
Cu deznădejdea-n suflet și cerul deasupra mea
Stau pe gânduri câteodată și mă întreb de ce, în 

ultimul timp, tot mai mulți oameni sunt cuprinși de de-
presii, învăluiți de deznădejde, ajungând prea dureros 
de des la sinucidere.

Oare ce ne duce pe unii dintre noi în starea aceea 
în care nu mai vedem decât negru în fața ochilor? Ce 
ne face să ajungem să vedem în moarte o soluție, să 
uităm de ce lăsăm în urmă, de durerea pricinuită celor 
care ne iubesc și pe care îi părăsim prematur?

Nu mi-e greu deloc să-mi imaginez tot atâtea 
situații premergătoare unei auto-distrugeri, tot atâtea 
dureri strânse într-un suflet mult prea chinuit de viața 
nemiloasă, care, în mod tragic, în cele din urmă cade 
pradă diavolului și soluției oferite de acesta pentru a 
scăpa de chinuri și durere: suicidul. E greu de pus în 
cuvinte durerea ce mă cuprinde când mă gândesc la 

sinucigași. Unde era iubirea noastră, a celor ce ne 
numim creștini, când ei aveau mai mare nevoie de un 
cuvânt spus cu dragoste curată? Dar, prea des, ceea 
ce noi nu (mai) avem nu putem oferi altora. Astfel că, 
sărmanul suflet abandonat chiar și de sine sfârșește 
prin curmarea propriei vieți.

Voiam de mai mult timp să scriu pe tema asta, dar 
poate nu rodise încă destul ideea sau nu era momentul 
potrivit. Acum, când de ziua mea, au îngropat pe soțul 
de numai 64 de ani al unei vecine de bloc, a sosit 
clipa să-mi pun lacrimile și durerea în câteva cuvinte 
așternute stângaci pe hârtie. Plecase de câteva zile de 
acasă și în cele din urmă a fost găsit de niște ciobani 
într-un loc străin, spânzurat. Mila Domnului să-l aco-
pere, căci noi nu mai putem face nimic pentru el.

Nu poți în astfel de cazuri să rămâi indiferent, nu 
ai cum să nu-l urăști pe diavol pentru modul mârșav 
prin care a mai dobândit un suflet. Dar să revin, căci 
spuneam mai devreme că astfel de oameni au avut o 
viață lipsită de iubire dacă au ajuns aici. Să încercăm 
să exemplificăm câteva „momente” generatoare de 
durere și de gânduri diavolești:

- lipsa credinței și a unei legături minimale cu Bise-
rica, cu Dumnezeu al cărui har poate alunga ispitele 
din partea celui viclean;

- certurile frecvente cu soțul/soția, ajungându-se 
uneori până la violență fizică și/sau verbală greu 
de îndurat pentru un suflet sensibil și neîntărit de 
Domnul;

- violența domestică între părinți;
- gândul că viața nu are nici un sens sau că noi nu 

avem nici un rost pe pământ;
- lipsa iubirii din partea celui drag, cu care te-ai 

căsătorit și nădăjduiai să ai o viață fericită;
- faptul că persoana pe care o iubeai cu patimă 

te-a părăsit;
- boala incurabilă sau moartea unui copil;
- să ai un copil căzut pradă unor patimi grele pre-

cum alcoolul, desfrânarea, drogurile, sodomia etc.
- să pierzi încă din pântece un copil pe care ți-l 

doreai atât de tare;
- să vrei cu orice preț copii și să nu poți avea;
- soț sau soție fiind, să-ți amărăști sufletul și să 

alungi iubirea din patul conjugal, apelând în viața in-
timă la perversiuni sexuale, prezervative, pilule avor-
tive, sterilet, avortiv și el sau alte metode de așa-zisă 
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

Editorial

Calea ÎnĂlȚĂrii
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„contracepție”;
- să afli că persoana iubită te înșeală de multă vre-

me și povestea voastră de dragoste e doar o minciună 
frumos cosmetizată;

- să te cufunzi în mocirla păcatului, să „iubești” 
plăcerile trupești de care ai parte, să apelezi fără 
remușcări la contracepție și avort, ca apoi să reali-
zezi că ești gol/goală pe dinăuntru (ceea ce trăiai nu 
era iubirea mult râvnită care să-ți umple sufletul de 
bucurie curată);

- să te masturbezi până nu mai știi de tine, până 
când nu mai poți iubi defel;

- să pierzi încrederea pe care celălalt o avea în 
tine, încât să pari vinovat și când nu ești;

- să nu ai nici un prieten și pe Dumnezeu să nu-L 
cunoști;

- să duci o viață în care să fi slujit atât de mult pă-
catului încât și ție să-ți fie scârbă de propria persoană, 
să vrei să nu mai fi;

- o depresiune deja cronicizată;
- pierderea slujbei, mai ales în condițiile în care ai 

familie numeroasă sau ești înglodat de datorii ș.a.
Situații ca cele de mai sus se mai pot găsi cu zecile, 

trist este însă uneori finalul lor. Cei ce mor nu mai pot 
fi aduși înapoi, iar iubirea pe care nu le-am dăruit-o 
la momentul cuvenit nu mai are cum să le fie oferită 
acum. Lacrimile noastre sunt de prisos, pomana noas-
tră nu este primită înaintea lui Dumnezeu. Durerea 
din sufletul nostru, durere pricinuită de dispariția lor, 
cine o poate ști, cine ni-o poate alina?! 

Răspunsul la această întrebare, aparent retorică, 
e de fapt unul singur: Dumnezeu. Când toți ne-au 
rănit, când toți ne-au părăsit, să nu uităm că Domnul 

ne așteaptă cu brațele deschise, asemenea tatălui 
din pilda fiului curvar.

Cu deznădejdea-n suflet, să ne ridicăm ochii și 
sufletul spre cerul de deasupra noastră, unde Domnul 
sălășluiește, pe Care să-L rugăm cu lacrimi să ne 
izbăvească pe noi pe toți de tristețea din suflet, de 
veninul din trup și de gândul sinucigaș.

Radu-Bogdan Buțu 
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IubIrea vrăjmașIlor
„Toate câte vreți să vă facă vouă oamenii, 

faceți-le și voi lor tot așa.” (Mt. 7, 12)

Varianta lucanică a Predicii de pe Munte cuprinde și 
pericopa evanghelică a acestei duminici. Dacă în Sfânta 
Evanghelie după Matei întâlnim 3 capitole (al V-lea – al 
VII-lea), la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca găsim 

doar 30 de versete (Lc. 6, 20-49) În fruntea pericopei 
evanghelice din duminica aceasta stă regula de aur a 
moralei.

În lumea antică precreștină era cunoscută o formula-
re negativă a regulii de aur: „Ce ție nu-ți place, altuia nu 
face.” Mântuitorul aduce o formulare pozitivă, arătând 
că nu este destul să nu faci răul, ci trebuie să săvârşim 
binele. „Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le 
şi voi asemenea.” Dumnezeu, Tatăl tuturor oamenilor, vrea 
de la noi mult mai mult decât o iubire legată de interese 
familiale sau de grup, care nu este altceva decât o formă 
de egoism.

