
Adevăratele mironosiţe
La origine, cuvântul mironosiţe desemnează femeile „purtătoare 

de miruri”, cele care au mers cu balsamuri la mormântul Mântui-
torului, să-I ungă trupul. Părintele prof. dr. Ene şi prof. Ecaterina 
Branişte explică originea cuvântului din limba greacă „(ό μάρτυς – o 
martis = martor) – au fost primele martore ale învierii lui Iisus; au 
fost femeile care L-au urmat pe Iisus pe drumul Golgotei, au plâns 
la picioarele crucii şi au fost de faţă la punerea Lui în mormânt: „Au 
privit mormântul şi cum a fost pus trupul Lui” (Luca 23, 55). Vineri 
seara târziu au plecat acasă, pentru a pregăti „miresme şi miruri”, 
„Iar în prima zi de după sâmbătă (duminica), foarte de dimineaţă, 
au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătise-
ră. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Şi intrând, nu au 
găsit trupul Domnului Iisus”. Au văzut atunci doi bărbaţi în veşminte 
strălucitoare care le-au întrebat: „De ce căutaţi pe Cel viu între 
cei morţi?”; femeile şi-au amintit cuvintele lui Iisus Care le vorbise 
despre pătimirile, moartea şi învierea Sa, şi atunci au plecat de la 
mormânt, spre a vesti Apostolilor Învierea Domnului şi cuvintele 
celor doi îngeri: „Iar ele erau: Maria Magdalena şi Ioana şi Maria 

lui Iacov şi celelalte împreună cu ele, care ziceau către apostoli 
acestea” (Luca 24, 1-10). Simbol al credinţei şi râvnei pentru Hris-
tos al femeilor creştine…” (Dicţionar Enciclopedic de cunoştinţe 
religioase, Ed. Diecezană Caransebeş, 2011, p. 299).

Astăzi însă, cuvântul „mironosiţă” trece printr-o tendinţă pe-
iorativă care vrea să îi schimbe sensul şi desemnează o femeie 
care îşi afişează o evlavie pe care nu o are cu adevărat, situaţie 
care însă nu se potriveşte femeilor mironosiţe care L-au urmat 
pe Mântuitorul, până la moarte şi dincolo de ea, ca adevărate 
„uceniţe ale Domnului” şi nici urmaşelor lor autentice, creştinele 
noastre de astăzi.

 Pătimirile Mântuitorului arată o situaţie cu totul schimbată: iudeii 
pregătiţi să-L primească pe Mesia ajung să-L omoare, păgânul 
care nu-L cunoştea pe Domnul ajunge să-L mărturisească drept 
Dumnezeu în momentul răstignirii; ucenicii care trebuiau să rămână 
alături de Domnul până la moarte, fug în timp ce femeile rămân. 
Desigur, putem considera că, pentru iudei, femeile nu au constituit 
un pericol şi de aceea nu au avut nimic cu ele, în timp ce pe uce-
nici i-au urmărit tocmai pentru a evita o posibilă revoltă a acestora 
împotriva lor. Ce este demn de reţinut că tocmai ataşamentul şi 
dragostea lor faţă de Mântuitorul au făcut ca ele să devină cele 
dintâi martore ale Învierii, deşi ele se duseseră la mormânt să-I ungă 
trupul cu miresme, deci căutau pe Cel Răstignit, cum spune îngerul 
şi au aflat pe Cel Înviat. Biserica noastră consemnează acest lucru 
în cântările sale şi în special în conţinutul Binecuvântărilor Învierii, 
a II-a, a III-a şi a IV-a: „Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi 
amestecaţi, o, uceniţelor? Îngerul, cel ce a strălucit la mormânt, a 
zis mironosiţelor: Vedeţi voi groapa şi înţelegeţi că Mântuitorul a 
înviat din mormânt”. „Foarte de dimineaţă, mironosiţele au alergat 
la mormântul Tău, tânguindu-se: dar înaintea lor a stat îngerul şi 
a zis: Vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeţi; ci Apostolilor 
spuneţi Învierea”. „Mironosiţele femei, cu miruri venind la groapa 
Ta, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit, zicând: 
Pentru ce socotiţi pe Cel viu cu cei morţi? Căci, ca un Dumnezeu, 
a înviat din mormânt.”

Tot în această Duminică, se face pomenire de Iosif cel cu bun 
chip sau de neam nobil din Arimateea şi de Nicodim, care au fost 
slujitorii îngropării Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin această 
prăznuire a femeilor mironosiţe, Sfânta noastră Biserică ne pune 
înainte ca model de urmat nu numai învăţătura Mântuitorului trans-
misă prin Sfinții Apostoli, ci şi pilda vieţii Sfinţilor, aşa cum ne este 
arătată de aceste femei care, prin credinţă, curaj şi smerenie, îşi 
arată preţuirea faţă de Domnul nostru, chiar şi când El este pus 
în mormânt. Deşi mironosiţele veniseră cu jertfa dragostei lor, cu 
mirurile de mare preţ, pentru a împiedica stricăciunea trupului, însă 
Trupul Domnului nu a cunoscut stricăciunea, iar Învierea Sa nu 
înseamnă revenirea la viaţa biologică, ci Învierea Domnului este 
trecerea la viaţa cerească, netrecătoare, veşnică şi fără stricăciune. 
Primind de la îngeri vestea Învierii, femeile mironosiţe sunt trimise 
să vestească pe Ucenicii Domnului şi pe Petru, ele devin astfel 
apostoli către Apostoli. 
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Cele 8 MINCIUNI Ale UNeI MAMe
1. Povestea începe când cel care a împărtășit această 

poveste era un copil. A venit pe lume într-o familie săra-
că în care mâncarea lipsea uneori de pe masă. Ori de 
câte ori era mâncare, mama îi dădea porția sa copilului 
spunându-i „mănâncă și această porție, fiule, mie nu îmi 
este foame”.

A fost prima minciună a unei mame…
2. Atunci când copilul a crescut, mama a început să își 

petreacă tot timpul ei liber ducându-se să pescuiască la 
râul de lângă casă. Spera ca peștele pe care îl va prinde 
să-i asigure o masă mai consistentă copilului ei. De fiecare 
dată când prindea doi pești, făcea o supă de pește pe care 
i-o dădea băiatului. Pe când copilul bea supa și mânca 
peștele, mama obișnuia să stea lângă el, mâncând oasele 
și ce mai rămânea. Copilul se întrista nespus văzându-și 
mama mâncând doar oasele rămase, așa că într-o zi i-a 
dat mamei sale bucata sa de pește. „Mănâncă tu, dragul 
meu, mie nu îmi place peștele”, i-a spus mama.

A fost cea de-a doua minciună a unei mame…
3. Atunci când fiul era aproape de vârsta tinereții, 

mama a început să muncească din greu pentru a pune 
bani deoparte pentru educația lui. Se ducea la o fabrică 
de chibrituri și aducea acasă cutii folosite de chibrituri pe 
care le umplea apoi cu bețe noi de chibrit. Această acti-
vitate o ajuta să strângă oareșice bănuți pe care îi putea 
folosi pentru fondurile de economii destinate studiilor fiului 
ei. Într-o noapte târzie de iarnă, fiul s-a trezit și și-a văzut 
mama umplând cutiile de chibrit la lumina lumânării. A 
rugat-o să se ducă la culcare. „Dormi tu, fiule, eu nu sunt 
obosită”, a zâmbit ea.

A fost cea de-a III-a minciună a unei mame…
4. Când a venit timpul pentru examenul final al fiului 

său, mama l-a însoțit și a așteptat ore întregi în soare 
pentru ca acesta să termine examenul. Când fiul a ieșit 
din sală, a alergat către mama sa. Aceasta i-a oferit un 
pahar de ceai pe care îl adusese pentru el. Băiatul a 
văzut că mama sa era transfigurată și deshidratată din 
cauza căldurii, așa că i-a oferit paharul său de ceai și a 
rugat-o să bea. Însă mama a spus: „Bea tu, fiule, mie nu 
îmi este sete.”

