bucură-te, îndreptătorul celor rătăciţi, ridicarea celor 
căzuţi şi vistieria faptelor celor bune;
Bucură-te, locaşul luminii celei dumnezeieşti, organ 
al Preasfântului Duh şi stâlp neclintit al Bisericii;
Bucură-te, bine-luptătorule, cel ce ai fost neînvins 
de furtuni şi de ispite;
Bucură-te, părinte, de trei ori fericite;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu 
înţelepţite!

dervent.ro

Înfrânarea şi curăţia tinerilor de astăzi vor fi 
socotite ca o mucenicie a conştiinţei. 
Cuviosul Părinte Paisie Aghioritul

Mângâierile părinteşti date copiilor le aduc 
acestora încredere în sine şi îi ajută să înfrunte 
greutăţile vieţii.

Când întoarceţi un ceas, nu întindeţi arcul 
prea tare, ca să nu se rupă. Tot astfel să faceţi şi 
cu copiii, de îndată ce veţi vedea că se zoresc, 
să slăbiţi frâul.

Soţii trebuie să aibă acelaşi duhovnic.
Dacă membrii unei familii nu vor întoarce 

„butonul” la aceeaşi „frecvenţă”, adică cea a 
Bisericii, nu se vor putea înţelege.

Dacă aţi şti câtă vătămare aduce televizo-
rul!

Înfrânarea şi curăţia tinerilor de astăzi vor fi 
socotite ca o mucenicie a conştiinţei.

Căutaţi să se facă voia lui Dumnezeu şi toate 
vor merge bine.

Greşelile părinţilor le plătesc copiii.
Este bine ca părinţii să arate copilului lor că se 

mâhnesc pentru neorânduielile pe care le face şi 
să se roage pentru el, iar nu să-l zorească.

Copilul are nevoie de multă dragoste şi afec-
ţiune, precum şi de multă povăţuire.

Dacă părinţii, în perioada în care copilul este 
încă în pântecele mamei sale, se roagă, trăiesc 
duhovniceşte, copilul se va naşte sfinţit.

Părinţii trebuie să-i ajute duhovniceşte pe 
copiii lor încă de când sunt mici, pentru că atunci 
metehnele lor sunt mici şi uşor se pot tăia.

Viaţa duhovnicească a mamei va ajuta fără 
zgomot şi sufletele copiilor ei.

Soţii trebuie să cultive virtutea dragostei cât 
mai mult, ca să rămînă uniţi amândoi pentru 
totdeauna, ca astfel să fie împreună cu ei şi al 
Treilea, „Preadulcele nostru Iisus”.

Dumnezeu iubeşte şi poartă grijă multă de 
perechile care au mulţi copii.

Dacă o femeie va face avort, vor plăti ceilalţi 
copii cu boli şi accidente.

Sursa: marturieathonita.ro/invataturi-ale-cu-
viosului-paisie-aghioritul/sfaturi-pentru-viata-

de-familie
doxologia.ro

Din Acatistul sfântului 
ierarh calinic de la cernica 

(+ 11 aprilie)

sfaturi pentru 
viaţa de familie