O poruncă de mare cinste la evrei era porunca iubirii de 
aproapele: „să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” 
(Lev. 19, 18) şi de aceea Mântuitorul a aşezat-o lângă 
iubirea de Dumnezeu (Deuteronom 6, 5-6): „Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul 
tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău.” Pentru 
că iudeii nu înţelegeau extensiunea exactă a noţiunii de 
„aproapele”, în Legea Veche întâlnim expresii ca „poporul 
tău”, „fratele tău”, „fiii poporului tău”, din care desprindem 
că ei înţelegeau prin „aproapele” doar pe aceia care erau 
membrii poporului Legii. Porunca iubirii apare restrânsă 
la israeliţii şi la prozeliții intraţi deplin în Legământ prin 
circumciziune, cu excluderea samarinenilor şi a străinilor 
(a celor de alt neam). Aveau şi lege pentru străini, dar pe 
care ajunseseră să o ignore total: „De se va aşeza un străin 
în pământul vostru să nu-l strâmtoraţi. Străinul care s-a 
aşezat la voi să fie pentru voi ca şi băştinaşul vostru, să-l 
iubiţi ca pe voi înşivă că şi voi aţi fost străini în pământul 
Egiptului.” (Lev. 19, 33-34)

Şi în învăţătura lui Isus Sirah apare o lărgire a ter-
menului de „aproapele”, omul în general: „Tot dobitocul 

iubeşte pe cel asemenea sieşi şi tot omul pe aproapele 
său.” (Isus Sirah 13, 18) Însă niciodată iudaismul n-a cu-
prins pe vrăjmaşi în noţiunea de „aproapele”. Mântuitorul 
foloseşte exemplul Tatălui ceresc al tuturor „care este bun 
şi cu cei nemulţumitori şi răi” şi „milostiv” (Lc. 6, 35-36), 
iar la Matei spune: „El face să răsară soarele şi peste cei 
răi şi peste cei buni şi trimite ploaie şi peste cei drepţi şi 
peste cei nedrepţi.” (Mt. 5, 45)

Mântuitorul ne cere să 
răspundem răului cu bine 
şi să ne rugăm pentru 
prigonitorii noştri. Chiar 
în cultul Bisericii primare, 
ne mărturiseşte Sfântul 
Policarp, existau rugăciuni 
pentru vrăjmaşi şi perse-
cutori. Sfinţii Bisericii au 
strălucit întotdeauna în 
mijlocul lumii în care au 
trăit tocmai prin atitudinea 
lor iubitoare față de prigo-
nitorii lor, împlinind această 
poruncă. Sfinții Mucenici, 
neînţeleşi şi neacceptaţi, 
nu pot avea vrăjmaşi, ei nu 
au decât fraţi. 

Porunca iubirii nelimita-
te, care să-i cuprindă şi pe 

vrăjmaşi, i-a pus întotdeauna în dificultate pe cei lipsiţi de 
perspectiva duhovnicească. Mulţi dintre creştinii de astăzi 
gândesc, chiar dacă n-o spun pe faţă, că este nevoie de 
iubirea vrăjmaşilor doar dacă s-ar ivi ocazia, dar nu ca 
pe o necesitate. 

Omul redus la puterile sale fireşti nu poate niciodată 
iubi pe vrăjmaşii săi, avem nevoie de puterea harului lui 
Dumnezeu. Ne învaţă Cuviosul Siluan Athonitul când 
spune: „Domnul m-a învăţat să iubesc pe vrăjmaşi. Lip-
siţi de harul lui Dumnezeu nu putem iubi pe vrăjmaşi, 
dar Duhul Sfânt ne învaţă iubirea, atunci vom simţi milă 
chiar şi pentru demoni. Dacă te rogi pentru vrăjmaşii tăi, 
pacea va veni asupra ta. Iar când vei iubi pe vrăjmaşii tăi, 
să știi că un mare har dumnezeiesc locuieşte în tine. Nu 
zic că este deja un har desăvârşit, dar e de ajuns pentru 
mântuire. Cel ce a învăţat de la Duhul Sfânt să iubească 
va suferi toată viaţa pentru cei ce nu se mântuiesc, varsă 
lacrimi pentru oameni şi harul lui Dumnezeu îi dă puterea 
de a iubi pe vrăjmaşii săi.” (Între iadul deznădejdii şi iadul 
smereniei)

Să fim aşadar cu luare aminte şi să punem la inimă 
adevărul că nu am ajuns la măsura poruncii lui Hristos, 
atâta timp cât porunca iubirii vrăjmaşilor ne este străină. 
Împlinind această poruncă şi punând în lucrare harul ce-
resc al iubirii fără limite ne ridicăm deasupra îngustimilor 
Legii celei vechi şi ne facem aşa cum ne cere El şi ne 
vrea El, fiii Legii celei Noi, ai Legii iubirii chiar şi pentru 
vrăjmaşi.

Părintele Marius Olivian Tănasie
 (predică la Duminica a XIX-a după Rusalii, 
Predica de pe Munte - Iubirea vrăjmaşilor, 

Sf. Ev. Luca 6, 31-36, 5 octombrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Venerabilul mitropolit Antim,
În Iviria (Georgia) s-a născut (1650).
Ioan şi Maria l-au botezat Andrei
Şi-n dreapta credinţă l-au crescut.

De tânăr, în robie-a fost luat
Şi-având o minte strălucită,
Greaca, araba, slava, turca a-nvăţat,
Devenind o comoară nepreţuită,

Că locuind la Constantinopol,
Şi meşteşugul artelor a dobândit;
Sculptura, broderia, pictura,
Caligrafia şi-n viaţă le-a folosit.

De Patriarhia Ecumenică,
Din robie a fost răscumpărat,
Ca tânăr de-aleasă cultură
Şi un creştin adevărat. 

Domnitorul Brâncoveanu (1688-1714)
Dorea înviorarea culturii româneşti,
Iar Patriarhul Dositei al Ierusalimului,
Difuzarea culturii greceşti,

În toată lumea ortodoxă;
Planurile celor doi au coincis
Şi eruditul Antim Ivireanul,
În Ţara Românească-a fost trimis (1689),

Ca din partea providenţei,
Fiind o binecuvântare
Pentru naţia română,
Pusă greu la încercare.

Că de fiecare dată 
Când am fost la strâmtorare,
Dumnezeu a rânduit
Să ne trimită ajutoare;

Drumul să ni-l lumineze,
Credinţa să o întărească,
Biserica s-o reaşeze
Ca pe noi să ne mântuiască. 

Episcopul român Mitrofan,
Văzându-l atât de talentat,
În meşteşugul tiparului,
Pe acest tânăr l-a iniţiat. 

În scurt timp s-a călugărit,
Urmând calea lui Hristos,
Cu numele Antim, apoi s-a preoţit,
Spre-al ortodocşilor folos.

Egumen al Mănăstirii 
Snagov a fost numit (1694)
Şi cu multă pricepere,
 Aşezământul acesta a păstorit. 

Aici, o şcoală tipografică

De îndată a creat,
De a cărei funcţionare 
Personal s-a ocupat.

A tipărit „Antologhionul” (1697),
„Mărturisirea ortodoxă” (1701),
„Floarea darurilor” (1701) şi 
„Liturghierul greco-arab” (1701),

Care-n premieră mondială 
Cu litere mobile, arabe, conceput,
De autorul Antim Ivireanul,
În Ţara Românească a fost făcut.

Activitatea tipografică
O reia la Bucureşti (1701),
Unde tipăreşte 15 cărţi;
Cele mai multe româneşti.

Ales episcop la Râmnic (16.03.1705),
Calităţi de excepţie a dovedit
De minunat organizator;
Şi aici, 9 cărţi a tipărit.