A fost cea de-a IV-a minciună a unei mame…
5. După ceva timp, a murit și tatăl băiatului, iar mama 

a trebuit să își asume rolul părintelui single (singur – n.n.) 
muncind, încercând să acopere toate cheltuielile și să 
asigure mâncarea cea de toate zilele. Vecinii, care au 
văzut că familia se lupta cu sărăcia, o sfătuiau adesea pe 
mamă să se recăsătorească. „Nu am nevoie de dragoste”, 
le spunea mama, refuzându-i politicos.

A fost cea de-a V-a minciună a unei mame…
6. Odată ce și-a terminat studiile, fiul s-a angajat și și-a 

rugat mama să nu mai muncească. Însă ea a continuat 
să se ducă la piață în fiecare dimineață doar pentru a 
vinde câteva legume. În continuare, îi returna fiului său 
banii pe care acesta îi trimitea periodic spunându-i: „am 
destui bani, fiule”.

A fost cea de-a VI-a minciună a unei mame…
7. Fiul a obținut o mărire considerabilă de salariu și s-a 

decis să își aducă mama cu el în America, unde locuia 
acum. Însă mama nu a vrut să-și deranjeze fiul și i-a spus 
„nu sunt obișnuită cu traiul îmbelșugat, dragul meu”…

A fost cea de-a VII-a minciună a unei mame…
8. Când a înaintat în vârstă, mama s-a îmbolnăvit de 

cancer și a trebuit să se interneze în spital. Fiul, care 
locuia peste oceane, la mare depărtare de ea, s-a grăbit 
să ajungă la mama sa, țintuită la pat după o operație. 
Mama a încercat să zâmbească, însă fiul ei era devastat, 
deoarece arăta atât de slabă și fragilă. „Nu plânge, fiule”, 
i-a spus. „Nu mă doare nimic”. Și a murit.

Aceasta a fost cea de-a opta minciună a mamei… 
Ultima.

Sursa: http://schitulsfmariamagdalena.blogspot.ro

Sunt demne de reţinut şi voinţa şi mărinimia sufletească ale 
lor care au biruit neputinţa trupească, pentru că ele se întrebau 
pe cale: ,,Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului?” 
Însuşi Dumnezeu le-a trimis în ajutor pe îngerul Său care a răs-
turnat piatra de la uşa mormântului. Aşa se întâmplă de multe ori 
şi în viaţa noastră, fie în momente de singurătate, fie de neputin-
ţă, când nimeni dintre oameni nu ne sare în ajutor. Dacă avem 
credinţă şi nădejde în Dumnezeu, iar ceea ce facem este rodul 
dragostei faţă de Hristos, chiar înger de la Dumnezeu putem avea 
în ajutorul nostru. Această Duminică este prilejul amintirii tuturor 

femeilor care, din timpul Sfinţilor Apostoli şi până astăzi, au urmat 
prin credinţă, dragoste, jertfă şi evlavie pe Hristos şi Biserica Sa. 
Astfel, femeile mironosiţe au devenit icoana sau modelul tuturor 
femeilor credincioase care au mărturisit prin viaţa şi faptele lor pe 
Hristos Cel răstignit şi Înviat. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a III-a după Paşti – a Mironosiţelor – 4 

mai, Aducerea Sf. Moaşte ale Sf. Ierarh Calinic de la Cernica în 
Oltenia; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fericitului Augustin; 

Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor – Sf. Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8)
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Oracolele erau acele persoane care ghiceau anumite 
lucruri din viitor. Cuvântul „oracol” provine din limba latină, 
de la verbul „orare”, care înseamnă „a vorbi”. În antichitate, 
oracolele erau considerate drept o sursă de înțelepciune di-
vină și capabile de a profeți cele viitoare. Datorită capacității 
lor de a ghici cele viitoare, aceste persoane erau cinstite 
drept locașuri vii ale unor dumnezei, ele locuind în temple și 
aducându-li-se nenumărate daruri.

Tradiția spune că pretextul nașterii primului oracol l-a 
constituit existența unui orificiu în pământ, din care emanau 
aburi naturali. Când un cioban a descoperit cel dintâi acest 
orificiu, afectat de aburi, a început de îndată să murmure 
cuvinte neînțelese, al căror conținut a fost socotit profetic. 
De acest orificiu se leagă apariția primului oracol.

Oracolele, persoane „cu puteri supranaturale”

Oracolele erau văzute drept un soi de „portaluri” prin 
care Dumnezeu vorbea direct oamenilor. Persoanele-oracol 
difereau de persoanele care se îndeletniceau cu ghicitul în 
semne (în zborul păsărilor, în urmele animalelor sau în alte 
asemenea lucruri din natură). În acest sens, oracolele nu 
ghiceau pornind de la vreun semn material exterior lor, ci 
pur și simplu începeau să vorbească brusc despre lucruri 
necunoscute încă.

Cel mai cunoscut oracol din antichitatea grecească a 
fost Pitia, preoteasa zeului Apollo, al cărui templu se afla în 
localitatea Delfi. Dintre oracolele vremii respective, numai 
templul din Delfi găzduia un oracol-femeie, pe când toate ce-
lelalte găzduiau oracole-bărbați. Alături de preoteasa-oracol 
din Delfi, amintim aici și alte persoane-oracol din antichitate: 
Dodona; Asclepius din Epidaurus; Trofonius din Livadia; Oro-
pos; Bura; Ammon din Libia; Didima din Asia Mică; Apamea 
din Siria; Cumae din Italia.

Înainte de venirea Mântuitorului, politeismul fiind extrem 
de răspândit în rândul popoarelor antice, influența socială 
a oracolelor era una covârșitoare. De multe ori, pentru ca 
oracolul să fie satisfăcut și să continue să ofere unele des-
coperiri, în loc de daruri în bani și produse, acestuia îi erau 
aduse jertfe omenești.

Metoda de aflare a celor dorite era una bine definită în 
vreme, și anume: oracolul locuia într-un templu imobil, cel 
care avea nevoie să afle vreun sfat sau vreo soluție trebuind 
să vină în locul cu pricina; odată ajuns în templu, cel în cauză 
își prezenta darurile sale, iar mai apoi rostea întrebarea sau 
descria problema care îl măcina; mai apoi, căzând într-o 
stare de delir (transă), oracolul începea să rostească anumite 
cuvinte neclare; mesajul transmis de oracol era întotdeau-
na consemnat și interpretat de un preot sau o preoteasă a 
templului.

Cum se consulta un oracol antic?

Cel ce voia să-i adreseze întrebări oracolului trebuia să 
îndeplinească un ritual de purificare, la izvorul Kastalia, și să 
plătească o taxă pentru a se aduce o jertfă la marele altar al 
zeului Apollo, fără de care nu era îngăduită intrarea în templu. 
De obicei erau jertfite capre, câteodată porci și, rareori, tauri. 

OrACOlele, persOANe pOsedAte de dIAvOlI

„Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Precum s-a scris în prooroci: iată, Eu trimit pe 
îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta înaintea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: pregătiţi 
calea Domnului, drepte faceţi cărările Sale. Aşa s-a arătat Ioan, botezând în pustie şi propovăduind botezul 
pocăinţei, spre iertarea păcatelor. Şi mergeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de 
către el, în râul Iordanului, mărturisindu-şi păcatele lor. Şi era Ioan îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea 
brâu de curea împrejurul mijlocului lui şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. El propovăduia, zicând: vine după 
mine Cel care este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să mă plec şi să-I dezleg cureaua încălţămin-
telor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, dar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.”

Pentru a se considera că jertfa a fost primită, trebuia ca, în 
momentul stropirii animalului, acestuia să-i tremure toate 
mădularele; altminteri, prezicerea era amânată. Apoi, cei care 
urmau să pună întrebări pătrundeau în spațiul din fața altaru-
lui. Femeilor le era interzisă intrarea în acest sanctuar.