„Tomul bucuriei”, 5 lucrări (800 pag.),
Împotriva catolicismului îndreptate,
Teorii bine susţinute,
Cu migală studiate.

S-a ocupat cu dăruire 
De repararea şi zugrăvirea 
Mai multor mănăstiri din ţară,
Inclusiv de-a lor sfinţire:

Strehaia, Surpatele, Cozia,
Govora, iar aici, ca amintire,
A rămas în frescă, pe-un perete,
Icoana lui, spre dăinuire. 

A tradus pentru prima oară
„Molitfelnicul ” în româneşte,
Aici, la noi, în Muntenia,
Pe care-l şi tipăreşte (1706).

În Duminica Ortodoxiei (1708),
A fost înscăunat mitropolit
Al Ţării Româneşti şi cu vrednicie
Arhierească, 8 ani a păstorit. 

De la Râmnic, la Târgovişte,
Tipografia a transferat
Şi 18 cărţi bisericeşti,
În câţiva ani a imprimat:

„Psaltirea” (1710), „Octoihul” (1712),
„Liturghierul” (1713), „Pilde filozofeşti”,
„Catavasierul” (1714), „Ceaslovul” (1715);
În grai dulce românesc.

Ca şi diaconul Coresi, Antim,
E tipograful cel mai însemnat

Din cultura medievală
Românească şi un ierarh luminat. 

A sprijinit şi-alte popoare
Imprimând cărţi în limba lor:
Greacă, georgiană, slavă, arabă
În ajutorul ortodocşilor.

Cărţile româneşti au ajuns
Până-n depărtatul Orient,
Că de importanţa lor 
Era pururi conştient. 

În arta tipografică,
Mulţi ucenici a format
Şi cu multă osteneală,
Împreună cu ei a lucrat.

Îşi dorea atât de mult 
Pe toţi să îi lumineze,
Prin carte şi prin cuvânt
Sufletul să le vegheze.

Parcă s-a născut român,
Aşa de mult ne-a iubit.
Alături de Brâncoveanu,
Credinţa ortodoxă a întărit. 

„Inima şi-a împărţit-o”
Cu ortodocşii întregii lumi
„Toiag de sprijin” era pentru toţi,
Dorindu-şi să-i facă mai buni.

Este întemeietorul limbii literare
Şi liturgice româneşti,
Ce şi-a pus adânc amprenta 
În slujbele bisericeşti. 

Numele şi l-a înscris
În marea carte de aur 
A istoriei naţionale şi bisericeşti 
Universale şi un scump tezaur, 

Ce-a rămas pe veşnicie
Un model demn de urmat 
Spre Cereasca Împărăţie;
Acest sfânt şi preaînţelept prelat.

Fiind atât de dăruit,
Nici un talant n-a îngropat,
Ci pe toţi i-a înmulţit
Şi Viaţă-n veşnicie a câştigat. 

Un adevărat tămăduitor
Al sufletelor, prin cuvânt,
Atât al celor mari povăţuitor,
Cât şi-al creştinilor de rând. 

Câte pilde minunate
Ne-au rămas spre mântuire,
Fiind bine selectate 

Şi îmbrăcate în iubire.
 
Postează la loc de cinste 
Cuvântul lui Dumnezeu,
De la care nu se-abate
Şi l-a predicat mereu. 

Propovăduitor al Sf. Evanghelii,
A fost insuflat de Duhul Sfânt,
Şi ca o făclie în sfeşnic
A luminat pe-acest pământ.

„Didahiile” îl aşează 
În rândul marilor predicatori
Creştini, cu mintea trează
Şi ai Bisericii luminători. 

Câte suflete pierdute 
O fi întors pe drumul drept,
Prin mijloace nevăzute
Acest ierarh înţelept. 

Prin dragostea nemăsurată
Ce-avea pentru semenul său,
A predicat viaţa toată
Credinţa tare-n Dumnezeu. 

A fost un apărător energic 
Al întregului popor român, 
Al drepturilor Bisericii Ortodoxe,
Şi era împotriva jugului păgân. 

Din porunca turcilor (sept. 1716)
A fost caterisit şi închis,
Apoi, la Mănăstirea „Sf. Ecaterina”
Din Muntele Sinai, condus.

Pe drum, cu brutalitate,
Ostaşii turci l-au martirizat
Şi dincolo de Adrianopol
În râul Tungea l-au aruncat.

Fiindcă a fost o nedreptate,
Dumnezeu i-a luminat
Şi cei din Patriarhia Ecumenică,
Pedeapsa i-au ridicat.

Biserica Ortodoxă Română,
În anul 1992 l-a canonizat
Pe mitropolitul Antim Ivireanul,
Acest sfânt şi înţelept bărbat.

Prin cele 63 de cărţi tipărite
S-a dovedit de mare ajutor
Şi creştinilor ortodocşi dăruite,
De-al Domnului Hristos slujitor.

Cât va fi Ortodoxia,
Pe Sfântul Antim îl vom cinsti
Şi an de an, pe 27 septembrie,
Cu evlavie îl vom prăznui!

 Sfântul Ierarh antim Ivireanul (mitropolitul Ţării româneşti)
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1. Într-o sâmbătă, a doua după Paşti, Iisus mergea prin se-
mănături şi ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi 
mâncau.

2. Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceţi ce nu se cade a 
face sâmbăta?

3. Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: Oare n-aţi citit ce a făcut 
David, când a flămânzit el şi cei ce erau cu el?

4. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi a luat pâinile punerii 
înainte şi a mâncat şi a dat şi însoţitorilor săi, din ele, pe care nu 
se cuvine să le mănânce decât numai preoţii?

5. Şi le zicea: Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei.
6. Iar în altă sâmbătă, a intrat El în sinagogă şi învăţa. Şi era 

acolo un om a cărui mână dreaptă era uscată.
7. Dar cărturarii şi fariseii Îl pândeau de-l va vindeca sâmbăta, 

ca să-I găsească vină.
8. Însă El ştia gândurile lor şi a zis omului care avea mâna 

uscată: Scoală-te şi stai la mijloc. El s-a sculat şi a stat.
9. Atunci Iisus a zis către ei: Vă întreb pe voi, ce se cade 

sâmbăta: a face bine sau a face rău? A scăpa un suflet sau a-l 
pierde?

10. Şi privind împrejur pe toţi aceştia, i-a zis: Întinde mâna ta. 
Iar el a făcut aşa şi mâna lui s-a făcut sănătoasă, ca şi cealaltă.

11. Ei însă s-au umplut de mânie şi vorbeau unii cu alţii ce să 
facă cu Iisus.

12. Şi în zilele acelea, Iisus a ieşit la munte ca să Se roage şi a 
petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu.

13. Şi când s-a făcut ziuă, a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a 
ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli.

14. Pe Simon, căruia i-a zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, şi 
pe Iacov, şi pe Ioan, şi pe Filip, şi pe Vartolomeu,

15. Şi pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu şi pe Simon 
numit Zilotul,

16. Şi pe Iuda al lui Iacov şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a 
făcut trădător.

17. Şi coborând împreună cu ei, a stat în loc şes, El şi mulţime 
multă de ucenici ai Săi şi mulţime mare de popor din toată Iudeea, 
din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră 
ca să-L asculte şi să se vindece de bolile lor.

18. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau.
19. Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El că putere ieşea 

din El şi-i vindeca pe toţi.
20. Şi El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiţi 

voi cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu.
21. Fericiţi voi care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi 

cei ce plângeţi acum, că veţi râde.
22. Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor 

izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele voastre 
ca rău din pricina Fiului Omului.

23. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că, iată, plata voastră 
multă este în cer; pentru că tot aşa făceau proorocilor părinţii lor.

24. Dar vai vouă bogaţilor, că vă luaţi pe pământ mângâierea 
voastră.

25. Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi. Vai 
vouă celor ce astăzi râdeţi, că veţi plânge şi vă veţi tângui.

26. Vai vouă când toţi oamenii vă vor vorbi de bine. Căci tot 
aşa făceau proorocilor mincinoşi părinţii lor.

27. Iar vouă celor ce ascultaţi vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 
faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi;

28. Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei 
ce vă fac necazuri.

29. Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi pe celălalt; pe 
cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa;

30. Oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia lucrurile tale, nu 
cere înapoi.

31. Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi 
asemenea;

32. Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? 
Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei.

33. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire 
puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac.

34. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi 
înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut 
păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai.

35. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împru-
mut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi 
multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţu-
mitori şi răi.

36. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.
37. Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi 

osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi.
38. Daţi şi se va da. Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, 

îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură veţi măsura, cu 
aceeaşi vi se va măsura.

39. Şi le-a spus şi pildă: Poate orb pe orb să călăuzească? Nu 
vor cădea amândoi în groapă?

40. Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice 
ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.

41. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul 
tău nu o iei în seamă?

42. Sau cum poţi să zici fratelui tău: Frate, lasă să scot paiul 
din ochiul tău, nevăzând bârna care este în ochiul tău? Făţarnice, 
scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi 
paiul din ochiul fratelui tău.

43. Căci nu este pom bun care să facă roade rele şi, iarăşi, nici 
pom rău care să facă roade bune.

44. Căci fiecare pom se cunoaşte după roadele lui. Că nu se adu-
nă smochine din mărăcini şi nici nu se culeg struguri din spini.

45. Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele 
bune, pe când omul rău, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate 
cele rele. Căci din prisosul inimii grăieşte gura lui.

46. Şi pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, şi nu faceţi 
ce vă spun?

47. Oricine vine la Mine şi aude cuvintele Mele şi le face, vă 
voi arăta cu cine se aseamănă:

48. Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a săpat, a 
adâncit şi i-a pus temelia pe piatră, şi venind apele mari şi puho-
iul izbind în casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era bine 
clădită pe piatră.

49. Iar cel ce aude, dar nu face, este asemenea omului care şi-a 
zidit casa pe pământ fără temelie, şi izbind în ea puhoiul de ape, 
îndată a căzut şi prăbuşirea acelei case a fost mare.

http://bibliaortodoxa.ro/

Studiu biblic lunar
Sfânta evanghelie după luca

CaPITolul vI



6 Calea ÎnĂlȚĂrii, anul Vi, nr. 62, OCTOMBrie 2014

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Cuvintele Sfintei Evanghelii din Pilda Semănătorului se 
adresează tuturor oamenilor spre a face roditor cuvântul 
Cuvântului. Dacă prin neascultarea, neîncrederea, ne-
recunoştinţa lui Adam faţă de Dumnezeu, acela a călcat 
porunca dată, pierzând harul şi comuniunea cu Izvorul 
vieţii şi al nemuririi, Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu 
făcut om, devine Noul Adam, care, prin smerita ascultare 
faţă de Dumnezeu, ascultare până la moarte, „S-a smerit 
pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă 
moarte pe cruce” (Flp. 2, 8), a răscumpărat păcatul ne-

ascultării lui Adam şi a restabilit comuniunea omului cu 
Dumnezeu. 

Creat de Dumnezeu cu o menire deosebită, spre 
deosebire de celelalte creaturi din lumea animală şi cea 
vegetală, omul îşi pune întrebări, caută să înţeleagă cu 
raţiunea sa cine este el, ce rost are în această lume, de 
ce există pe pământ, mai există ceva decât ceea ce cade 
sub simţurile sale ş.a. Copilul, din moment ce începe să 
gândească, stabileşte primele contacte cu lumea în care 
trăieşte prin intermediul întrebărilor, ce este cutare şi de 
ce? şi tot aşa nu mai conteneşte până nu află răspunsuri 
cât de cât mulţumitoare la frământările care cresc odată cu 
vârsta. Desigur că ai şi alternativa de a trăi la întâmplare, 
să călătoreşti fără să ai în vedere vreo destinaţie, fără să-ţi 
îndrepţi viaţa şi gândirea după nişte jaloane, care nu pot 
fi decât răspunsurile la marile întrebări.

 Omenirea a încercat să găsească toate răspunsurile 
posibile, fie în natură, fie în lucruri, fie la oamenii mai înţe-
lepţi care au creat diferite sisteme filozofice, fie la oamenii 
de ştiinţă, dar niciodată răspunsurile nu au putut să fie pe 
deplin mulţumitoare, nu au putut să-i potolească setea 
de cunoaştere, nu puteau ajunge la marginea sensurilor, 
pentru că după ele apăreau altele care păreau mai bune 
decât cele anterioare şi tot aşa, viaţa oamenilor era o 
permanentă căutare. Acestor răspunsuri le lipsea ceva 
esenţial, ceva care să le garanteze că sunt drepte, că 
sunt definitive, adevărate, ultime şi absolute. Atunci Însuşi 
Dumnezeu intervine şi L-a trimis pe Fiul Său pentru a ne da 
răspunsul ultim, absolut, care să aibă garanţia adevărului, 
El fiind Însuşi Adevărul: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. 
Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (In. 14, 6). 

„Şi prin ce se dă acest răspuns? Se dă în primul rând prin 
cuvânt. Acesta este mijlocul prin care noi, cei care ne pu-
nem întrebări, comunicăm între noi. Cuvântul este mijlocul 
nostru de comunicare. De aceea se şi spune în Sfânta 
Scriptură: “La început a fost Cuvântul”. Toate s-au făcut 
prin Cuvânt. Prin întruparea lui Iisus Hristos, s-a întrupat 
Cuvântul, Logosul, s-a întrupat deci agrăirea lui Dumnezeu 
către noi, pentru ca, prin propriul Lui Cuvânt, să ne dea 
răspuns la marile întrebări care chinuie minţile, sufletele, 
existenţele noastre. Cuvântul e deci chiar Iisus, dar cu-

vânt este şi învăţătura Sa 
către noi, în înţelesul în 
care e luat în această pa-
rabolă. Noi vrem să ştim, 
şi trebuie să ştim, ce e cu 
noi în lumea aceasta. 

În al doilea rând vrem 
să ştim, şi trebuie să ştim, 
să distingem binele şi răul 
şi, în al treilea rând, tre-
buie să ştim în ce măsură 
ceea ce facem noi, ceea 
ce gândim noi, are urmări 
numai în viaţa noastră 
de aici sau are urmări şi 
dincolo, în viaţa cealaltă. 
Numai aşa vom şti cum 
să ne trăim viaţa aici, cum 
s-o trăim responsabil şi 
cum să ne-o organizăm, 

ca să n-o trăim la întâmplare. Şi ne-o organizăm în aşa 
fel, încât să putem da “răspuns bun şi vieţii de aici, şi din-
colo, când ne vom întâlni cu Dumnezeu. Pentru aceasta 
s-a întrupat Dumnezeu. Pentru aceasta Tatăl ne-a trimis 
Cuvântul Său, garanţia adevărului. Despre acest Cuvânt 
vorbeşte Mântuitorul în Pilda Semănătorului. El se adre-
sează tuturor. Semănătorul îşi seamănă sămânţa în toate 
sufletele” (Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, 
Tâlcuri noi la texte vechi, ed. a II-a, Buc. 1996, pp. 438-
439).