Pitia fusese o tânără provenind dintr-o familie aristocratică 
din Delfi. Înainte de prezicere, săvârșea și ea un ritual de 
curățire în izvorul Kastalia. După aceea, ea intra în templu 
și tămâia partea de sus a sanctuarului. Apoi cobora scara ce 
ducea la oracolul principal și se oprea în fața trepiedului de 
unde prezicea. În această sală se spune că exista o statuie 
de aur a lui Apollo, mormântul lui Dionisos și așa-numitul „om-
bilic” (o gaură în pământ, din care ieșeau aburi naturali).

În continuare, Pitia se așeza pe trepied, bea apa luată 
din izvorul Kassotida, mesteca frunze de dafin și se apleca 
asupra ombilicului amintit, pentru a inhala aburii ce ieșeau din 
pământ. În cele din urmă, ea ajungea la un delir paroxistic, 
iar atunci cei interesați trebuiau să adreseze întrebările cu 
voce tare zeului. Răspunsurile erau date de Pitia prin șoapte 
neinteligibile, transcrise și traduse în formă versificată de 
către preoți.

Cel interesat nu trebuia să întrebe despre lucruri bana-
le, vagi sau prea generale. Răspunsurile oracolului erau, 
dimpotrivă, neclare și ambigue. Adresantul întrebărilor era 
totdeauna nevoit să ceară ajutorul tâlcuitorului pentru a-i 
explica prezicerea.

Oracolele, persoane posedate de diavoli

Persoanele numite „oracole” erau posedate de diavoli, 
precum reiese din însăși practica de ghicire și din comporta-
mentul lor: zeul-diavol îl lua în stăpânire pe oracol și vorbea 
prin el; oracolul cădea în extaz, se comporta nebunește, 
rostea cuvinte confuze și emitea sunete nearticulate, între-
rupte de mugete și urlete; lângă oracol se afla întotdeauna 
un „tâlcuitor”, care transcria și explica celorlalți cuvintele 
oracolului.

Căderea în extaz era unul dintre semnele cele mai clare 
care indicau celorlalți o legătură cu suprafirescul. Cu toate 
acestea, așa-numita „cădere în extaz” nu era, de fapt, decât 
o stare de delir, asemănătoare celei dobândite în urma con-
sumului de droguri. Pitia, despre care am amintit mai sus, 
inhala aburii care se emanau din străfundurile pământului 
și mesteca frunze de dafin. În majoritatea oracolelor era 
practicată utilizarea zilnică a narcoticelor (droguri).

Trecând peste aceste detalii văzute, întrebarea funda-
mentală rămâne însă următoarea: „Cine este zeul care îl ia 
în stăpânire pe oracol și vorbește prin el?” 

Un bun răspuns cred că îl putem afla în Sfânta Scriptură, 
unde citim despre Sfinții Apostoli Pavel și Sila, care, propovă-
duind prin Macedonia, mărturisesc următoarea întâmplare:

„Odată, pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat 
o slujnică care avea duh pitonicesc și care aducea mult câștig 
stăpânilor ei, ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și după 
noi, striga, zicând: Acești oameni sunt robi ai Dumnezeului 
Celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și 
aceasta o făcea timp de multe zile. 

(continuare în pagina 6)
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Mesajele subliminale (audio și video) promit schimba-
rea vieții și împlinirea oricărei dorințe: un partener ideal, 
o dragoste perfectă, bani, o mașină, o casă, o carieră de 
succes, o sănătate deplină, renunțarea la fumat, eliminarea 
stresului și a oboselii, o mai mare putere de concentrare, 
o memorie mai bună etc. Vânzătorii de „mesaje sublimina-
le” concluzionează: „Ne putem îndeplini cele mai fierbinți 
dorințe cu ajutorul mesajelor subliminale!”

Mesajele subliminale constituie o serie de stimuli (vizu-
ali și auditivi) care au puterea de a influența psihicul și com-
portamentul uman, deși nu sunt percepuți în mod conștient. 
Aceste mesaje sunt atât de scurte încât, odată transmise, 
creierul nu le poate depista în mod conștient. Deci, prin 
mesajele subliminale, creierul primește anumite informații 
fără a le mai putea refuza, deci fără discernământ.

Deși mesajele subliminale se găsesc la tot pasul, iar mai 
ales în mass-media, unde reclamele sunt realizate cu un 
substrat psihologic tot mai sofisticat, este încă discutabilă 
puterea acestora de a ne influența în mod decisiv hotărârile 
și comportamentul. Precum vom vedea, puterea acestor 
mesaje de a ne influența în mod semnificativ anumite 
hotărâri atârnă mult de trăsăturile de caracter pe care le 
avem, de patimile și dorințele noastre.

Scurte observații istorice

Este semnificativă încercarea lui James Vicary (1915-
1977), un patron din New Jersey, Statele Unite, de a de-
monstra puterea de convingere a mesajelor subliminale. 
El a studiat cu multă pasiune puterea asocierii cuvintelor, 
în ceea ce se va numi „cumpărare instinctivă”. În anul 
1957, el l-a convins pe proprietarul unui cinematograf să 
fie de acord cu promovarea a două produse: floricelele 
de porumb și băutura Coca-Cola. Astfel, vreme de ju-
mătate de an, în filmele difuzate în acel cinematograf au 
fost strecurate cadre extrem de scurte (0,3 secunde) cu 
următoarele două mesaje: „Mâncați floricele de porumb!” 
și „Beți Coca-Cola!”. În urma studiului, Vicary a declarat că 
vânzările la băutura răcoritoare au crescut cu o cincime, 
iar cele la floricele cu peste jumătate.

S-a tras concluzia că anumiți indivizi, într-un anumit timp 
și în anumite condiții, pot fi influențați să se comporte în 
mod nefiresc, adică fără a conștientiza motivele care stau 
la baza faptelor și alegerilor pe care le fac. Deși o serie de 
experimente ulterioare nu au reușit să confirme eficiența 
acestui tip de manipulare, comisia responsabilă cu sfera 
comunicațiilor a interzis difuzarea de mesaje subliminale 
în mass-media americană.

În anul 1962, James Vicary a recunoscut public faptul 
că a falsificat rezultatele experimentului din anul 1957, 
iar vânzările nu au crescut precum s-a spus. Este posibil 
ca mărturia acestuia, făcută cinci ani mai târziu, să fi fost 
motivată tocmai de eficiența mesajelor subliminale, spre 
a fi trecute mai ușor cu vederea de către autorități, ținând 
cont de faptul că acest tip de mesaje a început să fie folosit 

tot mai mult de către comercianți. Se estimează faptul că, 
în America, din comercializarea de produse subliminale se 
obțin vânzări de zeci de milioane de dolari anual. Să nu mai 
vorbim de faptul că floricele de porumb și băutura răcori-
toare amintită nu lipsesc astăzi din nici un cinematograf.

În anul 1988, psihologul Steven Neuberg a întocmit un 
studiu pentru a vedea dacă mesajele subliminale accentu-
ează anumite tendințe deja existente în oameni. În urma 
studiului s-a observat faptul că înclinațiile naturale sunt 
accentuate ușor prin mesaje subliminale.

La rândul său, psihologul Anthony Greenwald, într-un 
experiment efectuat în anul 1991, a demonstrat faptul că 
autosugestia influențează comportamentul uman mai mult 
decât mesajele subliminale. Două grupuri de oameni. Pri-
mul grup dorea îmbunătățirea memoriei, iar al doilea grup 
dorea îmbunătățirea respectului de sine. Doctorul le-a 
inversat casetele cu mesaje subliminale, astfel încât fiecare 
grup a ascultat caseta celuilalt. Cu toate acestea, oameni 
din fiecare grup au declarat faptul că simt o îmbunătățire 
a memoriei, respectiv a respectului de sine.