 Depinde de noi însă, datorită libertăţii pe care am pri-
mit-o ca dar la creaţie, ce fel de suflete avem, în ce fel de 
suflete cade sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu, în drum, 
în loc pietros, între spini, sau în pământul cel bun. Să dea 
Dumnezeu ca toţi să ne lucrăm sufletele noastre, să spar-
gem împietrirea inimii, care este nesimţirea faţă de cele 
duhovniceşti, să udăm pământul ei cu lacrimile părerii de 
rău pentru tot ce am greşit şi pentru viaţa pe care în deşert 
am cheltuit-o, să smulgem spinii păcatelor şi să devenim 
pământul cel bun, care primeşte, păstrează şi rodeşte spre 
viaţă veşnică sămânța Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru 
aceasta se mai cere un lucru: „cine are urechi de auzit să 
audă!”, căci, aşa cum spunea părintele Arsenie , „cea mai 
lungă cale este cea de la urechi, la inimă.” 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXI-a după Rusalii 

– Pilda Semănătorului, Sf. Ev. Luca 8, 5-15 şi 
a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea 

Ecumenic – Rugăciunea lui Iisus, 
Sf. Ev. Ioan 17, 1-13, 12 octombrie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie 

Despre ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu!
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Păhărelul cu nectar

Soarele se trezeşte devreme
ca să învârtească o roată,
fără de care zilele şi nopţile nu ar exista
niciodată

În plus, îi place să se trezească devreme
ca să dea mâncare la pui -
grăunţe de viaţă din aurul lui

Apoi mângâie florile,
îşi scaldă razele în toate culorile
şi pictează câte o privelişte nouă
pe fiecare picătură de rouă

Soarele se trezeşte devreme
pentru că oamenii mari şi copiii
se grăbesc să meargă la munca lor,
şi, tocmai de aceea, nu se ştie
dacă nu cumva au lăsat să doarmă mai mult
ceasul deşteptător

De ce copiii nu sunt bătrâni?

De ce soarele se trezeşte aşa devreme?

Copiii nu sunt bătrâni
pentru că nu au când să îmbătrânească

Au prea multă treabă cu joaca
şi cu descoperirile lor minunate,
ca să primească timpul în vizită
şi să rămână, la despărţire, cu feţele supărate

Copiii au inima pe cât de liberă, pe atât de vie –
de aceea nici nu e de mirare că unii oameni mari
vor să se retragă, la bătrâneţe,
înapoi în copilărie

Unde cred că au lăsat deschis
gemuleţul din suflet care dă înspre vis

Mica ferestruică pe ale cărei zăbrele
suie sentimentele de cândva,
albastre şi pure ca nişte zorele.

Pagină de Elia David
Sursă foto: http://cdn.vectorstock.com

Şi mai e şi cocoşul
care, în ruptul capului, nu l-ar ierta
dacă, prin absurd,
ar întârzia.
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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)
„Şi văzând-o Domnul, I S-a făcut milă de ea 

şi i-a zis: Nu mai plânge!” (Luca 7, 13)

Foarte aproape de muntele Tabor, un mic sat din Galileea 
poartă până astăzi numele de Nain. Aici a săvârşit Mântuitorul 
o mare minune: a înviat pe un tânăr pe care-l duceau să-l 
îngroape. Nici femeia cea văduvă, mama tânărului, nici altci-
neva dintre cei mulţi care-l duceau la îngropare nu au rugat 
pe Mântuitorul să facă acea preaslăvită minune, ci Însuşi 
Domnul din milă pentru mamă Și-a arătat această însuşire 
a înţelepciunii Sale. Mila dumnezeiască este o însuşire a 
lui Dumnezeu pe care le are dumnezeirea din fire, iar mila 
Lui este fără de margini. Sfânta Scriptură ne încredințează 
spunând: „Că mai mare decât cerul este mila Ta.” (Psalmi 
107, 4) Iar cea mai mare milostivire a lui Dumnezeu față de 
noi, oamenii, este trimiterea Fiului Său pe pământ „pentru a 
noastră mântuire.”

Învierea fiului văduvei a adus negrăită bucurie, dar și 
spaimă atât mamei copilului, cât și tuturor celor de față, încât 
au dat slavă lui Dumnezeu și au zis: „Prooroc mare s-a sculat 

între noi și a cercetat Dumnezeu pe poporul Său.” (Luca 7, 
16) Această înviere din morți se alătură învierii fiicei lui Iair 
și a lui Lazăr din Betania, despre care mărturisesc Sfintele 
Evanghelii prin care Domnul Își arată încă o dată „slava Sa.” 
(Ioan 2, 11) O dovadă că încă o dată moartea dă înapoi 
înaintea puterii lui Dumnezeu.

Deși profetismul a fost prezent timp de secole în Israel, 
poporul vede Marele Proroc care S-a ridicat între ei, po-
por cercetat de Dumnezeu. Minunea aceasta Îl face mai 
cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu „în toată Iudeea și în toată 
împrejurimea” (v. 17). Cel care ne prezintă minunea, Sfântul 
Evanghelist Luca, nu se mulțumește doar cu descrierea 
minunii, ci dorește să scoată în evidență nemărginita milă și 
milostivire față de văduva care-și pierduse fiul și prin ea de 
întregul neam omenesc.

Faptul că femeia rămăsese de acum singură, fiind văduvă, 
impresionează mulțimile care au venit lângă nemângâiata 
mamă, dar mai ales pe Domnul. El nu putea trece nepăsă-
tor pe lângă tulburătoarea priveliște și pe lângă strigătele 
de disperare ale mamei și să rămână indiferent. De aceea 
primul cuvânt i-l adresează mamei, dorind să-i potolească 
durerea de negrăit: „Nu mai plânge.” (v.13) Dar Domnul nu 

Despre mila lui Dumnezeu face nimic pe jumătate, căci harul Său este deplin.
Al doilea cuvânt îl adresează tânărului adormit: „Tinere, ție 

îți zic, scoală-te!” Cuvânt ca o poruncă, dar și ca o chemare pe 
care Domnul o face tuturor tinerilor morți duhovnicește, pentru 
toți care sunt aruncați în „mormântul” morții duhovnicești. 
De aceea și la pericopa apostolică din această duminică 
ni se amintește de chemarea lui Saul din Tars, prigonitorul 
Bisericii, care, la cuvântul Mântuitorului, se naște la o viață 
nouă și devine Pavel, apostolul neamurilor. Nimic din ce se 
petrece cu tânărul din Nain nu prevestea învierea sa, cum 
nimic din trecutul iudaic al lui Saul nu anunța nașterea la o 
viață nouă în Hristos.

Mulți dintre tineri zac astăzi în somnul greu al morții 
duhovnicești, încât umplu până la refuz căile morții, neștiind 
de Hristos, de Biserică, de Evanghelie. Și doar puțini dintre 
ei au mame sau tați care să-și dea seama de gravitatea 
stării copiilor lor și să plângă pentru ei. Copiii noștri ajung 
să petreacă o mare parte din timp în afara familiei, în afara 
Bisericii, departe de duhovnic, dar înconjurați de prezența 
celor mai îngrozitoare ispite.

Părinților de azi nu le rămâne decât strigătul disperat și 
rugăciunea către Dumnezeu. Găsindu-se neputincioși ca 
și nefericita mamă din Nain și văzându-și copiii pe drumul 
celei mai îngrozitoare morți, cheamă în rugăciune mila lui 

Dumnezeu. Așa a făcut nemângâiata Moni-
ca, mama celui ce avea să devină Fericitul 
Augustin, și nu a căzut pradă păcatului și 
rătăcirilor și a dat ascultare cuvintelor Sfân-
tului Ambrozie care-i spunea: „Nu se poate 
să piară fiul atâtor lacrimi.”

Văzând mulțimea păcatelor care ne 
înconjoară astăzi, putem deduce că lângă 
noi este un imens convoi mortuar unde, de 
cele mai multe ori, sunt tinerii noștri cuprinși 
de valul clocotitor al păcatelor. Lângă noi 
și poate și datorită nouă, se promovează o 
adevărată „cultură a morții” prin uciderea a 
milioane de prunci nenăscuți, prin violență 
fără de margini, prin egoism fără limite, prin 
lipsă de dragoste sau indiferență la nevoile 
tinerilor.

Însă Mama care ne plânge pe toți este Biserica. Ea ne-a 
născut prin Taina Botezului și Ea-L roagă pe Fiul lui Dumne-
zeu, Întemeietorul Ei, să vină și-n Nainul lumii noastre. Ea 
strigă pentru că tac glasurile propovăduitorilor, tac glasurile 
profesorilor, tac glasurile părinților și se mai aude doar fi-
ravul glas al credinței. Toți avem datoria sfântă de a striga 
împreună cu Biserica pentru a salva sufletele tinerilor din 
Nainul lumii de azi.

Biserica strigă puternic pentru că Însuși Hristos i-a dat 
putere, încât „nici porțile iadului nu o pot birui” (Mt.16, 18), 
iar noi să ne facem „ca nişte pietre vii” (I Petru 2, 5) dacă 
vrem ca pe toţi ai noştri, pe copiii şi pe tinerii noştri să-i răpim 
din gura iadului.

Fie ca Dumnezeu să facă aşa încât toţi să răspundem 
chemării din Evanghelia aceasta şi în inimile tuturor să 
aprindă flacăra credinţei care să deschidă cale nouă şi sfântă 
copiilor şi tinerilor din generaţia de azi şi din cele viitoare! 
Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XX-a după Rusalii - Învierea fiu-

lui văduvei din Nain, Sf. Ev. Luca 7, 11-16, 19 octombrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Numai Bunul Dumnezeu ştie
Câţi or fi fost de la început,
Dar Sfântul Iachint de Vicina 
E primul mitropolit cunoscut

Aici, în Ţara Românească
La noua mitropolie (din 1359)
Cu sediul la Curtea de Argeş;
În preajma voievodului să fie. 

Că Alexandru I Basarab,
Întemeietorul Ţării Româneşti,
S-a preocupat de consolidarea ţării
Şi de păstrarea credinţei strămoşeşti.

Plecând şi ultimul mitropolit, Iachint,
Din Vicina, ea dispare ca eparhie
(Din Dobrogea) şi Sfântul Ierarh Iachint
Conduce o singură mitropolie,

Aceea a Ungrovlahiei;
Devenind păstor duhovnicesc
Pentru vlahii dintre Carpaţi şi Dunăre,
De pe întreg ţinutul românesc.

Despre viaţa sa privată,
Nu se ştie foarte mult.
S-a remarcat însă ca ierarh,
Fiind bine cunoscut.

Podoabă de mare preţ 
Pentru neamul românesc 
Şi-un organizator destoinic 
Al aşezământului mănăstiresc.

A purtat grijă să zidească
Biserici şi mănăstiri,
Preoţi să hirotonească,
Pentru a Domnului cinstire. 

A păstrat în permanenţă
O legătură duhovnicească
Între Patriarhia din Constantinopol
Şi Biserica Românească.

Ca „exarh al plaiurilor”
Îi supraveghea şi pe vecini,
Trimiţând preoţi şi călugări 
Misionari, pentru creştini.

Ajutat de domnul ţării, Vladislav I
A susţinut monahismul românesc,
Început în Munţii Buzăului, sec. IV,
În centrul monahal pustnicesc. 

A adus din Muntele Athos
Pe Nicodim cel Sfinţit,
Pentru a organiza mănăstiri-lavre,
După modelul atonit. 

A organizat mai multe mănăstiri:
La Curtea de Argeş şi Tismana,
Bolintinul din Deal şi din Vale,
Cozia, Snagov, Tânganu şi Cotmeana.

A trimis, apoi, din ţară 
Călugări vlahi spre formare
În Athos, la Mănăstirea Cutlumuş,
Pentru a credinţei adevărate păstrare.

I-a simţit pe cei aleşi
Că sunt îmbunătăţiţi,
Şi au ajuns în câţiva ani,
Să fie călugări vestiţi. 

A fost un vrednic următor
Al ierarhilor dobrogeni
Şi-a devenit luceafăr strălucitor
Pentru domn, cler şi mireni. 

A păstorit cu multă râvnă,
A sfătuit cu înţelepciune,
A trăit şi-a pătimit cu răbdare,
Prin smerenie şi rugăciune. 

Împărţea binecuvântare
Poporului atât de credincios 
Al „vlahilor”, fiind sfetnic voievodului
Şi slujitor al Domnului Hristos. 

După o rodnică păstorire
Cu pace s-a săvârşit (1372),
Mărturisitorul dreptei credinţe 
Şi-al Ţării Româneşti întâiul Mitropolit.

De Biserica Ortodoxă Română,
Pe drept, în 2008, a fost canonizat
Cu zi de prăznuire, 28 octombrie,
Cel ce pentru noi, o viaţă, s-a rugat.

Dumitra Groza 
Sursă icoană: dervent.ro

Sf. Ierarh Iachint de vicina (Primul mitropolit al Ţării româneşti)
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vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor
„Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe 

demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.” 
(Lc. 11, 20)

Minunea cu demonizatul din ţinutul Gherghesenilor 
este istorisită de toate cele 3 Evanghelii sinoptice, Sfântul 
Matei relatează pe scurt, Sfinții Marcu şi Luca cu detalii 
suplimentare, cel de-al doilea (Luca) foloseşte îndeaproa-
pe textul celui dintâi (Marcu). Dacă în Sfintele Evanghelii 
după Marcu şi Luca este vorba de un singur demonizat, 
la Matei sunt doi. Aici, fie Iisus a vindecat doi demonizaţi 
şi doar unul şi-a dorit a fi următor al Său, fie Sfântul Matei 
combină două vindecări într-o singură relatare. După Matei 
şi Marcu, totul s-a petrecut în „ţinutul Gadarenilor”, iar la 
Luca în „ţinutul Gherghesenilor.” Gadara era o localitate 
din Decapole, aflată la 8 km spre sud-est de Lacul Galileii. 
Gherghesa era tot în regiunea Decapole, în Transiordania 
de azi, dar la 50 de km spre sud-est de Lacul Galileii. 

Origen merge pe varianta Gherghesa pe baza unei 
tradiţii locale a locului de unde s-au aruncat porcii în mare, 
dar şi pe etimologia cuvântului Gherghesa - locul celor 

care au îndepărtat - referitor la cetăţenii care „L-au rugat 
să Se ducă din hotarele lor.”