Ce sunt mesajele subliminale?

Termenul „subliminal” desemnează ceea ce se petrece 
„sub pragul conștiinței”, adică în subconștient. Un mesaj 
subliminal este un stimul care nu este perceput în mod 
conștient de către om. Mesajele subliminale se bazează pe 
intensitate și viteză. O frază scurtă este redată la un nivel 
atât de scăzut și cu o viteză atât de mare, față de condițiile 
normale, încât creierul o înregistrează și o decodează abia 
în subconștient. Pentru că nu sunt percepute de conștient, 
mesajele subliminale nu pot fi analizate, ele lucrând în mod 
liber și direct asupra subconștientului.

Exemple: o înregistrare audio la care nu iei aminte, un 
text căruia să nu îi acorzi atenție sau o imagine ascunsă. 
Majoritatea legislațiilor actuale interzic acest gen de mesaje 
în publicitate, deoarece partea conștientă a creierului nu 
își dă seama de mesaje și, drept urmare, nu poate să le 
critice sau să le respingă.

Pentru că într-o secundă pot fi vizualizate zeci de ima-
gini, într-un material video se poate înlocui oricând una 
dintre imagini cu o alta, adresată subconștientului. Imagini 
ascunse, încorporate în imaginile reale, au fost folosite în 
filme artistice, pentru a spori efectul dorit de regizor. La 
rândul său, mesajul subliminal audio este prezentat la un 
nivel inferior celui normal, spre a nu fi depistat, sau într-o 
frecvență situată la limita percepției umane a auzului.

Se dorește o programare conștientă a vieții, însă, pentru 
că acest lucru este mult mai greu de împlinit, se recurge 
la o programare subconștientă a acesteia. Mesajele sub-
liminale acționează precum sugestiile hipnotice. Când, 
prin hipnoză, este activată emisfera dreaptă a creierului 
nostru, care este alocată subconștientului, cea stângă este 
cumva „deconectată”. 

(continuare în pagina 11)

Mesajele subliminale
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Nu există bolnav în lumea aceasta care să nu se 
gândească la însănătoşirea lui şi să nu aştepte. Cât 
ar fi de neputincios, tot se gândeşte că într-o zi s-ar 
putea însănătoşi. Aşa se explică aşteptarea slăbăno-
gului de 38 de ani bolnav şi nemişcat. A stat 38 de ani 
cu o permanentă nădejde, a stat chiar în mijlocul altor 
oameni ce-şi aşteptau sănătatea, la Vitezda (casa 
milostivirii). Locul acesta, descris de Sfântul Apostol 
şi Evanghelist Ioan, cu cele 5 pridvoare, adăpostea 
pe mulţi: orbi, şchiopi, muţi, toţi pregătiţi şi aşteptând 
„tulburarea apei”. Nu stătea acasă sau în altă parte, 
ci în locul unde ştia că Dumnezeu îl poate vindeca. 
La Vitezda nu existau medici sau leacuri, ci putere 
dumnezeiască, căci „un înger al Domnului se pogora 
şi tulbura apa. Iar cine intra întâi după tulburarea apei, 
se făcea sănătos, oridece boală era ţinut”.

Aici se vindeca unul singur, doar acela care, 
având om, putea să fie aruncat în scăldătoare. Dar 
slăbănogul era singur, „nu avea om”. Trăia înconjurat 
de o mulţime de oameni, dar era singur. De aceea, 
când Mântuitorul îl întreabă: „Voieşti să te faci sănă-
tos?”, el nu răspunde: da, ci: „Doamne, n-am om ca 
să mă arunce-n scăldătoare”. De 38 de ani, alţii se 
vindecau, adică intrau înaintea lui în apă. Cel care 
38 de ani nu avea ajutor, Îl are acum pe Dumnezeu, 
Îl are pe Iisus Hristos, căci vindecarea lui nu vine din 
scăldătoare, ci i-a dat-o Domnul Hristos. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune despre aceas-
tă minune a Mântuitorului că scăldătoarea este virtute 
capabilă de cunoştinţă. Virtute pentru că este tărie 
sufletească, o deprindere în bine, iar virtutea te apro-
pie de Dumnezeu, deci înzdrăvenirea sufletească te 
ajută să ajungi să-L cunoşti pe Dumnezeu. Aşa S-a 
rugat Domnul Hristos înainte de Sfintele Sale Păti-
miri: „Iar viaţa veşnică aceasta este: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus 
Hristos pe care L-ai trimis” (Ioan 17, 3).

Cum mulţi oameni sunt deprinşi în rele, aşa alţii 
sunt deprinşi în bine, în virtute, în cunoaşterea de 
Dumnezeu, deci spre viaţă veşnică. La acestea mai 
trebuie ceva, ne spune tot Maxim Mărturisitorul: 
gândul cel bun. Tot binele care se face în lumea 
aceasta vine din pricina gândului cel bun. Gândul 
cel bun te ajută, te ridică, te îndepărtează de rele, 
te ţine aproape de Dumnezeu.

Când slăbănogul a întâlnit pe Hristos, n-a primit 
doar vindecare, ci şi tărie sufletească. Fericit este 
omul care se consideră slab, căci dacă te socoteşti 
tare, îți dovedeşte viaţa că eşti slab. În Postul Mare 
este o rugăciune la Liturghia Darurilor mai înainte 
Sfinţite în care cerem ajutor: „să călcăm peste ca-

petele nevăzuţilor balauri”. A ajuns răul ca un balaur 
pentru noi, pentru că atunci când a fost furnică nu 
i-am stat împotrivă.

Dumnezeu are două feluri de a trata suferinţa: pe 
unii îi vindecă şi pe alţii îi lasă să sufere. Aceasta 
pentru a fi exemplu de suferinţă şi exemplu de ce 
înseamnă să nu-I slujeşti lui Dumnezeu. Este evi-
dentă legătura dintre suferinţă şi păcat în Sfânta 
Evanghelie din duminica aceasta. După vindecare, 
Mântuitorul îl întâlneşte pe slăbănog în templu şi îi 
spune: „ Iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu 
mai greşeşti, ca să nu ţi se întâmple ceva şi mai 
rău” (Ioan 5, 14). 

Dar sunt şi exemple de suferinţă fără să existe 
cauza păcatului. Dreptul Iov a suferit fără să fi păcă-
tuit, om cu credinţă, dar care suferă. Ca să scăpăm 
de suferinţă, trebuie să scăpăm de păcat. Părintele 
Arsenie Boca spunea că omul se roagă la Dumnezeu 
să-l scape de necazuri şi Dumnezeu Se roagă de om 
să se ferească de păcate.

Evanghelia duminicii acesteia trebuie să ne dea 
şi gândul că suntem neputincioşi, că nu trebuie să 
ne încredem în puterea noastră, că trebuie să oco-
lim orice pricină de păcat care poate înmulţi răul în 
sufletele noastre, care ne depărtează de Dumnezeu, 
care ne face robi ai păcatului. Să avem în vedere 
că ne trebuie gânduri luminate, curate, mântuitoare 
ca să nu ajungem la suferinţe, iar de am ajuns, să o 
primim ca din mâna lui Dumnezeu. 

„Iudeii” din Evanghelia aceasta n-au fost în stare 
să vadă măreţia celor întâmplate în preajma lor şi 
n-au recunoscut în Dumnezeiescul Tămăduitor pe 
Mesia Cel făgăduit. Dimpotrivă, din minunea vin-
decării au făcut temei de ură ucigaşă împotriva lui 
Iisus. Erau orbi, erau lipsiţi de lumina Duhului Sfânt. 
Din Legea Veche, Legea lor, au făcut un paravan 
care să li-L ascundă pe Dumnezeu. În aşa fel cad şi 
unii creştini de astăzi care au primit Duhul Sfânt la 
Botez, dar prin viaţa lor nu fac decât să-L întristeze, 
să-L batjocorească şi să-L alunge dintre ei. Această 
orbire o au sectarii care, nevrând să ţină Duminica, 
Ziua Învierii, se ţin de umbră şi defaimă Harul Nou-
lui Aşezământ. Doar în Biserica Dreptslăvitoare se 
găseşte Vitezda, Taina Botezului, care ne face fiii lui 
Dumnezeu. Aici este Apa Tămăduitoare, adică Spo-
vedania, a pocăinţei lacrimilor. Aici sunt preoţii care 
ne botează, ne dezleagă de păcate, ne conduc pe 
calea mântuirii. Aici să fim şi noi, negreşind, curaţi şi 
cu gândul cel bun, gata oricând să spunem că „Iisus 
este Cel ce m-a făcut sănătos”. 

Părintele Marius Olivian Tănasie

11 mai – duminică, sf. Mc. Mochie, Arghir şi dioscor; sf. Ier. 
Metodie şi sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor – duminica a Iv-a 

după paşti (a slăbănogului) – sf. ev. Ioan 5, 1-15
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Când Îl iubești pe Hristos, îi iubești pe toți

Hristos este Biserica și Biserica este Hristos, 
Care ne-a făcut pe toți mădulare ale Trupului 
Său. Când Îl iubești pe Hristos, îi iubești, în 
același timp, pe toți oamenii, fără să te întrebi 
dacă sunt vrednici sau nu de iubire ori dacă o 
vor primi ori respinge. Când vrei să-L întâlnești 
pe Hristos, Îl vei afla în Biserică, deoarece, aici 
întreaga umanitate este unită cu Dumnezeu în 
persoana lui Hristos. Nu poți să comunici cu 

Hristos și, în același timp, să ai relații proaste 
cu ceilalți oameni.

(Părintele Porfirie, Antologie de sfaturi și 
îndrumări, traducere din limba greacă de prof. 

drd. Sorina Munteanu, Editura Bunavestire, 
Bacău, p. 33)
doxologia.ro

Sursă foto (Sfinții Împărați Constantin și maica 
sa, Elena, + 21 mai): lataifas.ro

Nu poți să comunici cu Hristos și, în același timp, 
să ai relații proaste cu ceilalți oameni

OrACOlele, persOANe pOsedAte de dIAvOlI
(urmare din pagina 3)
Iar Pavel, mâniindu-se și întorcându-se, a zis duhului: În 

numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea! 
Și în acel ceas a ieșit. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus 

nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au 
dus în piață, înaintea judecătorilor” (Fapte 16, 16-19).

Oracolele, atât cele vechi, aflate în templele zeilor, cât și 
cele actuale, aflate prin locuri urâtoare de Dumnezeu, se află 
cu adevărat sub posesia unui duh necurat, potrivnic Duhului 
Sfânt. Așadar, acest duh, pe care idolatrii îl numesc „zeu” sau 
„putere spirituală”, nu este altcineva decât diavolul, camuflat 
în fel și chip, în încercarea de a-i înșela pe oameni.

Una dintre dorințele diavolului este aceea de a fi slujit și 
venerat ca „dumnezeu”, în locul Adevăratului Dumnezeu. Este 
impresionantă constatarea că, în toate colțurile planetei noastre, 
din antichitate și până astăzi, „minciuna cea veche”, înșelătorul 
oamenilor, „șarpele” cel de demult, Satana, se străduiește din 
răsputeri să se impună lumii ca „dumnezeu”.

Pentru un creștin cu o minimă experiență duhovnicească 
dăruită de Hristos în Duhul Sfânt, lucrurile sunt mai mult decât 
limpezi. Avem de-a face în acest caz cu oameni care nu sunt 
pur și simplu „influențați” de către diavoli, ci „stăpâniți” în între-
gime de aceștia. Învățăturile lor, oricât de seducătoare ar putea 
părea, sunt invenții demonice, care au drept scop îndepărtarea 
oamenilor de adevăr și de viața adevărată, călăuzirea lor pe 
cărările întunecate ale minciunii și ale autodistrugerii. Aceștia 
nu sunt altceva decât „hristoșii mincinoși”, despre care Însuși 
Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat cu mai bine de două mii 
de ani în urmă: „Și atunci, dacă vă va zice cineva: Iată, aici 
este Hristos, sau iată acolo, să nu credeți. Se vor scula hristoși 
mincinoși și proroci mincinoși, și vor face semne și minuni, ca 
să ducă în rătăcire, de este cu putință, și pe cei aleși. Dar voi 
luați seama. Iată, dinainte v-am spus vouă toate” (Marcu 13, 
21-23).

Teodor Danalache, 
crestinortodox.ro
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Păhărelul cu nectar

A fost odată o privighetoare fără glas. Da, 
chiar așa: o privighetoare care, oricât s-ar fi 
străduit, nu putea să cânte. Visa, desigur, că în 
nopți luminate feeric se va arăta, asemeni suri-
oarelor ei, de după cortina de frunze și va susține 
concerte încheiate cu ropote de aplauze. Dar, 
din micul gâtlej, nu se ivea niciun sunet care să 
dea cuiva o cât de firavă speranță.

- Ești o greșeală a naturii!, își băteau joc de 
ea graurii.

- Ești o ciudățenie!, o luau în râs mierlele.
- O privighetoare fără voce sau o vrabie e tot 

una! își arătau disprețul coțofenele.
Privighetoarea tăcea. Lacrimile i se făceau 

șirag și parcă i se înnodau în gât. Totuși, dacă 
nu ar fi fost visurile și exercițiile pe care le făcea 
zilnic nu ar mai fi avut pentru ce trăi. Și pentru că 
nu putea lega prietenii cu nicio pasăre cântătoa-
re, privighetoarea cea mută își petrecea mai tot 
timpul de una singură, pe un ram înalt, de unde 
putea cuprinde cu privirea întreaga zare.

Într-o zi, însă, ce să vadă? Un pictor își instală 
șevaletul în apropierea pădurii. Lângă șevalet 
înșiră pensule și culori, apoi inspectă admirativ 
împrejurimile… „Peisajul trebuie că i se pare 
minunat, dacă se pune atât de repede pe trea-
bă!”, gândi privighetoarea, fără ca gândul să îi 
fie auzit. 

de ce tac florile?

privighetoarea fără glas
Una după alta, culorile se întindeau pe pânza 

cea albă, împletindu-și nuanțele ca într-o oglin-
dă reflectând fidel o părticică din frumusețea 
Creației. Iar pictorul, într-adevăr, era mulțumit. 
Dar, ceva parcă lipsea din tabloul său. Ceva care 
i-ar fi dat și mai multă viață, care l-ar fi luminat, 
așa cum luminează, de pildă, un copil, viața 
părinților săi.

- O, ia te uită, o privighetoare! Ia, hai să-i 
facem noi un portret! glăsui artistul, impresionat 
de blândețea și de tristețea păsării cenușii. Nu ai 
tu veșminte prea grozave, dar trilul sigur îți este 
desăvârșit!, a mai zis el și trecu la completarea 
tabloului, sperând să-l apuce noaptea acolo 
numai pentru a putea asculta cântecul fără de 
seamăn al privighetorii.

Dar seara sosi și blânda sa tovarășă nu reuși 
să îngaime nimic. 

- Ei, drăguță privighetoare, tu nu ai glas! 
descoperi pictorul, luând-o cu milă în căușul 
palmelor sale.

Poate pentru că toată noaptea o ținu lângă ini-
mă, cum Dumnezeu Însuși îl ține pe cel oropsit, 
sau poate pentru că așa a fost să fie în această 
poveste, de a doua zi, privighetoarea începu să 
cânte ca nicio altă pasăre.

Și atât de bine semăna ea cu cea din tabloul 
pictorului, încât acesta nu-l mai vându nimănui.