Din relatările evanghelice ale acestei minuni putem 
învăţa multe lucruri folositoare pentru a ne apăra de asu-
prirea demonilor, iar de suntem deja victime ale puterii 
lor, putem învăţa să ne vindecăm de răul pe care ni-l pri-
cinuiesc. Tâlcuirile patristice la această pericopă adaugă 
precizări din care să înţelegem că demonizaţii sunt nu 
numai cei care manifestă diferite forme de nebunie cau-
zate de posesiune demonică, ci și toţi cei care sunt robi 
ai patimilor. Unii Sfinți Părinţi asimilează cele 7 duhuri 
necurate de care vorbește Mântuitorul (Mt. 12, 45) și pe 
cei 7 demoni care ieșiseră din Maria Magdalena (Lc. 8, 
2) cu cele 7 păcate de moarte.

Sfântul Dionisie Areopagitul vorbește despre „mulțimea 
de posedați care sunt prada patimilor.” Astfel de demo-
nizare paște pe oricine, iar patimile continuă să se mani-
feste în noi atâta timp cât nu ajungem la asemănarea cu 
Dumnezeu. Patimile sunt în noi partea omului celui vechi. 
Prin harul Botezului am fost eliberați de sub tirania dia-
volului, însă datorită nevegherii noastre devenim victime 
ale lucrării demonice prin patimi. Diavolul nu cunoaște 
odihnă în efortul său de a ne atrage în căderea sa. Sfântul 

Antonie cel Mare, care ajunsese să cunoască „gândurile” 
celui rău, învață că diavolii „pe noi, creștinii, pizmuindu-ne, 
toate le mișcă, vrând să ne împiedice în suișul spre cer, 
ca să nu ne urcăm acolo de unde au căzut ei.” Și adaugă: 
„De aceea e nevoie de multă rugăciune și nevoință, ca, 
primind cineva prin Duhul darul deosebirii duhurilor, să 
poată cunoaște cele ale lor: care dintre ei sunt mai puțin 
răi, care mai răi decât aceia și în ce uneltire se străduiește 
fiecare dintre ei și cum poate fi învins și scos fiecare din 
sine. Căci multe sunt meșteșugirile lor și multe cursele lor. 
Fericitul Apostol și cei ce le-au cunoscut ca el pe acestea 
zic: „Nu ne sunt necunoscute gândurile lor.” (II Cor. 2, 14) 
Așa ne învață marele Antonie că nu „trebuie să ne temem 
de momelile lor”, căci acestea „sunt nimic, că se mistuie 
îndată, mai ales dacă omul se întărește cu credință și se 
împrejmuiește cu semnul crucii.”

Mântuitorul l-a biruit și l-a legat pe balaurul diavol „ca pe 
o vrabie ca să ne batem joc de el.” (Iov 40, 19-24) Sfântul 
Antonie cel Mare, după cum descrie Sfântul Atanasie cel 
Mare, a ieșit biruitor și l-a făcut mereu de rușine pe ispititor. 
El „gemea de durerea trupului, dar veghea cu mintea.”

Credința în Hristos este pavăza noastră, cu ea putem 
stinge „toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului” (Ef. 
6, 16), căci spune Apostolul Pavel: „căci lupta noastră nu 
este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva demonilor, 
împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutății, răspândite în 
văzduhuri.” (Ef. 6, 12) Doar în Hristos dobândim certitu-
dinea biruinței.

De multe ori, noi, cei botezați nu exercităm puterea pe 
care am primit-o, ne predăm fără luptă vrăjmașului. Ba 
mai mult se merge până acolo încât unii cred că e mai 
sigur să te pui bine cu diavolul, iar diavolul „este iubitor de 
păcat.” Sfântul Antonie cel Mare spune: „Diavolul poate 
într-adevăr să ne ispitească, dar noi avem libertatea voinței 
prin care primim sau respingem ispitele lui… este sigur că 
nimeni nu poate fi amăgit de diavol, dacă n-a consimțit el 
însuși prin voința sa liberă la aceasta.”

Evanghelia acestei duminici ne arată două lucruri: bu-
nătatea lui Dumnezeu și răutatea diavolului. Hristos ridică 
și vindecă pe cel fără speranță de scăpare, iar diavolii, 
deși recunosc că sunt biruiți, fac tot răul de care mai sunt 
în stare. Grija noastră devine a face voia lui Dumnezeu 
cu credință și râvnă; ne ajută harul lui Dumnezeu, sfinții 
îngeri, Maica Domnului și toți sfinții.

Să părăsim păcatul, pe diavol și să rămânem cu Hris-
tos, să avem inima curată de patimi, să ne ferim trupul de 
păcatele tinereții, să fugim de vorbe deșarte și să nu ne 
înstrăinăm de Dumnezeu. Să ne spovedim mai des, să ne 
rugăm mai mult, să iubim viața curată, să prețuim postul 
și toate poruncile lui Dumnezeu. Numai așa putem alunga 
pe diavol și Dumnezeu ne iartă păcatele, ne vindecă bolile 
și face din noi lăcașuri ale Preasfintei Treimi. Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXIII-a după Rusalii, 

Sf. Ev. Luca 8, 26-39 - Vindecarea demonizatului 
din ţinutul Gherghesenilor; Sf. Ev. Matei 8, 23-27 – 

Evanghelia cutremurului şi a Sfântului Dimitrie – 
Sf. Ev. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2, 26 octombrie)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Fără frică, despre educația sexuală 
obligatorie în școli

– asociația Provita media, 26 septembrie 2014 –
De câteva luni bune, în societatea românească se 

discută din ce în ce mai intens despre educația sexuală 
obligatorie în școli. Țările din Occident, care au introdus 
de câteva decenii bune doar opțional această materie, 
culeg astăzi roadele dezamăgirii, încercând să revizuias-
că drastic programele îndrăznețe de educație sexuală. 
Statisticile medicale ale acestor țări, după atâția ani de 
predare intensă a educației sexuale, nu arată nicidecum 
o îmbunătățire a situației. Dimpotrivă, arată o creștere a 
bolilor cu transmitere sexuală la tineri, sarcini mai multe 
la adolescente, o creștere a vulnerabilităților emoționale 
și a bolilor psihice. Toate aceste situații pornesc de la 
ideologia libertinismului, indusă subversiv de acest tip de 
educație sexuală. În România, există organizații și oameni 
care se zbat să impună normativ, prin instituțiile statului, 
o asemenea viziune. Se zbat să introducă astăzi în școli 
un program, o materie obligatorie, ce nu ar face decât să 
creeze confuzii copiilor, să distorsioneze relațiile părinți-co pii 
și copii-școală și să impună anumite viziuni despre sexu-
alitate. Este vorba de programul „Sexul vs. Barza”, ce stă 
de-a gata să intre cu forța în școlile noastre. Dezbaterile 
agresive din mass-media și presiunile pentru promovarea 
acestui program nu mai încetează de câteva luni, semn că 
organizațiile care l-au conceput au primit „undă verde” de 
la autorități și că-l pot introduce foarte curând ca materie 
obligatorie în școli.