Florile tac pentru că,
dacă ar şti că pot să vorbească,
din adevăr în neadevăr, ar începe
să se mândrească

La început cu mătasea obrazului,
cu rochiile elegante în care s-au îmbrăcat,
apoi cu înălţimea ori bondocimea lor,
sau cu spinul „nevinovat”

Dar florile nu ştiu că pot să vorbească
şi atunci se exprimă şi ele
prin parfumul tăcerii... ce ajunge până la stele,
prin culoarea neştearsă a tainei
ce le iese mereu și mereu de sub mâneca 
hainei

Să obligi o floare să vorbească,
atunci când ea tace, într-un fel, pentru tine,
arată că nu ştii din ce sămânţă a răsărit
şi că nici puterea cuvântului nu o cunoşti
foarte bine.

Pagină de Elia David
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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)
Sfinţii Părinţi aseamănă lucrarea Duhului Sfânt cu lucra-

rea apei care se pogoară pe pământ şi lucrează în diferite 
feluri pe câmpii, în păduri, în flori, în legume, pe unele le 
creşte, pe altele le înfrumuseţează, pe unele le albeşte în 
timp ce pe altele le roşeşte, pe unele le înverzeşte în timp 
ce pe altele le îngălbeneşte, la fel şi gusturile pe care le dă 
fiecăreia, deşi aceeaşi apă le udă pe toate, totuşi lucrează 
în fiecare în mod diferit după însuşirile lor proprii, la fel şi 
lucrarea Duhului Sfânt, care este una, totuşi lucrează diferit 
în fiecare în funcţie de caracteristicile fiecărei persoane în 
parte, ca şi în funcţie de idealul şi colaborarea noastră cu 
lucrarea dumnezeiască. 

Samaria a fost capitala Regatului de Nord al Țării Sfinte, 
care, datorită părăsirii credinţei în Dumnezeul Cel adevărat 
şi închinării la idoli, a fost cucerită de către asirieni sub 
conducerea regelui Salmanasar al V-lea şi al lui Sargon 
al II-lea. Sub asirieni, Samaria a devenit reşedinţa guver-
natorilor asirieni, iar vechea populaţie a Samariei a fost 
deportată, pe la anul 722 î. Hr., în locuri îndepărtate ale 
imperiului, iar în locul lor au fost colonizate alte neamuri, 
tot vorbitoare de limbi semite, din Mesopotamia, care, prin 
amestec cu iudeii, au dat naştere populaţiei samarinene. 
Întrucât aceştia erau închinători la idoli, prin îngăduinţa 
lui Dumnezeu, locuitorii erau terorizaţi 
de către lei. Împăratul Siriei, ştiind că 
iudeii sunt în robie din cauza călcării 
legii lui Moise, şi-a dat seama că, din 
acelaşi motiv, locuitorii din Samaria 
sunt mâncaţi de lei. Atunci împăratul 
trimise preoţi iudei ca să-i înveţe legea. 
Însă nici aşa nu au primit legea lui 
Moise în chip deplin, ci numai primele 
cinci cărţi ale Vechiului Testament, 
adică Pentateuhul lui Moise şi, mai 
mult decât atât, îşi ridicaseră chiar un 
templu pe muntele Garizim, pentru 
a nu mai merge la Ierusalim, motiv 
pentru care și-au atras ura iudeilor. 
Acestea toate sunt istorisite în Cartea 
a IV-a a Regilor, capitolul 17. 

Mult mai înainte, în Samaria, trăise 
şi Iacov cu fiul său Isaac, care săpaseră o fântână, unde 
a poposit Mântuitorul Hristos, ostenit de călătorie, în timp 
ce ucenicii Săi erau în cetate să cumpere mâncare. „Zi-
când Evanghelistul că Domnul S-a „ostenit” de călătorie, 
ne arată nouă mai întâi nemândria şi neaverea Lui, căci 
nu întrebuinţa dobitoace în călătorie, ci pe jos umbla, 
învăţându-ne şi pe noi a nu avea trebuinţă de multe; apoi 
[ne arată Evanghelistul] că umbla Domnul cu osârdie şi 
nu cu lenevire, dintru care ne învăţăm ca şi noi cu osârdie 
şi cu silinţă să facem lucrul lui Dumnezeu”, spune Sfântul 
Teofilact. Cerându-i apă femeii, aceasta se miră cum 
Domnul, care, după îmbrăcăminte, se arată a fi de neam 
iudeu, cere de la ea apă să bea, căci iudeii nu au nici un 

Apa cea vie! amestec cu samarinenii. „Mântuitorul Hristos însă nu Se 
descoperă pe Sine, până ce nu se va arăta mai înainte 
fapta cea bună a femeii. Iar după ce s-a adeverit fapta 
cea bună a femeii şi cât este ea de cu luare-aminte şi de 
cercătoare cu de-amănuntul, atunci, de aici începe Domnul 
să vorbească cu dânsa cele mai înalte. Căci: „Dacă ai fi 
ştiut darul lui Dumnezeu”, adică: „De ai fi ştiut ce dăruieşte 
Dumnezeu şi cum că veşnice şi nestricăcioase [sunt aces-
tea], şi de M-ai fi ştiut şi pe Mine, cum că Dumnezeu fiind, 
pot a-ţi da ţie acestea, „tu ai fi cerut” şi ai fi luat „apă vie”. 
Iar darul [harul] Sfântului Duh „apă” îi spune a fi, pentru 
că şi curăţeşte şi multă răcorire dă celor care îl primesc. 
Iar ,,apă’’ nu stătătoare precum sunt cele de prin lacuri 
şi puţuri puturoase şi stricate, ci ,,vie”, adică izvorâtoare, 
izbucnitoare, mişcătoare. Căci darul Duhului pururea miş-
cător către lucrul cel bun îl face pe suflet, ,,suişuri” pururea 
punând el, adică sufletul. 

Acest fel de ,,apă” a băut [Apostolul] Pavel, ,,vie” şi 
pururea mişcătoare, fiindcă pe cele dinapoi le uita şi spre 
cele dinainte tindea. Cel care va bea din apa aceasta, va 
înseta, iar cel care va bea dintru apa Mea, nu va înseta. 
Pentru aceea, dacă te minunezi de Iacov, care a dat apa 
aceasta, cu mult mai vârtos trebuie să te minunezi de Mine, 
Care dau apa cea care e mult mai bună. Căci ceea ce dau 
Eu, izvor de apă se face, care pururea şi totdeauna se 
înmulţește”. Căci Sfinţii nu atât cât primesc de la Dumne-

zeu, atâta şi păzesc [mărginesc] până 
în sfârşit, ci numai seminţe şi începături 
ale lucrurilor celui bun primesc prin dar, 
apoi mai cheltuiesc şi ei şi le cresc, 
lucru pe care îl arată Domnul şi prin 
pilda talanţilor… Aşadar, pe aceasta şi 
aici o însemnează [Domnul]: „Dau cu 
adevărat „apă” [vie] celui care înseto-
şează, dar aceea pe care o dau Eu nu 
rămâne atâta, ci se revarsă „şi se face 
izvor”. Domnul i-a dat lui Pavel puţină 
„apă” – învăţăturile lui Anania –, însă 
Pavel, pe acea puţină „apă” a învăţă-
turilor Ananiei, „izvor” o a arătat, încât 
de la Ierusalim şi până în Iliric au ajuns 
curgerile acestui „izvor”. Dar, femeia 
cum se află oare către acestea? Cu 
adevărat, încă cu înţelegere de rând 

[simplă], căci socoteşte că graiurile [Domnului] sunt pentru 
apa simţită. Însă arată ea şi o oarecare sporire, căci mai 
înainte nu se dumirea – fiindcă grăia: „De unde ai apa 
vie?” –, iar acum, fără de îndoială primind cuvântul, zice: 
„Dă-mi această apă”, spune Sfântul Teofilact.

 Doamne, dă-ne şi nouă să gustăm din această apă a 
Duhului Sfânt şi să devină şi în noi izvor de apă vie cur-
gătoare spre viaţă veşnică. Amin. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a V-a după Paști, a Samarinen-

cii – 18 mai, Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Paulin; Sf. Mc. Te-
odot şi cele 7 fecioare din Ancira – Sf. Ev. Ioan 4, 5-42)

Sursă foto: www.manastirea-sireti.md
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1. În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se 
înscrie toată lumea. 

2. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocâr-
muia Siria. 

3. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. 
4. Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în 

Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru 
că el era din casa şi din neamul lui David. 

5. Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, 
care era însărcinată. 

6. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, 
7. Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi 

L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. 
8. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând 

de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 
9. Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnu-

lui a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. 
10. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă bineves-

tesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. 
11. Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, 

în cetatea lui David. 
12. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat 

în iesle. 
13. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de 

oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 
14. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, 

între oameni bunăvoire! 
15. Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii 

vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până la Betleem, să 
vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a 
făcut cunoscut. 

16. Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif 
şi pe Prunc, culcat în iesle. 

17. Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest 
Copil. 

18. Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către 
păstori. 

19. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în 
inima sa. 

20. Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, 
pentru toate câte auziseră şi văzuseră precum li se spusese. 

21. Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au 
pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a 
se zămisli în pântece. 

22. Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui 
Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea 
Domnului. 

23. Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-năs-
cut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. 

24. Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o 
pereche de turturele sau doi pui de porumbel. 

25. Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul 
acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea 
lui Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui. 

26. Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea 

moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. 
27. Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când 

părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El 
după obiceiul Legii, 

28. El L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dum-
nezeu şi a zis: 

29. Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în 
pace, 

30. Că ochii mei văzură mântuirea Ta, 
31. Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, 
32. Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului 

Tău Israel. 
33. Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea 

despre Prunc. 
34. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama 

Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora 
din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri. 

35. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere 
gândurile din multe inimi. 

36. Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia 
lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi care trăise cu bărbatul ei 
şapte ani de la fecioria sa. 

37. Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, 
şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua în post şi în 
rugăciuni. 

38. Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea 
despre Prunc tuturor celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim. 

39. După ce au săvârşit toate, s-au întors în Galileea, în 
cetatea lor Nazaret. 

40. Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se 
de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui. 

41. Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea 
Paştilor, la Ierusalim. 

42. Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusa-
lim, după obiceiul sărbătorii. 

43. Şi sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul 
Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii Lui nu ştiau. 

44. Şi socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit 
cale de o zi, căutându-L printre rude şi printre cunoscuţi. 

45. Şi, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-L. 
46. Iar după trei zile L-au aflat în templu, şezând în mijlocul 

învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i. 
47. Şi toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi de 

răspunsurile Lui. 
48. Şi văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis către 

El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am 
căutat îngrijoraţi. 

49. Şi El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? Oare, nu 
ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu? 

50. Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus lor. 
51. Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar 

mama Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. 
52. Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul 

la Dumnezeu şi la oameni. 
bibliaortodoxa.ro

studiu biblic lunar
sfânta evanghelie după luca

CApItOlUl II
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despre sănătatea trupului 
şi cea a sufletului

„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 pă-
catele, 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 personal 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 vă-
zut, 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”, inclusiv 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 rămâ-
ne 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 
Pogorârea Duhului Sfânt, L-au mărturisit în toată lu-
mea 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 Apos-
tol 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 per-
sonal 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 arătări 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 sufletească, 
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 Sfântu-

lui Apostol Toma – 27 Aprilie; Sf. Sfinţit Mc. Simeon, 
ruda Domnului, Episcopul Ierusalimului; Sf. Ap. 

Marcu şi Zinon)
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Mesajele subliminale
(urmare din pagina 4)
Apoi, deoarece emisfera dreaptă este influențabilă, su-

gestiile care intră în aceasta devin comportamente. Deci, 
prin influențarea subconștientului, mesajele subliminale 
audio devin comportamente. De-a lungul timpului, mai multe 
studii au fost efectuate în clinici. Prin mesaje subliminale s-au 
obținut rezultate vizibile în relaxarea nervoasă, în atenuarea 
durerii, în eliberarea tensiunilor sexuale, în dobândirea unei 
gândiri pozitive, în realizarea unor performanțe sportive, 
în creșterea încrederii în sine, în reducerea depresiei, în 
tratarea alcoolismului, în scăderea greutății corporale, în 
ameliorarea semnificativă a rezultatelor școlare etc.

Ce spun cei care vând mesaje subliminale?

Vânzătorii predică astfel: „Tot ceea ce spiritul conștient 
poate percepe se poate realiza, cu voință și cu perseverență, 
folosind mesajele subliminale.” Astfel, mesajele subliminale 
au ajuns să fie folosite, în mod conștient, spre a obține 
anumite stări sau lucruri. Precum am amintit la început, 
prin ascultarea de mesaje subliminale, omul poate să 
obțină succes profesional și financiar, un partener ideal, o 
îmbunătățire a memoriei, o renunțare la fumat etc. Există 
deja multe locuri de unde se pot cumpăra melodii cu mesaje 
subliminale pentru împlinirea anumitor dorințe.

„Legea Rezonanței” sau „Legea Atracției”, care stă 
la baza credinței în puterea mesajelor subliminale, este 
bazată pe concepte ezoterice. „Legea Atracției” susține că 
noi suntem creatorii propriei noastre realități într-un mod 
absolut și imparțial. Se spune că atunci când ne dorim 
ceva cu toată puterea sufletului nostru, tot universul con-
spiră ca noi să obținem ceea ce ne dorim. Nu ar exista o 
ființă supremă personală (Dumnezeu), ci doar niște forțe 
impersonale, pe care le putem influența în chip mecanic, 
fără un efort prea mare, indiferent de moralitatea dorințelor 
pe care urmărim să ni le împlinim.

Când ne dorim ceva, creierul nostru emite unde elec-
tromagnetice. Aceste unde intră în rezonanță cu altele, de 
același fel, atrăgând asupra noastră influențe benefice. Cu cât 
ne dorim mai mult un lucru, cu atât influențăm evenimentele 
din jurul nostru, spre a împlini lucrul dorit. Însă, pentru că de 
cele mai multe ori nu putem trece de barierele psihologice, 
adică nu credem în faptul că putem influența evenimentele 
sau mediul înconjurător, neștiind ce putere are creierul nos-
tru, apelăm la mesaje subliminale, care ne ajută să depășim 
aceste bariere. Aceste mesaje ne ajută să ne programăm 
creierul în așa fel încât să influențeze evenimentele din jurul 
nostru și să ne ajute să ne împlinim dorințele.

Cei care vând „mesaje subliminale personalizate” spun 
că cel mai potrivit moment pentru ascultarea mesajului 
subliminal este seara, înainte de culcare, sau dimineața, 
imediat după trezire. Prin expunerea zilnică la mesajul res-
pectiv, subconștientul își face singur treaba, iar rezultatele 
se pot vedea într-o lună.

Publicitatea subliminală este interzisă în România

Pe internet se găsesc numeroase informații despre 
mesajele subliminale. Acestea, fie sunt trecute cu vede-
rea, fie sunt lăudate și încărcate cu puteri colosale. Se 
cuvine, însă, să le privim cu mult discernământ, adică nici 
să le trecem cu vederea, nici să le socotim în stare să ne 
împlinească orice dorință.

Faptul că în România sunt interzise produsele ce conțin 
informație subliminală trebuie să ne dea de gândit. Legea 
privind publicitatea în România (Legea nr. 148, publicată 
în Monitorul Oficial, nr. 359, 2 august 2000) hotărăște 
următorul lucru: „Se interzice publicitatea care este subli-
minală” (articolul 6, alineatul b). Nu știu cât de respectată 
este această lege, având în vedere faptul că reclamele 
conțin tot mai multă informație psihologică.