Ca argument împotriva acestor presiuni ideologice, 
ce aduc pe val tema educației sexuale în media sau în 
învățământul de stat, susținem că, în primul rând, părinții 
sunt cel mai în măsură să discute despre sexualitate cu 
copiii lor. Este evident că părinții sunt responsabili de 
copiii lor și ei știu ce este mai bine pentru ei. În general, 
părinții sunt cei care își cunosc cel mai bine copiii. Locuind 
împreună, asigurându-le nevoile primordiale, îi înțeleg mai 
ușor și de aceea știu când și cum este cel mai bine să 
abordeze tema sexualității, o temă delicată și importantă 
pentru viața lor afectivă. Ei au cea mai mare contribuție 
în formarea și dezvoltarea psihică a copiilor lor. Așadar, 
atunci când vine vorba despre acest subiect, ar trebui să 
primeze informațiile părinților.

Ideea că părinții nu au capacitatea de a gestiona ches-
tiuni legate de sexualitate în relația cu copiii lor ține mai 
degrabă de o anume ideologie a modernității, care, în timp, 
s-a dovedit a fi falsă. În mod fundamental, din perspectiva 
reală a relației părinte-copil, părinții sunt cei mai potriviți 
pentru a da soluții într-o problemă atât de importantă, 
care este complicată și cu impact în timp în viața unui om. 
Cert este că, în general, copiii ascultă de părinții lor, fiind 
o comunicare emoțională, proprie stării lor. Iau serios în 
considerare ceea ce le spun aceștia. Cuvintele părinților 

devin ușor memorabile. Din acest punct de vedere, și 
apoi pentru că au o relație mult mai apropiată cu copiii lor, 
părinții sunt mai capabili de a comunica astfel de informații 
decât profesorii. Pot discuta, deci, mai profund despre 
aspectele emoționale privind sexualitatea și relațiile de 
iubire, subiecte care, în mediul școlii, în clasă, pot intra 
în derizoriu. Este mai bine deci ca această chestiune a 
educației sexuale să fie lăsată în cea mai mare parte în 
seama părinților, ca ea să fie gestionată de ei, într-o co-
municare personală, căci ei au toate datele să aplice până 
la capăt o abordare delicată.

În altă ordine de idei, prin confuzia pe care o creează 
copiilor, tipul de educație sexuală promovat de programul 
„Sexul vs. Barza” ar putea dăuna sistemului de învățământ. 
Adică educația de la școală ar putea intra în contradicție 
cu educația de acasă. Când copiii primesc semnale diferite 
de acasă și de la școală, informații care nu concordă, pot 
apărea mari confuzii de înțelegere. Contradicțiile de acest 
fel se accentuează mai ales în cazul în care școala promo-
vează o viziune în contradicție totală cu viziunile părinților. 
Când părinții le spun copiilor lor că școala greșește pe o 
temă legată de sexualitate, acest lucru ar putea face ca 
elevul să se apere mental de mediul ei, ajungând ca el să 
devină mai puțin implicat în procesul de învățământ. Pe de 
altă parte, părinții acestor copii se îndepărtează de școală, 
considerând că discuția despre sexualitate într-un astfel de 
cadru nu este adecvată cel puțin, refuzând să se implice 
într-un dialog cu școala.

Dintr-un alt punct de vedere, statul nu a avut nicicând 
vreun rol în educația sexuală, acest lucru rămânând 
mereu în grija familiei. Prin urmare, statul nu ar trebui 
să susțină ideologii ce țin de domeniul sexualității. Statul 
menține ordinea și siguranța și oferă servicii esențiale. 
Educația sexuală nu se încadrează în aceste tipuri de 
responsabilități, căci ea implică abordări personale și ar 
trebui să fie respectată ca atare. Abordarea educației 
sexuale de astăzi reduce sexualitatea la cunoașterea 
aspectului biologic. Sunt excluse mai ales elementele 
emoționale ale sexualității. Inevitabil, se vor impune 
opiniile personale fie ale profesorilor cu privire la sexu-
alitate, fie cele ale funcționarilor de stat, care stabilesc 
standardele de predare pentru acest subiect. În acest 
fel, va fi impusă întotdeauna o interpretare în educația 
sexuală, interpretare ce are în spate o anume ideologie. 
Tema sexualității în evoluția copilului trebuie abordată 
de familie, de părinți, sub îndrumarea lor, nu sub privirea 
atentă și diriguirea normativă a statului.

Editoriale © Asociația Provita Media
Sursa: http://www.provita.ro/detalii-editorial.

php?id=18
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Duminică, 5 octombrie: Ora de religie – un beneficiu real sau 
îndoctrinare?
12 octombrie: Acatistul Sfintei Cuv. Parascheva.
19 octombrie: Studiu biblic - Sf. Ev. Luca, cap. 6.
26 octombrie: Școala de duminică pentru familie – Concluzii 
ale proiectului și idei de viitor.

Info. la avizierul Bisericii sau la 0727.78.16.91

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Din acatistul Sf. Ierarh Iachint, 
mitropolitul Ţării româneşti

(28 octombrie)
ACATISTUL
După obişnuitul început, se zic

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Pe t ine,  vrednic 
păstor duhovnicesc, 
te ştim părinte plin 
de dragoste pentru 
turma ta ,  arh iereu 
cinstit şi iconom al 
Tainelor  dumneze -
ieşti; pentru aceas-
ta  te rugăm să ne 
păzeş t i  pe  no i  de 
p r i m e j d i i ,  d e  b o l i 
ş i  de necazur i ,  ca 
să cântăm ţ ie: Bu-
cură- te ,  S f in te  Ie -
rarhe Iachint, mare 
arh ipăstor  a l  Ţăr i i 
Româneşti!

Icosul 1:

De Hristos, Păs-
t o ru l  ce l  mare ,  a i 
f o s t  d ă r u i t  Ţ ă r i i 
Româneşti ca întâi 
mare păstor duhov-
n i cesc ,  S f i n t e  I e -
rarhe Iachint,  spre 
călăuzirea noastră 
ş i  spre  în tă r i re  în 
dreapta credinţă, pe 
care am primit-o prin cuvântul Evangheliei, 
semănat în inimile strămoşilor noştri de Sfân-
tul Apostol Andrei, cel întâi chemat; pentru 
aceasta, după datorie, te cinstim zicând: 

Bucură-te, mărturisitor al dreptei credin-
ţe! 

Bucură-te, iubitor de nevoinţe! 

Bucură-te, cel plin de râvnă sfântă pentru 
poruncile Domnului! 

Bucură-te, miel curat al lui Hristos şi păstor 
al poporului! 

Bucură-te, propovăduitorul Ortodoxiei prin 
faptă şi cuvânt! 

Bucură-te, arhiereu luminat de umbrirea 
Duhului Sfânt! 

Bucu ră - te ,  ru -
g ă t o r  n e a d o r m i t 
p e n t r u  p ă s t o r i ţ i i 
tăi! 

Bucură-te, izbă-
vitorul turmei tale 
de lupii răpitori şi 
răi! 

Bucură-te, pildă 
de răbdare smerită 
în necazuri, în boli 
şi-n întristări! 

Bu c u ră - t e ,  l u -
minător cârmuito-
ri lor credincioşi ai 
acestei ţări! 

Bucură- te,  f la -
c ă r ă  n e s t i n s ă  a 
rugăciunii şi a de-
plinei milostiviri! 

Bucură-te, înte-
meietor de multe 
s f i n te  b i se r i c i  ş i 
mânăstiri! 

Bucură-te, Sfin-
te Ierarhe Iachint, 
mare arhipăstor al 
Ţării Româneşti!

sfintiromani.ro