Mesajele subliminale ne pot influența alegerile și com-
portamentul doar în anumite contexte. Ele se adresează 
mai ales înclinațiilor noastre interioare. Cunoașterea 
patimilor sufletești, de către producătorii de publicitate, 
și canalizarea mesajelor subliminale spre acestea ne pot 
slăbi voința în așa măsură încât să ajungem să nu mai 
putem rezista nici unei ispite. Mândria, setea de putere și 
de bani, sexualitatea, îmbuibarea și confortul sunt mișcările 
sufletești spre care se îndreaptă cele mai multe mesaje 
comerciale (atât mesaje ce pot fi conștientizate, cât și 
mesaje subliminale).

Libertatea și discernământul

Persecuțiile duse împotriva creștinilor din Imperiul 
Roman sunt mai actuale ca oricând, însă astăzi ele sunt 
prea bine ascunse sub tehnici fine de manipulare, sub legi 
și constituții atent întocmite, încât omul să se creadă liber 
chiar și atunci când nu este.

După ce ajung să-L cunoască pe Hristos și să-I urmeze 
Lui, creștinii nu mai sunt „din lume”, adică prin viețuirea 
lor deosebită ei nu mai trăiesc pentru trup și pentru lume, 
ci trăiesc în aceasta ca și cum ar fi dintr-altă lume, ca și 
cum ar aștepta în orice moment plecarea din aceasta, spre 
a ajunge acasă, în adevărata lume, adică în Împărăția lui 
Hristos, despre care Iisus spune: „Împărăția Mea nu este 
din lumea aceasta” (Ioan 18, 36).

Într-o vreme a libertății aparente, când sufletul ajunge 
să fie influențat prin cele mai ascunse metode, discernă-
mântul rămâne singura scăpare. În vremea persecuțiilor, 
creștinii „stăruiau în învățătura Apostolilor și în împărtășire, 
în frângerea pâinii (Liturghia) și în rugăciuni” (Fapte 2, 42). 
Libertatea voinței și darul discernământului pot fi păstrate 
numai într-o permanentă legătură cu Dumnezeu, care dă 
Harul Său tuturor celor care Îl caută și Îl iubesc.

Teodor Danalache, 
crestinortodox.ro
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Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

  4 mai – Sfintele Taine – Taina Hirotoniei.
11 mai – Acatistul Sfântului Ioan Valahul. 
18 mai – Studiu biblic – Sf. Ev. Luca, cap. 2.
25 mai – Școala de duminică pentru familie/Grupul de sprijin pen-
tru mame – Film: „Cine leagănă copilul?”, la sediul A.S.C.O.R. 
Tg.-Jiu (magazinul „Candela”), ora 18:00.

Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.

În grecește, Themis – zeița dreptății, reprezenta tot ce 
este drept și cinstit, și este astfel în sine legea, pe care 
Dumnezeu a prescris-o lumii. 

Themis, zeiţa justiţiei, are ochii legaţi şi balanţa deze-
chilibrată?

Semnificația acestei reprezentări nu este una întâmplă-
toare: ochii legați ai zeiței Themis cu o eșarfă de culoare 
închisă au drept scop evidențierea imparțialității față de 
justițiabilii care apelează la dreptatea oferită prin intermediul 
instanțelor judecătorești, neținând cont de proveniența socia-
lă a persoanelor și, nicidecum, nu semnifică faptul că Justiția 
e oarbă, neoferindu-ne credibilitate. E o concepție greșită, în 
sens peiorativ, de persiflare a încrederii, pe care trebuie s-o 
avem în sistemul juridic. Nu ne putem face singuri dreptate, 
soluția viabilă este rezolvarea litigiilor de către instanța de 
judecată, prin sesizarea instanței competente cu o cerere, 
în care solicităm rezolvarea doleanțelor noastre.

Balanța dezechilibrată are, de asemenea, o sugestivă 
conotație, reprezentând faptul că niciodată balanța nu stă în 
echilibru, ea se înclină întotdeauna în favoarea unei părți, fie 
a reclamantului (a celui care introduce cererea de chemare 
în judecată, cel care reclamă), fie în favoarea pârâtului (a 
persoanei chemate în judecată, cel pârât). Persoana care 
pierde procesul este obligată să achite contravaloarea chel-
tuielilor de judecată.

Laura Bufnea, 
avocat Baroul Cluj

Au luptat cu vitejie pentru ţara lor. Şi-au dat viaţa pentru ca 
noi să ne bucurăm azi de libertate. O libertate pe care, de multe 
ori o înţelegem cu totul altfel decât şi-ar fi dorit ei, eroii neamului 
nostru. Jertfa lor mântuitoare ne redă astăzi un strop din dem-
nitatea pierdută, de-a lungul timpului. Ne face să fim mândri că 
suntem români şi să ridicăm puţin fruntea plecată sub povara 
greutăţilor şi a umilinţelor îndurate azi, mai mult ca oricând.

Astăzi, facem pomenirea tuturor eroilor, ostaşilor şi luptători-
lor români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit 
pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea 
patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, 
libertatea şi demnitatea poporului român.

Să nu-i uităm pe eroii care au luptat la Posada, Rovine, 
Vaslui, Războieni, Călugăreni ori Şelimbăr, pe cei care şi-au dat 
viaţa în luptele Războiului pentru Independenţă din 1877-1878, 
ale Războiului pentru Întregirea Neamului din 1916-1918, pe cei 
care s-au jertfit pentru ţară în 1941-1945, pe fronturile celui de-al 
Doilea Război Mondial sau pe cei care au murit în închisorile 
comuniste, pentru apărarea şi întărirea credinţei ortodoxe. Să 
aducem un omagiu şi eroilor care s-au jertfit pentru libertate şi 
credinţă în Revoluţia din decembrie 1989.

Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare sau 
Neagoe Basarab sunt străluminate chipuri de sfinţi eroi, cărora 
le datorăm recunoştinţa noastră.

De ce avem nevoie de eroi?
Pentru că ne mişcăm într-o lume care se închină la idoli, pentru 

că eroii de azi sunt cel mult actorii filmelor de succes, iar oferta 
lor – de altfel, atât de ieftină – ne tentează mult mai mult decât 
cununa muceniciei eroilor de altădată. Pentru că nu mai ştim şi 
nici nu mai vrem să aflăm nimic din trecutul glorios, ascuns sub 

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea domnului”

Zeița justiției este tHeMIs?

Glorie eroilor neamului!

Știați că…

praful indiferenţei noastre. Pentru că nici noi şi nici copiii noştri nu 
vom şti, la vreme de nevoie, să închinăm o rugăciune strămoşilor. 
Rupţi de trecut, ne vom pierde treptat identitatea, vom uita cine 
suntem şi care este menirea noastră pe acest pământ.

Neştiind nimic despre sacrificiul eroilor noştri, ne vom agăţa 
de promisiunile unei societăţi bolnave şi imorale, o societate care 
nu mai pune nici un preţ pe valorile autentice, pe normalitatea 
familiei sau pe legile lăsate de Dumnezeu. Căci alte legi cumplite 
vor guverna vieţile noastre, iar noi nu vom avea tăria de a le 
respinge, sugrumaţi de frica de a ne pierde şi fărâma de pâine 
amară pe care o mai mâncăm, prin mila Bunului Dumnezeu…

De aceea, se cuvine să-i cinstim pe eroi, azi şi în fiecare clipă 
a vieţii noastre. De fapt, ei ne sunt atât de aproape!... Căci, în 
fiecare din noi bate o inimă de Mihai, Mircea, Ştefan sau Neagoe. 
O inimă de domnitor sau de simplu soldat care şi-a ascuns, aşa 
cum spune un cântec, toată ţara în raniţă. Ca să nu i-o mai fure 
nimeni niciodată…

Irina Nastasiu 
www.doxologia.ro


